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.akar kialukihni az ösi magyar
földön Imrédy Béla miniszter
elnök,

Azt llkarjuk, mondotta törté
nelmi nevezetességü vízkereszti
beszédében .8 kormányelnök,
hogy ,,8Z u L)ld, amelyet az élet
jegyében birtokba vettünk, meg
védelmeztünk, ki tudja, hány
szor fel:5pitettünk, hogy az a
föld mag,tjClI" maradjon," magyar
nemzetet hordozzon, amely tud·
ja m~sár~J, h03Y magyar, amel}
akarja, hogy magyar legyen es
amely c5e!ekedetekre tudja át
vl'Ílttmi ezt a tudatot és ezt az
akarást.

Hogy mit jelent a magyar
élet. azt is bölcsen megmagya
rázta Imrédy Béla.

Amint a.,; élet ellentéte a
moz;dulatlo.nságna!<, a megállás
nak, az elernyedésnek és halál
nak, ugy il m~gyar élet is ak·
kor értékes és hasznos, ha ll.

nemzet teste-lelke életrevaló.
cselekvők~pes, erőtöl duzzadó
és -arányos an egyensulyozott.

A magyar élet tehát a nem
zet minden rétegének beolvll.sz
tását és összhangzó együttmun
kálkodását követeli a magyar
ság közösségébe.

Ezért nincs helye - az osz·
tályokra való elkülönülésnek,
nincs hel y e a születési előjo'

goknak, nincs helye annak, hogy
a fenyesebb családfával biró le
nézze 87.0 egyszerübb származb
sut, a gazdagabb a szegényeb.
bet, a műveltebb az egyszerübb
elméjűt.

Az uj élet parancsszava: tu
-<latos egység. a nemzetben,
melynek necsak tökéletlen m~g
nyilvánulásai jelentkezzenek
nagy nemzeti megpróbáltatások
idején, hanem egy állandó,
szerves, tudatos összemüködés
hassa át a magyar társadalmat

Elég volt a széthuzásból, elég
volt az osztályok, rét~gek sze.

.rinti széttagoltságbóL
Mi a népi egységnek uj Ma

gyarorsz~gát ak~rjuk . felépíteni
és utódalnknak atadm.

A nem~eti szellemböl önként
következik ft fajvédelem, a ma
gyar faj életrel~éte.leinek ~s fe!
1ódési lehetősegemek biztosI'
tá38 s ft magyar faj egészség-
ügyi .gondozása.

És ezért szorulunk védelem
re II zsidósággal szemb-:1, mely
népelem ,ft . magyar nemzettől

erős faiiságánál, évezredes el
~árk6zásán6rfogva illlandó és
'öntudatlan .elkülönülésben ma:-
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A magyar faj gondozása, vé- együtt, egy csapatban kivánnak egyetemes értékUt - a magyar
delme és veszélyektöl való men- menetelni. törvényhozása jl)bbágyeág fel
tesi tése azonban áldozatrandó Mint hatalmas pörölycsapás szabaditá~a óta· nem hozott.. A
ké!zsé~et, támadásravedó el- ütött le a magyar nép s:dvere termény és ál1atértékesités állami
szántsiigot, fegyelmezettséget, Imrédy Béla megrázó erejü hi.
tehát katonás szellemet követel. vása és célkitüúse. segité5e e nagy magyar tömeg

Ez II belső fegyelmezettsél{ Nyugodttm oldh.atja meg re- életszinvonalának nagyszerU fej-
és hűséges kötelesséqteljes:ités form terveit e-.::ymásután Magyar- lődését S egyuttal a v:lá6osanlátö'
csak erős nemzeti érzésből és orszá:J miniszterelnöke, a nem- kisgalda 'réteg hilséges támogatá
mélyen átélt keresztény erkölcs- zet ó;iási többsége megérlette sát is biztositja,
ből fakadh.at. fi hivó s/.;ót, kivánja és várja II A mc..ögazdasáqi és kubiku,;

A rnformok legfontosabbika , o bb ol t t' fe yel
or; JO ma~Vtlr e e e es -! • munká.>1jltály válaszuton van. El-ieha't a lelki re~orm, o.'nma!.!ullk I 't " I 'II uJ' ma, mezett KI ar.aSS6 a. az ",- ismerik és nem tagadják, hogya

áti{yurása, a társadalomnak az IgYdr élet megteremtóje mö ~é I munkaalkalmak állami biztosítása
átitatása keresztény szolidaritás- és a munkabérek emelése- el-
n~k szellemében, a keresztény ilii-==~~~~~!!!!i!!!i!!!!~~~!ii!~i!
erkölcsök alapján. üzte a nyomor rémét a szegény

A keresztény szellemből fo- MogDintDttuoa!J munkásl1ázak ajtait6J. Az a ször-
kad ft szociális igl\zsá~ok kere- U {J II n nyil nélkUlözés és inség. amely
sé3e, fl kisemberen való se~i 'I két év előtt még száz és százezer
tés. a kisember anYilxi és lelki, a (F,J o't! munkás arcára a k.:tségbeesés
boldo !ulá:sának előmoz;dit.ns6'1· lJ" v barázdáját vonta, ma már elsimult.

És ha a kormánya földreform
Legfőbb gondunk a ~zeg~ny- Az Alföld magl,ar népe hetek megvalósitásával, a hosszu és

.ség lekű~d~sére irányu. rra" ó~a f~szült figyelem:nel nézi azt olcsó haszonbérleti rendszer sUr-
ho~y eltűnjön a szegénysé,,:, II a hatalm3.s épitö munkát, amelyet gŐI bevezetésével a munkásság
nyo~ork' hog-Yb_lle~y.end ek~'yütlt lm:édy Béla m~!sinditott. .Oazda- egy tekintélyes hínvad,H a . kis
~nnYln , ami o min en lne < I és m'-lnkáskör~kben, társulatok- birtokosok m'.lnkasikj3b.'l· vonul
JUt. Ibln é.; gyUlekezö helY6lken másról tatja, s a számban elönyösen

Ezt siolgáljs a m3gyar me- se:n folyik a szó, mintarrÓl,hogy csökkent munkások m~g~lhetését
zőgllz:dasá~ reformja, melynek mit mondott Imrédy? Mit tervez szociális törvényekkel, a muka
tan~elyében áll a magyar föld a miniszterelnök? Milyen javas- bérek rendezésével és családi pót
birtoklásának és művelésének latok KerUInek az oruággyUlés lékok beveuté:iével, állandó mun-
problémája. asztalára? kaalkalmak biztosításával és a

A nem~etpolitika. legfonto- A tiszt viselö-réteg a megertő jó- nagy munkavállallwzók profit-
sabb sz:empontjai megkivánják, indulatot látja II keresztény jobb- élJségének megtörésével rendezi~
hogya föld tulajdona, vagy oldali kormánynál. Bár csekélYiég a magyar munkásság hátat for
legalább is birtoka minél több és nem eléggé progressziv a be· I dit minden sl:akszerve!etnek és
kisexisztencia kezében le~yen. veze~ett családi p6tlék és az öre· ellenzéki politikai - alakulatnak,

A belsó béke és haladás ér' gek kárp5t1éka, lU~í:is nagy m~g. odaadó lélekkel és h05éges, be
dekében irtsuk ki a visszl1élé- nyugvást keltE tt az intézkedés, c.,aJetes magyar k:tartás~al tá
seket és ültessük trónra a tiszta mert a 12 -13 p~ng5s buzaárak- mogatja azt a kormányt, amely a
erkölcsöt nemcsak a magánélet- hoz lefaragott tisztviselöi fizetés magyar munkástömegek megél he
ben, de a gazdasági életben és - a mai élelmiszer és textiJárak tését és biztos jövőjének kapuját
a közéletben is. jelen:ős emelkedése mellett suJyos előtte feltárja.

Es amikor szétsza1.ciljuk az anyagi gondot okozott az alsóbb- Sok a tenn:való. Dc bizalom-
Eirdekhálózatok szövevényét, foku tisztviselők tizezreinek. A mll virunk.. Evtizedek tapogató
gazdasá~i politikánk tengelyébePénzUgyminiszter pécsi beszéde zása és Innyatló erőtlenségeután
állitsuk be a termelő munkfít és erösen fokozta a tisztviselő Ur- v?gre erő! mutató és eredmények
észszerü munkabérp')litikán és Isadalom bizaImát. elérésére biztató, a nagy nemzet.
szociálp:>litikán keresztűl adjuk A keresztéllY kisipa7°0$ és nmn- célok felé határozottan menetelöi
meg a munkásnak az ő bérét. Ms-osztály megélhetési Viszonyai az idők parancsszavát megértő és

Ezeket II célkitüzéseket meg arAnyosan javultak - a kormány teljesíteni akaró kormányférfiak
kell valósitani a gyakorlati po- kÖlgazdlsági intélked~seivel, az álhnak élZ ország rudjánál.

kk a lami munkák jelentös átadásá- .
litika mezején, mer CSb .. e or val és a murtkabérek jótékony Van hitük, tudásuk, jószándé-
várhatjuk, hogy ez {} nemzet rendezésével. A köz~1 jöv5hen kuk, JeldiJletOk, amellyel a jobb
élni, fejlődni és naggyá lenni folyósitásra kerülő kisipari köl- magyarsorsot megindithatják. van
tudjon. c;ön teljes talpraállását jelenti a elszántságuk és· akaratuk, hogy

Imrédy Béla korszakos jelen, falu ipar.:>sain'ik. A zsidóttJrvény küzdve a nehéz viszonyokkal és
tóségü beszédének befejező ré- végrehajtása ezt az osztályt is Óvatos gvá~~kkaL a ma'!}'arság
szében az Uj Ma~Y8r Elet moz- hatékonyan erősíti.- erőit tömörítsék és a történelmi
galomnak lobogója alá hivot~ A kisqazdatá7'sadalom hálás átalakulásra csatasorba· áIlitsák.
minden becsületes magyart, akI érzéssel' gondol Imrédy Bélára, Magyarok I Sorakozzunk I Erő-
dolgozni és munkálkodni akar amiért a milliárdos hozzájárulás' sitsOk Imrédy Béla :- kazdő-fr(>nt~
a szebb és boldogabb magyar tól mentesítette az ötvenezer pen- ját, nehogy,a rövidlátók· elgán-
életért. . gőn aluli kisembereket. Jóleső ér- -csolják és a reformok. eI6dáiás~- .

Tudni akarom, mondotlalm- zéssel fogadta a miniszterelnök .
val az országoJ·~ felforduI~s', ésrédy, kik azok, akikre a .nem- ónodi beszédét, amelyben .1,1jólag

zetnek most kÖlJetkezősorsdöntő kijelentette, hogy politikajának végromlás örvényébe ,dön~tkL::'
időszakábanszámítani lehet, kik tengelye és alappillére a falu népe . Ai új, ~oldoqabQ :' maiiy~?:c'l~t o.

, leend. A napokban targyaJás alá;'csak; a :o~q,gyarsá.q .~m.in....~:~ ~
azok, akik a magyar élet kes- kerülő fÖJdbirtokreform.- ered';" esületes' fián.'a~i'o;ls~zelog~ab,(ji'.;:ú.-:.;,-
keny. t5svényén, amely a tengő· ményeiben é, kihatásában oly o.., •
dés posványa é. a felelötlenség na~y jeJentőségU mezőgazdasági :crölel/e8 kb'zö~,omunlcájabó.l.::~ sti~)
3zakad~ka kt5zötl vezet, velünk .' intézkedés lelz, amelyhez hasonló . tik meg r ...:?,~<<-_ .~: ...:~ \?:-?ii%.~-:::oO~;~
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dica előkészületeket . m!gfehea- " .
sék. A ._nagygyülés -: a' ~;Népb~ .
:n.gytermibenTesz.' Min~eJ;l end- .
rődi ,gazdátésmun)cást meghiv-

,nak és szíveseli I'tnak~ :~Értesa..;'

lésünk 'Slerlnt budapesti -előadót: "
iS várnak.

A Stefánia-Szövetséa- 'helyi:
. iókja is most tartottA évi kÖJ:
gyülését. 'A fiókegyesUlet évről-,

ivre intenzivebb munkát folytat,.
amint a beszAmoló .élénken iia-'
zolja.Alapy Andor, aszövetlég'
ügybuzgó elnöke. tagok további,
odaadó mUködését él azok ná':
mának növekedését jelölte meg a·
jövő év propaianda munkájául.

A Szeretet - a.&taltársaeá.
farsang utoli6 napjain 6hajtja:
réndezni szokásoa tea-eltélyit. A
tiszta jövedelmet a lokgyermekes·
anyá~ segélyezé.ére forditják..

Hitbuza-almi-egyesületek.' Ja
nuár 22-in, d. u~ fil 4 órakor IC

Oltáregyesülat, január 29-in; d.
u. fél 4 órakor a poliári ilkolÁ-'
ban ci Jézus Szive 8zövetdg NO~

csoportja, február 2-án, d. u. fél
5 órakor a L.ányegyclületek, feb
ruár 4-én, d. u. 5 órakor a pol
gári iakolában a firfi-Liga tartj..
havi ájtatossál4t. .

Külterületi, ,szentmisék.· Ja
nuár 22,,;én az öregkerti kápolná~
iskolában, január 29':én a nagy
laposi il a Szent-Imre iskolák
ban, februtr 5-én a csejti isko
lában, február 12:.4n az öregkertf
kápolnás 4. a nagylaposi ilko
lákban mutatunk be 8zentmisét.

A Sziva-árdisták karáclónYÍl
pásztorjátéka nagy tetuéit aratott
a szép számban megjel.ntszülOk
és felnőttek körében. Ugy a kOz
ponti ilko14k, mint a gyomavégf
él tanitóföldi gárdilták kit.Uek:
maguk4rt. Szorgalmuk és azéI>'
játékuk kedvel ajándék volt a kis·
Jézusnak.

AK

Egyházi hiradás.
Egye.ületi hirek. A Katolikus

LeányegYIIUlet január 26· án, d
u. fél :3 órakor nagy leány-ö5I
6zejOvetelt tart a polgári iskola'
negytermében. Megérkezik hoz-
zánk az Orazágos Katolikus Lc
ányegyesUlet képviseletében IlIésy
Mária tanárnö, a leányok apoi
toli lelkU,IetU vezére. LelkÜnkre
kötötte, hogya ..Ieány-sorodson"
minden endrOdi eladó leány ott,
leiyen. buton is szeretettel hiv
juk mei az endrődi leAnyokat _
az élvezetei és hasznosnak igér
kező sereg-szemlére.

A Leány·klub tagjai - mint
halljuk - II Vöröskereszt esté:
lyen mutatják be színjátszó ké
pességi.1ket. Sok si~ ert kiván unk
nekik és jó mulatást.

A Legényegyesületben al uj
rádió a legnagyobb esemény a ~-~~~~,>~~!!!!iü!!!!i!!!!!ii~~

népes tánciskolán kivUl. Az egye- Dz DltnrlsZBofsBg által II ·SZBDtlíllk.
sUlet anyag í fejlödése nemcsak a UrfstBMBZ.
tagok számát növeli, de alkalmat A csodálatosan nagy él IIzép-
Ad kulturális mUködéaének fej. E k
lesztésére is. Ök il előadásraU. lIchariszti us annepségnek az.

Oltáriszentség nagy, k,ongre..~iu':'
sIillnek és énekkart alakitanak. Iának maradand~eÍnléJtetadjunk.
Szeretnők már hallani őket. mi is: imával, anyagi: JprÓ4ldo~

A Katolikus Körök, - a szo- zattal, a kongresszuli emlékér,:"
kásos évi vacsorájuk rendezésé. münk beadásával, mert mindez'lk~,
vel vannak elfoglalva. Annyi pap- ezrek és ezrek összedQIgozálábÓI
rikást főznek meg a közeli he- fog felépül ni a_ KONGRESSZUSI
tekben Endrődön, hogy I~egény EMLÉKTEMPLOMfőv4fpsunk_
ruthén atyánkfiai az egész Kár- b~n., ,; .- .~; '.;',,', "~'''':, ;"_,'
pátaljAn egy napig jól lakhatná- Élez .a;J~m~i(;)Jp;},~~~:,~lÓ-
nak belőle. , .kélzitö.te~pJoti.t,,'i',irnaaY:S%,'n'. '.

. Fiiyelem I Ugy halljuk, hogy lélek Viiágt~Ínj>í.~ii!il~)c?~~~i~~·:Ü~t~
az endrödi kisgazda· él m·unkás-"0!\::Ko,qgré;~~Z~~1,~pl~~f-?a,'{~,J.~i~·~:'"
körök közös ,azda.. 'és munkás-' ' " . ' ....,-U" -~ '" ..

napot rendezriekfebruir' 2-án>'A' _di~dal~~aJt',:~m!.t~j~}~'~;i~\~§,I~~~~~.
mezőgazdasági,' és' szoCiális' i'eror~ Iwnd~,f,ájan~:: .,~.~!:Z~ái':;:~1?~:;~~~a'!',

daadó eml~kmű Ilhesenj.: ::'.;'. ~~, .
mok Idején hasznosn~kvélik ala~ ;:i Epitő-;~1i~Öttsig~'~iekkii~-,;~ü~:"
posan megismerni .::a2:., tij' _JieríÍ~éii. ·má',::.~ 15:355:7'·ririeit'I~~~:'·.alib~.~t'·.
,berendezke~~s :f!ln~os 'yi~rp~nY~i!f a<tóm'nyóit~t;"jtJ.elil; > ~'-', ,,0••

ho,gy ann~k- '~~el".l~b~Ir.a· ~zUk~:., :B~QCiálistTeítv~r:;<
. ".. :~'; .", ': ...."- ::")- :.."'.; .,:~~~~~;'~<::·:",i:;~ .-;~ \~~.~~".;,:~.~ri~:':~'"?i .."~~~:;:~y.?

gyesrendi pap egyetemi tanár
"Magyar Karácsony fekete fakója
dmü költeményének a kis jélua-

,hoz szÓló meleg szavait és haza
fias gondolatait Izólaltalta meg
Timár Cecilia E. tag. Szavalat
közben - a verS szövegét alá
festve al angyali karok aJak4ról
..Dicsőség a Mennyben Istennek
és békesség a földön a jóakaratu
ernber~knek"keldetU ének hangzik.
Egy fényes-szárnyu angyal kezé
ben egy kis ragyogó karácsonyfát
is tart. A fUggöny mögül felhang
zik a Magyar Hiazekegy. - ezt
már a közönség il állva énekli...
...Hiszek egy Isteni örök igazság
ban! . '. Amen. Szép dicséretet
érdemelnek a leán) köri tagok él
remélik, hogy ezután az endrödi
közönség lokkal nagyobb érdek
lOdéssel fog felfIgyelni a rende
zéleikre,' melyre már most is
felhivjuk az endrődi hivek érdek
lődését.

flárma&-K6rös
: .

pÜspök volt éli Dioklec:án csá.
nár idejében, 316 körill, vértanu
halált szenvedett. Hivei nagyon
szerették és minden bajukkal
hoz.z;ája fordultak. Baláls püspök,
ahol csak tehette, segített rajtuk.
Sokszor terméazetes erői nem
voltak elegendők, ilyenkor Isten
hez fordult és az Ur sok eset
ben csodát tett hű szol«ája ké
résire. Egyszer valami szegény
asszonynak kisfia halszálkát nyelt.
Nem tudták eltávolitani torkából
sehogyan sem és már fuldokolt.
Édesanyja kétségbeesetten fölkap
ta magzatát és elszaladt vele Ba
lázs pÜspökhöz. A pilspök meg
áldotta a fiut és azonnal eltávo
zott a llzálka. KésObb mutatta ki
a gyermek anyja háláját, midön a
püspÖk hitéért fogságba került.
Meglátogatta a börtönben él gyer
tyát mei kenyeret vitt neki, ami
ket a löUt földalatti helyen él a
szükös rabkoszt mellett jól hasz-
nál hatott. '

.~... ' .......,.... ": ~ ~~, :~: ..."".
;" : ..

Gyertyaszentelő.
A karácaonyi és husvéti ünnep

körök (Vizkereszt nyolcada és
Hetvened-vasárnap) között rövid
időköz van. Némely esztendőben,

ha t. i. a husvét korán esik, egy
hetet sem tesz ki, de a legjobb
eietben is legfeljebb hat hetet fog
lal magában. De ez a közbeeső

időhöz is a beléhelyezett ünnepek
fclytán nagyon is kapcsolódik a
karácsonyi ünnepkörhöz, ugy hogy
tágabb érjelemben aiihoz számit
ható.

Rendesen ebbe az időkörbe elik
február 2-ika, amikor Mária tisztu
l.ása, vagy Gyertyaszentelő ünne
pét UIlUk. Egyike a legrégibb Un
nepeknek, mely' Jerunálemben
keletkezett. Már a IV. száladból

. van egy fennmara~t irás, maly
leirja a jeruzsálemI ünnepet, me
lyen körmenetben vonulnak a
Szent. sir templomba s ott tartják
'az ünnepélyes istentiszteletet. De
abban az időben csak Epifánia
utáni 40-ik nap a nev!. Al. ünnep
tulajdonképpeni tárgya a kis jézUs

. bemutatála a templomban és ta
lálkozása az agg Sim~onnal és
Annával. S csak jóval később ne
vezik el Mária filztulásának.
. ~ E napon van az Unnepélyes
mise elött a gyertyauentelés és
utána körmenet.
'A yyertya a katholikus szertar

tásban leginkább az Ur jéJ:us jel
képe. A viaszernlékeztet emberi
természetére, a világosság pedig
i'stenségére, vagy mások szerint a
haland6ságra. mert a gyertya ön
magát fölemésztvén. szolgál má
loknak. Me«kapó és sztp ezenki
val a középkoriaknak az a ma
gyarázata ill,mely szerint az egO
gyertya a hitet jelképezi a jócse
lekedetekkel; mert miként a gyer.
tya lang nélkül nem világithat.
ugy a llit i!l jócselekedetek nél
kÜl halott.

'A gyertya megáldása kOlönben
szentelmény ii, melynek a régiek
sokféle értelmet tulajdonítottak,
ezért zivatar, járvAny, házi baj,
haláleut alkalmával ill meggyuj
tottAk. Nagyon szép szokás, kU
löm~sen az utóbbi, hogy t. i. az
utolsó kenet feladása alkalmával
meggyujtsák. Sőt a haldoklónak
is ' tl%oktak szenteIt gyertyát a ke
lébe adni. hogy "lll örök vlJáios
ság fényeskedjék neki".

, '2,oldal

Homályból -, fénybB.
- Advent volt, vártunk, - ke

ményen álltunk. készültünk 'i
vágytunk a fénybe, a Bethlehemi
Jászol fényébe! Odudó szeretet·
tel imádságos lélekkel készült és
rendezte meg AZ Advenli-délutant
a Kulturházban dec. IS-án az
endrődi falusi lányok Egyesülete.
Az adventi homályból a betlehemi
fényességbe vezetfék a nézőközön·

séget a leánykör tZlgjai. - Ad
venti szavalókórus nyitotla meg a
mUsort, majd Jilketemelő ünnepi
beszédet mondolt Pálmay Józief
káplán ur. Ezt követte az advent
ben is magyar hazánkélt dobogó
IzivUnkhöz szólva Vegvári "Nagy
Mugyar télben lobogó tozek" címU
ltiktető ke meny igazságot szóró
vágyó kiáltása, amelyet magyar
ruhában tilzesen szaval" ~l. Timár
Erzsébet tag. Majd r:~'y másik
ügyes tag lépett a füg~öny elé
és az adventi négy képhez rövid
bevezető elmélkedéseket olvasott
fel, minden Hp előtt dicséretet
érdemlö elöadással; jeremiás pró
féta jövendölései és Prohászka
püspök elmélkedéseiMI, amelyre
szétnyilt a függöny és megjelent
az l. kép: sötét ruhá.ban Ószövet
ségi alalwk 6 jöjj, O jöjj Üdvö
zítő ... · adventi éneket az Odvözitö
után vágyako2.ó kifejezéssel ének

E upm. kel és mozdulatokkal kisérve áhi-
SzentBalázs-áldás. tatos lélekkel adták elő. A II.

képben a 12 éves hófehér kis
(Febmár 3.) Máriát fehér fénysugár kisérte

Február 3-án Unnepeljilk Szent liliomszállal a kezében, a Ilzinen
Balázs püspök és vértanu emlé- a templomba Szent Anna és apja
két. Ezen a napon egy szentel- Joachim vezetésében az Urhoz
ménytszolgáJtat ki al: Egyház: az bemutatásra, felajánlásra. A III.
ugyneV67.ilt Balázsáldást. képben Szüz Máriának ájtatos

. :Két viaszgyertyát kÖlnek ke. imádsága közben lassan fénysu
resztalakban össze. melyeket kü· gárban közeledik Gábriel archan-

, lön erre rendelt ima keret4ben ,gyal liliom szállal a kezében, a
megáld a pap. A két gyertyát szin mögül .. Elki.1ldé az Ur an
meggyujtják és az áldástadó pap gyalát... " ének kiséri a szép je
a,hivő torkához érinti öket, mi- lenetet, miközben a Szentlélek

'közben jgy, ·imádkozik: , ..Szent fehér galamb képében ereszkedik
Balázs pÜspök és vért.an~kpzben' le Mária feje fölé, fehér fényben.

:. jár~.sára szabaditsonmei . figed A IV.· képben előreveti fényét a
, lsten 'a' :to~ókbajtól és minden mái karácsonyi betlehemi kép kedves

'bajtól•. Ai Atyának és Fiunakés látvánYOEsaga. "Csendes éjt•.. "
Szentléleknek nevében. ' Amen." éneklő angyalok kara veszi körOl

.. A' Szentháromság nevének emli- .,.jászolyt, Mária, Szt. Józ8sfés
~' tésekqr, éi· pap' kezével áldást.ad~'pásztofOk imádják a kis Jézuskát.
>~)~" E; sze~t8rtásnak efed~te a kö:Azének elhangzik. a' ftlggöny
:;: .~et.~ez~: -:~~ept .Balá.zs~· s,ebastel legö~dUl,hogy a~.Slk Sándor ke-
t··!-·:~rji",T:~/·~··~·,:. ~' "~~~' ::..:-~ ,:.;'. ~ _.~ " '.., '
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Hicsóy-Uhlarih· Bélát
DnnBpBItB[SDngr~d 'kiSDYOI.tS2.,

Csongrád vármegye kis~ryülé~

se szerdim délelőtt ülést tartott,'
amelyen melegen ünnepelte vi
téz dr. RiCsóy-Uhlarik :Béla fő

ispánt. Napirend előtt dr. Dósa
István alispán üdvözölte ö/főis

pánt 8 következő szavakkal:
Ennek a vármegyének

tisztes falai sok vihart láttak,
különösen az elmult időkben;

amikor li megye lakosságának
függetlenségi, eszméktől telitett
lelkében égett II 48-as gonclo"
Jatok megvalósitásának lángja.
Abban az idöben o 48-as esz
méktől telített lakosság tuinyo..
mó része az akkori korm4ny.
2;ottal szemben egyhongulag el
utasító álláspontra helyezkedett.
De most, amikor Méltóságadat
a főíspáni installációval kapcSo.,.
latosan megtámadtatás érte, ké.
rem, engedje meg, hogy II kis
gyülés tagjai nevében szeretet
tel üdvözöl jem és biztositsa~~
kisgyülés, valamint II várm~gye

közönségének mei~g szereteté
ről és ezuttal is ld&!yilatkoztas~
sam, hogy törvényes hatáskö
rének ,minden tevékenysé~él>~n
odaadóan fogjuk támo·&atni.

A lelkes éljenzéssel fogadott
szavak ütanll' főispán·; ~egk9~
szönte az, üdvö~léstés,oiovább-i
munkájáhozkérte a ~egY;'kÖ
zönségének "támogatását.··: '~,' ~, .

.0 .~.. .:. • ••

.Volt-B·tárgiilagO;~í~d~khk;; ;~~~~lr~~i~ifrl~:~ .,-",,~ ~
a 'I"sz:lv:lz'ás'r'ft 7. ',' .. <,",.": dő·:pár.lainehii"c's.ét~io~Jí~Qléli)~0:,'

, II II II.'.. " " ,..'; .. ,,' '. kiv'ánJák ,~e~~ttifjó~~~~iY~~~;::~;'
A figyelő ,o, magyarnépréteg. ;é&~~kö,d~~;~;~:t~$!to:,,~:~J?~.~.~~,7:~:;~

ugy látjo, hogy nem volt. Ezért ;gei~e~,. ·az9k~';~.o~Ji"v8I~~~~~ri~~1'::-:

nyilatkozott meg' oly ,spontán'~fl~;~~!ié~f·!9,~f.i~C3~9i!f?;~~*,~}ii:\
egyöntetüseggelaz ,egész" m~:- :Y.e,pe,Jyu_kl"\~k~ ;~$.etJ.e.g,~,.~aJ.8.m~:-. "~.

gyor társadalom, amikod~rédy :ly)r'~t~zékC~'ésár~át:'~:a~~~;fil~~'~~'
Béla politikai irányát és ráter- ~ gy~~··~rsz.~~~YÚ,i~~:)~u~~aJ~~;;~~;.
mettségét egyetemes tüntető kimé,ljék ~~ ,ur:,éy~z!e~'~.,;~i~,tp~h.'

magata,Tttisával igazolta. tását célzó reformmimJc4.s~ágá~,

De teljes bizonyosságot adott .ne 8kadá'lyoz~~~J ,- .:";" ;,:;;.".~ -,,':
felfogásunknak az ország hódo- Sándor 'vezér és. ,tá~ai _jóéj
latos tisztelettel övezett kor~ .szakát r .., . '. '.' r_'

_ J. • _ • ," .

mányzójának, vitéz Horthy Mik-
lósnak döntése is, Sztrenyavsz
kyék és társai napokon keresz~

tül kihallgatáson, voltak a Fő.

méltóságu Kormányzó urnál.
Feltárhatták előtte minden ér
vüket és kifogásukat. Ha tehát
véger€:dményben a Kormányzó
Ur döntő itélete és tapasztalt
politikai bölcsessége Imrédy
mellett döntött, ez az intézke
dés megacélozta bizalmunkat
és hüséges kitartásunkat eddigi
felfogásunk és Imrédy Béla he
lyes politikai irányzata mellett.

Ha tehát olyan tárgyi bizo
nyitékot nem tudtak szolgáItat
ni Sándor vezér és társai a Kor
mányzó Urnak, amely i:Jazol·
hatta volna a legkrikusabb idő

ben végrehajtatott bomlasztó
kisérletüket, vállalniok kell az
észszerü következtetést arra is,
hogyavisszacsatolt felvidéki
magyarság elképedésére, s a
külnemzetek megdöbbenésére
és gunyos mosolyára végrehaj
tott parlamenti támadás és in
dokolatlan harc mösött nem ko
moly indokok, hanem jelenték
telen kifogások mellett az egyé
ni ambiciók tüzelése is SZf::re
pelt egyeseknél.

Ez mert az, egész Iiberális
izraelita- demokrata- szociálde
mokrata táiJor vel ük s~a vazott,
nem ildomos megtagadni és dü
hösen tiltakozni azon népsze
rütien politikai és' társadalmi
irányzatok támoJatösa ellen;
dkiknek szavazatát lmrédy ellen
felhasznál ták, s akik valóban

nemcsak Imr~dy szeméiye, de ft il t tá It
az általa képviselt reform törek- y as psr"- rgy~,
vések ellen is állást fOglaltak a a'. DY~J~í Ju.~~~pjS@n~ .. o

többséget elő~egÍLő .szavozatuk. . ',. . . ,
A Békéscsabán megjelent~:cte

kal. már' ' megszünt·~Ökol.;;.·titrlii
A vegyest4rsaság együttha.

IJd!:Ísát nem öblös kifukndrisok nemzeliszociálista·'lap:'1937·iVi
október 19-i sZárnábánkér~lkk

és egyéni becsületet ~ertó dü- jelent'meg 'Hj.' Kr.as'ikó ..J8~os
hös szólamok cáfolják meg, . ' '.,

, / tollából. Az egyiknek-:CimeY,',".nr-
amilIt azt a janu,ir n.i . uyülé- lU

sen gyászos magatartass8l me6~ sZtigos. er~ölcsh.otr6ny;:·::B~késio
csabán.", A'cikk eiyesOOkh~~lelt '

kisérelték, hanem ft komoly' '.', " . -
magába-szállással, s a jobb mll- vitéz '·Jánó.·~~:Y:GYoúlltp~lS:á~e~·~.
gyar élet hajn_alát meg'hozó k,e: ter s'értőnekjt8Iiilt8;rri8s~n;2n€z:'
resztény egység. és közös mun- ve és, relj~i~bi~st-:t~tt<tWz1~ilClc '

::~::!~;gá~~~:~!1;;~~~il...~tru- .:r~~~~~~}~t~~~~~~_:·.
li .k r N .: '" k;" ;'" "d .'t- " nlÍcsa: Kr~s~kotbünösnek:inond-". ~ra em erun 'rea l' OIE~-. v," 0.0 ,c.. . -.'" , ',- .

csérlésre és sze~élyeskédő:.h~~~~· to' ~i;·a)t~:~~~~s,!.é~~~~~,~~~~~~~~,;·
dabandázásra r,' .. '...' ~:. ;,-":;';,, "n~pl r9g.~~~.8_;:~ ..~~l!~.::. N~i(lló~., ~

. A magyai\'..né{ ínJ.lit?I'.!;:Vá·~i.~~: ::~j:J~~~~~:~,~gf:m~~l~~~;$Jj~ffffl:'}~:
a reformok megvölósitását;S '~~~ugy~,-z;ú:::~~!YP"~~~6:s ~'(:
uj maiYGrélet.nClp~Utését...~;<i;:~,; .ibezett:z1:~~?:#~,f: ~"";:" ., -'--'.:
. . _ ~.'..~. ;~·f~~~~·:~~:;··~~~:f~~~:~~:;:.r:~.:*i:~~~%~~;~:~ "._ .

Mi is az igazság?

, "A magyar nemzet, a magyar
dolgozó tömegek, az' Alföld világo
san l~t6 11'pe t'udja, hogy}' az
egyénj. ambicióktól tüzelt kormány-

- bukto,.tó kisérletek mógó'Ü a liberá
lis demokráciának nevezett s nem
zetkó'si szabadkömüvesséq és az
Allianc~ Israelite által mozgatott
erők is lapulnak és a magyar nép
t'udja, hogy bizonyos mesterkedj- I

sek tnógó'tt a nemset és a magyar
élet jövöjé~ lZolgáló refo1'rnok elö~

adásának célja huzódik mefj."

A főispán vasárnapi nyilatko
zatában kijelentette, hogy "po
litikai meggyőződésének adott
ebben kjfejezést" és ugy véli,
hogy nyilatkozatának semmi
képen nem lehetett olyan értel
mezést adni, mintha bárkit
egyem becsületében érinteni
akart volna, vagy a kormány
pártból kilépett képviselőknek

aT.t a szándékot tulajdonitotta
volna, hogy a szabadkőmüves·

séggel vagy a nemzetközi zsi
dósággal akarnának szövetkezni.

Ken3sztes-Fischer' Ferenc bel
ügyminiszter keddi váiaszában
a parlamenti légkör megny"ugta
tása és a sürgető 'nagy refor
mok tárgyalásának biztositha
tása érdekében "igen éles po
lemikus természetü politikai
nyilatkozatnak mondotta a főis'

pán nyilatkozatát és magáévá
tette a főispán "őszinte sajnál
kozását, hogy beszédéllez olyan
konzekveacják és magyarázatok
füződtek. amelyeknek értelme
zése és füzése tőle a legtávO
labb áll. lj

A parlamenti rész ezzel le

zárult.

De nem zárult le a magyar

nép nagy tömegei előtt.

A végleges választ - a re
formok megvalósitása után
a nép adja meg r

; ,ÉS n1ÍÉrt /uelt mindez?

. Legujabbanaz ország egyik
l~gnépszerübb és áldásos mü
ködésű~főispánja kel ült Sztra
riyavszky Sándor fergeteges ath~

r(llJszférájába. Megrázta hatal
~~s üstökét és pártelnöki érde':'
~eire hivatkozással elbocsájtá
Ját követelte főispánunknak,

I

rt\i'nt ~ aki zsidóbérenceknek ne·
vúte az ellenzéki politikusokat. •
: ~z~rnyü fájdal~m, a főispán

tpégis marad, Sándor és Tibor
~(ezéreknem'értek célt.

Letagadhatatlan tény az, hogy
kormáJlyúnktatási kisér let tij'rtént.

Az is való, hogy Sztranyavszky
Sándor állott élére annak a ki
lépő társaságnak, amely lesza.
vazta a kormányelnököt.

A képvi8előház naplója igazolja
azt is, hogy Imrédyvel szava
zott a visszamaradt egységes
párti csoport és a keresztény-

. Dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla párt. Viszont Sztranyavszkyek.
szentesi ~nagas szárnyalásu ins- kal együtt szavazott a disszi
talIációs beszédében hitet tett denseken kivül o liberális· de
b' kormány'. 1{özgazdasági és mokrata, a nemzetközi szociál
s%oc.láiis refo.rm- ~s 'keres~tény demokrota, a kisgozdapárt, és a
nemzeti,' jobboldoli politikája pártonkivüli ellenzékiek. Az
mellett. Nagyvonolú beszédét Összes zsidó képviselők mind
igen' gyakran zugó, hely'eslés és itt szavaztak. S ha némi titkos,'
.fi~l:lgo's tétszé's~yiIYá_nitásszaki- de ',alattomban ',érvényesülni
~otta·,mog!d.e·legéróteljesebben akarÓ szabadkőmüves - irány.
6kkoN\yilyáI1~It-me,g.~.törvény-.~at~an'még nálunk, áz bizo-,
halQ's:"á.g:·egY'e.terr'es':éselemen- ..nyára az utóbbi szavazó ,cso·
J4r,ir~~Yejlz~é~~~:;~o~.ik~.<. a.. 'kÖ-. ,port:egyes tagjainal jelentkez.
.~~tk~zo~'~J:mondot!G';:~; . hetett.
. . .-. ~ . :.:~.~:~';."""> ........~ ".' l:, ~ -'

,," .:

~ .-!lgÚ~4r: ~3";IlJekete;~8pja lett a,
~~Jfy.~~: orsz!Íggyülésne}{. Olyan·
p~~dl\tl,~,n d\,l.~va és, a törvény~ .

,nbzás 'm~Jtóságához ne~ .iJIő
g.yaláikodások láttak , napvHái
g()t,amely s~égyenpirt vont a
kep.vl~elóház nemesen . gondol
kbdó tagjainak arculatára, de
.rrtélységes szomorusággal és
felháborodással töltötte el az

'. ~ ".... ". ~
ors?ag nepet IS.

',S~tranyavszky Sándor nepi
réndi felszólalása é's kiméletlen
támadása dr. vitéz Ricsóy
lIhlllrik Béla főispán ellen vál
totta ki azt II tobzódó vihart,
lu:nelY;1ez Bethlen István, Eck
hatd Tibor és Fridrich Istv'án
vezérlete alatt fi baloldal dü
hön~ó és orditozó több tagja
siolgáJtatta a mélabus· concertel.

S:.:tranyavszky Sándor tlimadó
h!Hcmodora és viharkeltése nem
:;zokatlan a magyar közéletben.
Viharzásba hOzta pár év előtt

-..:-. az egyik legmagasabb és
felelősségteljes állásban -, az
orszlÍ,!gyülés elnöki szákében a
magyar katholikusság ariási
iöme~eit, amikor durva kevély
séggel megsértette az anya
5zeniegyház fejét: a Szentséges
Atyát.

Süvitő, de önmagát elsöprő

vihart okozott novemberi par
lamenti viselkedésével, amikor
a Nemzeti Bgység Pártját ketté
szakitotta és megbuktatni szán
dékozott Imrédy, Béla minisz
terelnököt. A magyar nép rea
gált és olyan elementáris erő

vel nyilatkozott meg, hogy
S~ndor vezér alulmaradt.

Emlékezünk a Jaross Andor
elleni viharos kiruccanásra is.
Megint rosszul sikerült a vihar
ke~tés.
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'TiZe~~t~8~~~~,b~
"landos utja .:...::... egyévi' éS;két:".
hÓnapi börtöitbÜIltetésSel. Mis
kolcról jelentik: Kornis <Fei'éneilé
tiszabildi földbirtokos tizenhat
'marháját rabizta Koros István és .
Anka Imre marhahajcsárokra, .
hogy hajtsák azokat haza. A ·haj.;
csárok utközben négy marhát el.,
adtak, négyet pedig '. megfelelő
összegért hitványabb áHatokra
cserélték ki. ,Koros Jánost hat h<>'-· ,
napi fogházra ítélte a biróság,
mig a szökesben levő Anka felett
most itélkezett a miskolci U~r

vényszék Ráduly-tanácsa.' Ankát
egyévi és kéth6napi börtönre ítél
ték.

.Endrődi
népesedési adatok

1938. dBC. 15-1939. jaD. 15.
SZÜLETÉSEK: Més<táros Mátyás

, munkás fia, Péter I~tván. Bartmann
János munkás fia, János Imre. Hornok
Ferenc munkás leánya, Viktória. Dá
vid Lajos földmives leánya, Etelko.
Homok József földmíves leánya, Irma
Etelka. Farkas Mihály munluis fia,
Lajos István. S<tédlák Sándor földmi
ves leánya, Gizella Éva. Farkas La
jos földmives leánya, Ilona Mar2'Ú.
Sóc<tó Imre földmives fia, Vince. Ta·
kács Lajos ács leánya, Piroska Etel
ka. Uhrin Péter ga<tdlilkodó leánya,
Eva Etelka. Bulll Imr~ földmives fia,
Imre János. Hegedüs Pál c<tiimadia
fia, Pál Istvan. Timár Imre földmives
leanYll, Etelka. Véha Károly földmi
ves fill, KIÍroly. Szmola Imre géplaka
tos fill, Vince. Rác<t Jo<tsef zenés<t fia.
Elek. Méiizáros Márton gazdllsági
munkás leánya, Margit piroska.

HÁZASSAGOr KOrOTrEK : Ju
hösz Pál kántor-tanitó rk. és Kalmár
1I0nll rk. Babos István -munkás rk. és
Gonda Veronika rk. Timár Mihály
fodrász rk. és Forgács Ilona rk, Kajla
Elek zenész rk, es Szabó Róza rk.
Gyuricza Vince bognlÍr dc. és Balá~

Teréúa rk. Vinkovics Lajos kubikos
rk. és Kardos ~.i~ria rk. Tóth' Jó:.sef
Lászlö napszámos rk. és Fekéca Mo
nika rk. Gubucz Jlinos cipész rk. éa
Timár Margit rk. TIlkacs Sándor kö
mives ág. Völ1 és Polányi Brigitta rk.
Homok Mátyás földmives rit. és· For
gács Margit rk. Herter Imre földmi
ves ag. vüli. és Hlmyecz Ilona ric. Mé
száros József múbutorautalos rk. és
Csomós Hona rk. Gyuricza Elek nöp"
s<támos rk. Forgács MargiL rk.

ELHUNYTAK az Urban: Uhrín Já
nos 76 éves, aggkori gyengeség.
Tyelu György 47 éves, nyakmirigy
rák. Szujó Mátyás 69 éves, szervi
szívbaj. Var2'a Elekné Fülöp Viktória
46 éves, szervi szivbaj. Papp Gyö'rgy~

né Dávid Anna 86 éves, aggkori
gyengeség. Szabó Györgyné Timár
Mária 78 éves, szem szívbaj. fiular
Maria 78 éves aggkori gyen"e:>el.:'
Uhrin Gizella 1 éves, hórg!&urut. Clii,
kely' lren 6 hónapós, veles:.ü elell

gyenge~ég. Varju ilolla 12 éVel> lU-·
dólob.

ELJEGYZBSEK: H,myecz Jönos
föidmives Vill Katalinnöí. Rideg. Já
nos földmíves SztlIncsik JutIllrlhu.vu.l.
Lizicilli Lajos munkás .HClnyeCa~ Ut.
nával. Förklls Vince földmunkdll'Okh
MargittIlI. Hunya Miklós főld1Dlvt:s

Dávid An"ellival. Frolyó. Slindo~röíd.
míves Gonda Margittal.' F~ké~'-I'al
löldmíVes Pör6'cz'8iBszt~rtel:' .:';.Diitd
István földmi~~ Salamoll' Roz&üávul.

- CsuhócLir.i Imre földmives .S:.~bó:1tI

reuel. Kurilla A"o$ton n<~p~~.U\O!i
Kovács Jolánn81. Bayer-Jó~o(pJ~~'.o .

'árusHó Adamik·Aniúival. j-loíf -t'ó,,,, .,.
munk', F~ó"'.eto1~iv~AB . >':;<.

.", ' .. ' ',. ;·::::A;:-\~~0~;':::.ft%j~;':l_., '., , -',.

minden jó magyar polgárat, a
nőket is szivesen látják.

Az Egységes' ];funkás-Eqylet
szintén január 15·én tartotta évi
közgyillését a tagok nagy érdek
lődése mellett Homok István el
nöklete alatt. A beszámoló az
egyesület erőteljes fejlődéséről ta
nuskodik. A felmentvény meg
adása után - Csemus Mihály
apátplebános egyház elnök veze
tése alatt az uj tisztikart válasz·
tották meg titkos szavazássaJ
Homok István elnök,' a megvá
lasztott tisztikar nevében hálás
köszönetet mondott munkástest
vérei -bizalmaért. Lelkes szavak
kal hivta fel munkástársait, hogy
egész odaadással, magyar hüség
gel tartsanak ki lmrédy Béla po
litikája mellett, aki uj magyar
életet és boldogabb munkás jövőt

ké~zit elő - mindnyájunk' szá
mára. A vezérnek' katonára is
szüksége van. Sorakozzunk te
hát és támogatásunkkal adjunk
bátoritást a nagy szociális érzésü
mÍliÍszterelnöknek. A jelenlevők

nagy éljenzéssel fogadták elnökünk
lelkes szavait. Végül munkások
hálás köszönetüket tolmácsolták
Klinghammer László igazgatótani
tónak, aki fáradságot nem ismer
ve, teljes odaadással dolgozik az
endrődi földmunkások jogos és
méltányos érdekeiért.

A püspökkari értekezlet a
kishaszonbérletek és a zsidó
javaslat ügyéröl. Dr. S e r é d i
JuszLnián bibolos.hercegprimás
elnökletével pénteken reggel 9
órakor konferenciára gyültek ösz
sze a budai hercegprimási palo
tában a magyaror::lzági latin és
görög szertartáSu püspöki kar
tagjai. A püspökikc,nferencia fog
lalkozott a kishaszonbérletek ala.
kitásásáról, valamint a zsidók
közeleli és gazdasági térfoglalá
sának korlátozásáról szóló tör
véllyjavaslatokkal. Észrevételeit
nyomban közölte is a legilleteke
sebb állami tényezővel. Az előbbi

törvényjavaslattal kapcsolatban a
maga részéröl a legnagyobb kész
séget fejezte ki a szociális reform.
nak kisbér/etekkel való elösegité
sére. Az utóbbi törvényjavaslat
kapcsán megnyugvással vette tu
domásul" hogy a zsidó szellem
tulkapásal val szemben a m. kir.
kormánya keresztény társadalom
érdekeit megvédeni törekszik, de
ugyanakkor a keresztség 'szentsé
gét érintő felfogással sZimben ft

megkereszteltek é.dáében kifeje
zésre ju~tatta a kalolikus Egyház.
ádáspontját.

Az Egyesült Keresztény
Nemzeti Liga elnöksége a kö-
vetkező táviratut intézte jaross
Andor felvidéki minisZterhez: A
parlamentben törtélll példátlan
botrány valamennyiünkben utála
tot keltett. Veled érzUnk és ké-
rUnk, hogy tántorithallanul haladj
tovább céljaid felé. Mindnyájunk
szeretete és bizalma kiséí'. A Liga
elnöksége nev':;ben: dr. Makay
Dezsö.

Hármas-Körös'

, lapok szerint nagyobb eredménye
aligha volt a tárgyalásoknak.
Olaszország jogos és méltá~yos

követeléseit Franciaország nem
akarja teljesiteni. Viszont Anglia
szoros és szétszakíthatatlanszö_
vetségben él a franciáhkal, em iatt
megkötött kézzel kénytelen nézni
a tuniszi kérdés fenyegető prob
lemáját.

Gróf Cianó olasz kalUgymi·
niszter e napokban a bélyei (most
jugoszlavia) erdőkben vadászik a
szerb miniszterelnökkel. A tár
gyalás folyamán szóba kerill a
magyar-szerb közeledés és végle
ges kibékülés, valamint a lengyel
magyar közös határ kérdése is.
Utób9i azonban a napokban meg
valósul6 német-lengyel és olasz
lengyel targyalásokon Varsóban
dől el.

Közgyülések. Január 9-én dél
ulán 6 órakor tartotta az endröd'i
Vö'riJskereszt-bgylet a szokásos évi
közgyillését a községháza tanács
termében. A mult évi jegyzőkönyv
felolvasása e:s· hitelesitése után
elnök iimertette a tagok előtt a
mult év folyamán az Országos
Központtól leérkezett ügyiratokat.
A központ a helyi fiókszövetséget
toll, ágynemU és ágyak gyüjté
sére szÓlitotta fel, aminek egye
sUlettink a legnagyobb odaadás
sal tett eleget.

A pénztári jelentés után a gyü
les elhatározta, hogy az országuli
mentöbörönd felszerelési költsé
gének egyrészét magára vállalja,
valamint 25 iskolás gyermeknek
3 hónapon keresztül kjjel való
ellátásáról és a sokgyermekes
családanyák fokozottabb támoga
tásáról gondoskodik.

Az e?yesillet elhatározta továbbá
hogy házi betegápolási tanfolya
mot szervez dr. Cseh József ve
zetésével. A tagok széleskörU to
borzása máris megindult.

Ezek után a gyülés a szokásos
jótékonycélu farsangi mulatságá
nak megbeszélésére tért át) amit
febr. l-re tervez.

Az endrődi "Katholikus Nép
szö'vetségi Kisgazda Klir" január
15-én tartotta, évi közgyillését
Csemus Mihály apátplebános el
nöklete alatt. Az évi zárszámadást,
mely azt mutatta, hog j ez az
egyesillet Endrőd község legerő

sebb és legvagyonosabb kisgazda
egyesuIete, a közgyülés tagjai
egyhangu örömmel vették tudo
másul. - Csekély változással a
tavalyi tisztíkart választotta meg
a közgyülés. A tisztikar nevébeu

'Kalmár Károly világi elnök mon
dott iiatásos beszédet az egyesil
let tagjaihoz. A Kör évi farsangi
vacsoráját január 25-én rendezi.
A barátságos lákomára ezuttal is
meghivja az elnökség a község
többi tarsadalmí egyesOleteinek
tagjait. Az uj magyar élet magyar
egységet ts összetartást követel.
E vacsora ezt az eszmét is szol-

.gálni kivánja, amikor a k04:ség

.. ' 4 oldal

Fóispánunk szentesi beiktatálii
ünneps~gén 100 tagu küldöttség
gel képviseltette magát Békésvár
megye. Endrődről 25.en utaztak
Szentesre, hogy hűséges ragasz
kodásukrol és mélységes tisztele
tükről Főispánunk nagyrabecsült
személye iránt kifejezést adjanak.
A Gyoma-endrődi"vasgárda .. lel
kes .. szimpathia-tüntetése" nagy
ban erösitette a szentesi ünnepség
melcgségét és hangulatosságát.

Dr. vitéz Ri~óyUhlarik Béla
, főispán az elmult napokban Gyo

mán, a föszolgabir6i hivatalban
végezte szokásos évi hivatalvizs
gálatát Vincze Andor vármegyei
számvevőségi fönök és dr. Kar
dos Tibor főispáni titkár kisere
tében. A főispán megelégedését
fejezte ki a föszolgaairói hivatal
ban észlelt pontosság és lelkiis
meretes munka fölött. Délben
Csernus Mihály apátplebánost lá.
togatta meg, ahol szilkebb társa
ságban ebéden vett .részt.

Dr. Szász Lajost választotta
föjegyzőjévé Gyoma község kép
viselőtestíllete. Melegen gratulá
lunk az uj főjegyzönek, aki ko
rábban érdemes és nagyrabecsütt
tagja volt Endrőd közigazgatásá
nak. Puritán, közvetlen modora,
kivételes szorgalma és munka
szeretete kü!önösen alkalmassá

'teszik a főjegyzői fontos ügykör
méltó betöltésére. lsten segitse l

Rábay Pétert, akinek endrődi

közigazgatási müködéséről jóleső

érzéssel emlékezhe1Unk' meg, az
elmult hetekben választotta meg
az ilresedésben levő segédjegyz6i
állásra Füzesgyarmat községe.
Gratulálunk I

Magyarország az elmult na
pokban hivatalosan is csatlako
zott a Németország, Olaszország
és Japán között fennálló kommu
nista ellenes egyezményhez. Ez
természetes is. Európa valamennyi
népe között mi éreztilk meg elö
ször a kommun .,jótekony áldá,
sát": az ország felIordulását és
szétdarabolását.

Gróf Csáky István külügymi
niszter az elmult napokban be
mutatkozó látogatást tett a Német
birodalomban, ahol Hitler vezér
rel, Ribbentropp killUgyminiszter
rel és más politikai vezető egyé
nekkel tárgyalt. ReméljUk, hogy
a magyar hüség, szótartás és ál
dozatos 'baráti neHem hasonló
érzelmeket és cselekedeteket vált
ki hatalmas szomszédunk vezetö
politikusaiból is. ,

Chamberlain angol minisz
terelnök Halifax lord külügymi
niszter társaságában néhány na

:pot Rómában töltött, aho! Musso
1inival és Cianó gróf kLllUgymi

,nísÍterrel az összes fontosabb
" európai kérp.éseket megtárgyaUák.
~:~~4i'a tanácskozás,' a "legszivé

t;:~e.~~bli;Té~erben':folyt, ~ fran~ia

~:~~;~~1~S~}~~>: >~:- ,>, ..' .

HIREK



HoldDnk~nf nyoIcD~npBngls"

sSDélyf kapnak az .DntDzBsí '
mintatslspBh' ~ .. '..

Az ÖntOdsUni Hivatal a b..
kélszentandrási duzl~l%t6míf 'pl~

téaével el~álló bóléiel ,izellAtAst
igyekszik kihasanálnf, ~ppen .drt
a környék lakoliégAval min'61'
jobban meg akarja ismert.tni:a·
céluerU OntOdlt él elhat4rozta,
hOiY OntO%éli míntatelepeket l6~ .
tllit ezen a vidéken, ahol rőv:

desen megkezdődika cI.tomázáli
munk•. Egy-eiY' mintatllep jöve':'
delme és iudadgol volta meg
kedv~Iteti majd olyanokkal is ezt
a gudálkodált,akik eddig idl~
aenkedtek tőle: . i

Á Ínintateiepeté ~j~teEtJl~.ét .. az
Öntölélügyi Hiva'taI' mOlt .a ~ö:

vetkelő kedvező intézkedésiei'
igyekizik előlegiteni. Ha egr
huazholdas kisgazda földj'n pél~

dllUl ot holdon szeretne OntDd·
SCI aaidálkodást bevezetni,.' i;l

Hivatal erre neki holdankén't
mintcn 80 pengös segélyt 'ad,.
amit nem kell villzafizetni. Eit
az; összeget h.rtozik a birtokos '.
telep önH}zésére fordítani II ezt
utasítás slerint berendézni. Egyes
esetekben a telepe. felszeúléii·
kiegészítésére aiaclony kamato
diU hOssIulljáratu kOIclönt i•
igényelhet és haa kölcsönt
ii'nylő tagja a Vitbi SIéknek,'
még a gazdasági épUletek eme·
lésére is kaphat kölé.önt b!IO:"
nyos korlátodsok mellett.• '

Ilyen előnyös .. segély.:·:in~I141~t
ne.~ézséimu~.~,t~o~oJ~. a~' 8.~~y~!~i~;.
és motor' beszerzése kö'rUl:."Ezt a .
kérdest ugy)lid~lták ~'t::'~~,9n··~.
kisbirtoko~ központilag bes;lenett•.
kÖnnyU, uáiIithat6 ~ inotoros 'S11~
vattyukat kapé,'e'íe~~er:ugY~'gíf

D tüzharCDSDk rBndhlvDlL~ az öntöJést,' ~119gY~.~ái::;~·ntó2és~ .
'tO lY d" . ft . . . Ugyi :Hiv~t~l~z~~etnp~retf:l($h·l.ic~~.vasuI nE uEzmr;~YB.: ,:":A,klsbiÍ1ó~ólúeii~tm,ehtesórll'effi~~;

Az Uj Világ ~rtesUlése: 'I~erint \~ák. á"~':g~PAAr~béle~é!';!~ii~gyQ~~;,
a Károly c5apatkeresztt.1 rendil- -·~Oltlégótől;J!~iie.qf'aí~íÍt!)i~s·:.~i'1~~

kező tűzharcosaknak 'évenként 'eiY :,b9nYÖlitá~á~f!fi~~~~áj~t~i~l"r~A%.,0

~::~~~~;~;:I~;~ :~;~.~;~J~; .:~~~~~~!9i~i:~K~~rl~«~i'iI;
miniszter: Ake<!vezm~ny blzonyós -::ll}eg~~~;:AZ~1~:~í!t.Pz_~$h$nilDa"c, ~')!k:~

'. .~ ......,....:)'\ ,' • .- ._ ,......:;.;.. '. -<::. ~ '" '-I ....~"'!".~ ~ ~ .• ~~. :",!"",: ~.~~. ~ .... r,

korlátolást . uenved .~: abQa~', ,8Z - gon(fol•.tári)lR:iiFtjQlogatAs &
._ . _ . '. ~"'", ~~ _~~ .. ';'- ... ~ ~ . ' .. r:" '" ... ., __~.",,".c-.~ ,~-... ~ _.-......"""'''' ~.'-

iránybari, ,hogy c'akal~.~·~:~~~I_~.~J:"" .':~~g~r,d~~U~:'~.oiY;i·~~:g~[~~f
nek vele, ~iknek: ..,évi· jöv,'4~~n..u~, ~~lkozz~lJ~á~i~z~~r.i~J(~I:dase

". ~<''.'' ··:::_.:.r;;r, '.~ ~~~~~ "'>~1~~'~ ~:',,~·~::.~~R~:~;:;~1;~:~t~~~~}~ .,;~

_ Endi-od?i939 'bmuár 15. ffármal-Körös "', -.' '.:'·~·:,)?::i~:'~i~;~~5.t~ijf .:' ~.'::

T~~~i;~'~f:~' -",., ...,' JilU'ka: Ére.tcm azért, h~K~;~' ~~'~I:': j,"fiu''''.' ~.munü;t~l'~ .ne~~~I~~~~~~:'J;ti'~
, ." - "-.. ;.......,' . " kicsil.~z0I!1orua J'luska,. mert vont bist~sitási könyvbe berai'a!,ztani, ill~t61~~;:·ba, ~~~~::::;:l~~:;2:~@Ai:;
'. ··:<·~u-nkác80n·... sokan nem végezték el, a kará- ha lS munka, eri héttel' tÓvább'. ter- t"''''b .. ' nnekak v···an···· .... éV'J·4k·ü
.'r-'. -. csonyi gyónásukat,. nem látogat- tott. Ha a'munka uiyanazon munka- U" De .' ,ou.'. ~- .

Még 'egy-hÚ' sem telt el,' hoay ~ák meg a Jézuskát. Pedi~ ebben adónál l hétnél' rö~idebb ideig't~rtott, eiefpeni őt.7 :.:'~:.~:- .:~ '-:-">.- .

uj, magyar hősöket temettek II lenne' legnagyobb öröme. Igy a bélyeget n.all'ának a munkásnak . A. vasuti ~edve;m~nY)I'IÍybe-:':
munkácsi,,: airkertben•. ~Munkácl azonban sokat 'Izenved, me~ t u kell berai'aszt~ni, Utólegoa beregasz- ,vétel~re:,.val~'joiQ~~ttlAi~ra:)[~z~::,
nem elölillör: titte ezt.' Ezer évvel emberek nem szeretik. Ö pedig tásnak, Yai'Y bérlevonásnak helye jgá~gat4if~~Iijt4~~gQ~~;jjgaiQfi~~,. ~~
ezelőtt hulIo!takott már el 'Árpád- magához ölelte a leiuegényebb nines, i1.1~tve az éryénytelen.· .. : . MA . . .
nak a közeli' VereckénátjOtt, ka- ..koldust is. Az ilyen szerencsétl~m 6) A járulékokat csak' az .•rr~;' ~ amelyet '&' . V:!tiYita1o,:(pé.c16f,.~ ....•
cagányos, kemény vitélei, kiknek emberekért imádkozunk, hogy célra a m. kir. PostahiYatah\ái' forga- jetllz éi'V'6nyes'ié;'/Ai'fgUolví-"
kéaő, de éppolyan bU8Ike, épp- bUneiket mtgvallva térdeljenek a lombaho:aoott bi:aotositási bélyegekkel 'nyokk~ion~rrl:~' ~~ft':,:, k'~I~~t~
olyan dacos unokai voltak azok; karácsonyi Kisded lábai el'. lehet leróni. Más bélyeg.kkel .való nek. és )áiom'szteiíd~ig.marait~ .
akik a közel multban ujra vérrel Mikor a karácllonyfán meg- leróvás érvénytel~n és meg nem ,'té- iiakérv.riyben::'·"·····~ .. ', . ';"";':;" -
pecséttlt~k illeg Munkács örök gyujtottuk I gyertyát, imádkoz- rithető. A tílzharc'osok "éliru .u~bia
·Magyarságát. tunk. Azlán nézegettük a kará-. 7.) A bélyeieket a biztositási könyv-

Hat magyar katonának és egy csonyfát. Mikor a szaloncukor b~n kitüntetett m.Q'felel6 évre szóló jOiOSitó igazolványait 1939:· feb:'
tizgyermekes ruszin RSSIonynak meg- megcsörrent a fenyőfán, mint., lapo.le abba a negyszögébe kell be- ruir.t -én kezdik a hát6ságo,k 'k(
bucsuxó lelkében uj bizonyitékot ha azt 8usogta volna: "BorulJatok- rail'asztani, mely négyszögbe be~yo' 1Z0Iiáltatní.. Az ilyéteIkor:; ei}"
adott az élet, hogya kArpátor08% le a kis Jézul jászola elé, k.zd- moU időpont azzal a naptári héttel aranyp~ngőt kell az igazolvánY~_-
éi II magyar' teitvtriség nemcsak jetek uj, még pedig jobb életet, azonos, melyben a munkás munkát -
lé blf.lk tt k h I á h Jé k teIJ·esitett. kért fi:letni. ' . . ..g u apo o o ro ny, anem hogy a iUS ától példát Téve,
évszázadok nehér; kUzdelmeiben legyen nektek jövőre boldogabb Ga'l:das6ffi cselédek után II járulé-
IOk.IOk közöS hősi élettel meg- karác!onyotok. it kokat évnei'yedenként l drb. 2.00 P:

Pecdtelt xrök vérszerződés, mely V értékü bélyeggel ill le lehet róni, ~CJ-
v arju Lenkea magyar föld rögeihez köt eIt6p- lyot llZ évnegyed utolsó het'nek meg-

hetetlen szálakkal. Gyomavégi Leányisk. IV. o. felelő négyuögábe kell berail'asstani.
Amikor a csehek megindították *fl 8.) A beragasztott bélyegeket át-

gyáva orvtámadásukat, bizonyára L. • f imi, bélyegz6vel átütni nem Ilzabed.
nim gondoltak erre. Ök csak aIt 1."3." lta Inalán 9.) Köt.les munkaadó a munkás,
I!ttAk, tudták és érezttk, hogy i7 '.;I ti' Voln' cseléd munkási iialol~ánYáha,
bjkés és megbékólö szándékaink- Irta: Bartha András. vallY cselédkönyvében minden ei'Ye•
ban kevés katonánk volt aJ: uj, munkavinonyt feltUntetni és ii'a:aoolni.
de a bécsi döntés alapján mind- Memdéket k6Y'S a szivem. Aki ezt .Imulasltja. a járulékokat ez
kettőnk által elismert hatAron. És Ti jertek sze1'etni, akik ra~asztja be, illetve a lerótt járulélto-
mert tudtAk ezt, ránktörtek az éj Csalódtatok é" szemetekben kat 8z öregségi járadék nempontjá-
leple alZltt, tiz-, husszoro8 erővel, Alvó bánat lakik. ból fillyelemb. nem vett~.
golyószór6kkaJ, páncélos harci- Kínáljatok meg boldogsággal, 10.) a bi~tositási könyvet minden
koc 'kkal D k YI' magya év januárjában a községi e16Ijáródi'-

SI • e a maro n r Mint bús idegent, hogy nomád -
katonallág tudta a kötelesdgét. hoz be kell adni.
Fiatal lelkében egy ezredév bátor Gunyhótoktól n8 induljak már ll.) Mindazok a munkaedók, akik a
kiáltása, katonai szelleme ég.tt. Uj t,takm tovább. gazdaslÍgi munkásokat l hétnél rövi·
Felvette a harcot, a tulerövelsum· debb id.ig alkalmaznak, munkásokról
ben, gyözött _ éli meghalt. NtlÍ!sátok meg apitvamjtót, nyilvlÍntartást kötelesek vezetni és .azt

Amikor cldördüItek a nem várt Ne üljek itt a küs.tó'bó'n, minden hónap 19-ig as előlj árós8 i"
iort~iek,.alDikpr .. b.oJJ1bO./.nJ A<e;~ _.. V.alahol még reám i" várhat hoz beadni tartoznak, kivéve, ha ezen
tek az. ágyuk. igazságtalanságot . Uj dal, leány, ö·Tő'm. ri;ivi<;lei>b. ~.~eig dolgo~ó munkások
h

· d . . k béru után járó bély~g.eketa bizto.i-
Ir etö torka!, a magyar atona, Ne lJá1;'atok ki. ne l.gyen egy

rendőr, nemzetör, polgár mind a l' b k tási könyvbe lerója.
helyén volt. Láthatatlan parancs- ngy em er S~ ő'ztatek, . 12.) Mind a munkás, aki évente le-
ra tették. Magyarok, testvérek Ugll kivánom a békét, mint a galább 20 heti munkaviszonyt iWIl-
voltak És az őkemeny lelkUk- Halált a nagy beteg. zolni tud, továbbá 5 hétra munka-
ben, jól érezték, ott állott al egész Yiszony igllzo[lÍsa nélkül is leróhatja
maiyar nemzet. Ezt nem tudták Menedéket 'keru a uívem. a béJyegekel. Ezzel az II kedve:aomény
a csehek; nem is fogják megérteni .Mind9n ablakon bel,opog, jér, hogyamajdon folyóllitandó já-

h á
u radék évente 1.50 P. járadékpótlékkal

so a, hogy itt n Junk mindenki 1ilerre vannak a boldogIágok? ..k t K t f növekedni fog. tehát naiyobb jlÍradé-
a ona. a ona a pöttömnyi iú- S.ldz sz.m n4z 's zokog. kot fog kapni. A 20 hélen felüli 5

gyerek, mikor ajkán előlIJ:ör szQ- Ör.Me menh8lv-keresé"kben h' Iletik meg a haza 8Ient. neve, ka et után eróhaló 20 filléres bélyeg-
tona a' szikár aggaltyán. katona Pusztul itt el, aki csak él, lapnak azon utolsó kockiljába kell
ifJ'u és Oreg, mert azlá nevelt itt Hová bujjak, hogy hulló k(;'nny~m rag8szlani, mely négyszögben szövell

nincsen.
minket egy enedév dicső tOrté- Meg ne lelje az ~j, .. ? n,) Az a munkás, aki valamelyik
nel ma, mely ax egyed életét hát-
térbe tudta Izoritani a nemzet é! =9 évben 2 hónapot meghal8dó katonai
életének érdekében. Endrőd kösség előljlÍróságától. szolgálatot teljesít ft katonai p8ranc.-

2544-1938 ikt. sz. nokságtól kiállitott bizonyitvánnyal
• Sehonnai bitang ember, .. köteles lizt az el61járóságnál a bé-
Ki IltOllt ha kell, hall nl nem mer, ft i rdetmény. lyeglllp beszolgáltatás mellett igazolni.
Kinek drágább rongy élete, Az 1938. XII. tc. rende~i II mező- 14.) Az n munsás, aki valamelyik
Mint a ha18 becsülete. H IrllZdaSIlR'i munkások öregségi és rok- évben éiJandóan keresetltéptelen volt

Ennek il ff.nyes bixonysáiát adták kantsági bi~tositasát. A törvény f6bb es e miatt gazdasági munkát ·'nem
az uj munkácii hősök,' kik nem- és mindenkit érdek16 intézkedései a végezhfltett, ezt a körülményt az ln·
zetunk szívébe irott nevükkel, ott, követkellók: tézet orvos igazolványával tarto:aoik
valahol a hadak hőfehér Utján l.) P. évi január hó l-től kezdve igazolni a bélyeglap benyujtása mel
szerényen mondják el: wCsak II munkások csakk akkor vállalhatnak lett a kö~ségi előljáróságnlÍl.AliIyen
kötelelégUnket teljesítlltük I" mezőgazdasági munklit, illetve mun- orvosi bizonyitvány kiállitása dij-
!!!.....~~PS~.~K~'ri*~e~h~~~~~~~~!! koadok esek akkor fogadhatnak fel mentes.

munklÍst. ha munkások biztosítási Endrőd, 1939. január 10.
Karácsonykor. könyvvel, vagy mentesség-i igazol- EI61j~rósáa' ..

vánnyal rendelkeznek. Munkadó köte-
Karácsony estéj~n lassan, nagy les a munkaszolgálat megkezd"~e előtt

pelyhekben hullott' a hó.' Jól is a biziositási könyv bemutatását a
tetta Télapó, hogy megrázta a munkástól, vagy cS41lédt61 kérni.
szakállát, .legalább az angyalkák 2,) Biztositási kötelezettség elá ellik
21l1ánk6n. hOlhatták .la ,az égből a mind~n férfi gazda.ági ,munkás. so"
karAc:sonyi' ajándékokat.· Nagy.on qédmunklÍlI, napszámos és cseléd, aki
vártuk .már Jézuska szOletélének18 életév~ítól 65 életé'vének betölté
ünnepét. Most végre megér~ezett. séia'.
.K:ímentOnk a .kony~ápa.:- Egyszer <5:) AbiztositlÍsi könyvet az eló1já~

csak' csengőszót hallottunk•. Be- róság a 10·•• sz. irodábanbélyek és"
men1Unk a szobába.:Mikor· meg- dijm'entesen adja' iti. -
látt;Jk':~ a:-.:~~r~csonyJ.4t;<n~gyon <' 4.).Amunklis által fizetendő bizto";
'megOrUltUnk: Mi Js adtunk a lt~ .silási járulék h!tenként:20 fillért
zuskának sok:~iajá·rid~:'ot:· jócsele- .tesz..kl;,

.k~~tt~~! ;:t~JI.q.m., ,_nagyQJ1.;O.r9IC.:a.;.: ,-,:,~!)"A.hl~tositbi~ij8katmunkeed.
-·.~~~~ ..<"':::.·<k~,~·s~~~-:::;';~~'::7~~~·:>·~·~~·>:'- : . :':~'~:":!;.'/': :.~ ' ... ~.~ :..... : . . .
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:Kegediifanitdst
válla I

Traktor-bérszántásra
jelentkezni lehet
Kalmár Vincze

egyházközségi Elnöknél.

Hépházi Szövetkezetben kitUn6
friss áruknt olcsón .kap.

EHDRŐD~GYOMAf~,.
TAKARÉKPfHZTÁR R.-T.

. ENDRŐD

fiókintézet: Gyoma. TeJ.: Endrőd Z
folyóslt rövidlejárl1tu mez6
gazdasági kölcsönöket. Elfogad
filmondá8 nílküli· betéteket a
legmagasabb knmat mellett.·

Ugaron
6, Páskuffion 3 hDld földEt
vagy PCPlSBD ElcserilJ iIJ

Egyházközség.

.-.;.-----.....,.-..---r-~ ...

Akarja husz fillér
rel drá~ábban el

adni a buzáját?
Keresse fel

vitéz B a r a n y a i Istváut
az Endrőd-Gyomai Taka
rékpénztárban, maga~ árat
ad érte!

"Az Egyházmegyei Hatda~

1238-1934 sz.' engcdélYé~el.II

Szerkesztésért él kiadásért felel(Sa:
WALTHIER (JYORGY .

Fómunkatárs: :... : .'. ,.
, C8ERHUS MIHALY_>...~·::':
~., .' ,:':.:.~.:::Z;..- .;<,.j~)'; :_!~ :{...:;.,;:

Nyomatott'Nádudv~;:M1~Y.:f "
"PETŐl'1· kGnyynyómd'JibU-:;;.'

-,' .,.: .G~Qm~~5tl1~:t~}~~·f,

ft. Katolikus Népszövet
és T~metkezé8i

Segitópénztára
utján mindenki könnyithet az el
halálozás miatt jelentkezőgondon,
megnyugvást szerezhet magának

és családjának.

Iratkozzék be tagul
Tagfelvétel és a dijal{ befizetése
az Endrőd-GyomaiTakarékpénztár
Rt-nál Endrődön.Tag lehet minden

. 14-65 év közötti egyén.
Orvosi vizsgálat nincsen!

Legkis6ebb havidij 50 f

I .. ,.:~ ~ -~-::;-~r' ,- .~J~--~:::~~~t~~$=;t.~~:~_"
." Endród, '1939:' jliitüar-l . _;';;"

HIRDEtf~g~'K~'~
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Gyomáról induló vonatok.

Békéscsabára 234
Vésztőre 3.43

. Budapestre' 5.41
Gyulára 6.31
Budapestre, sebes 8.20
Bélcéscsabára 10.28
Békéscs~bára, gyorő 11.58
Budapestre, gyors 11.59
Vé.ztöre 12.45
Budapestre 14.30
Békéscsabára 15.31
Budap~stre, gyors 16.59
Békéscsabára, gyors. 17.37
Vésztöre 17.41
S:r:arvasra 19.29
Békéscsabára 20.49
Visztőre 20.30
Budapestre 23.50

'Babona- ÉS állatpiac ' .
Január első felében a buza

.áral akulás!ban emlitesrem~ltóese
mény nem történt. A kiviteli-Ie
hetó~ég hiány!ban Ilgna2'yobb
réut csak a Futura vásárló - cl

kormanytól megállapított árak
szerint. A buza hivatalol árro·
lyama Budapeaten: 80 kilós ti
szavidéki buza 20.60-20.75 pen
gő. Árpa 16·-16.30. Zab 19 pen
gő. Morzsolt tengeri 1285
12.95.

A belföldi serté:spiacon az árak
gysn2üItek. A Becsbe él más. né-

. met városokba 8zállitott fIatal
prima sertéaek'rt szállítók a kö:
vetkel.ő árakat kötelesek t6rltem
az eladóknak : 160 kilón feiUli
érkezési suly mellett 102 fillér,
135 kilón feH.lli érkezisi lulynál
98 fillért, 120-135 kg b~rakási

luJy között 94 fillért.
A jelenlel érvényben levő mi

nímália termel6i baromtiárak :
csirke l 15, tyuk 1.02, pulyka 1,
gyöngyös 1.31, hizott I,acsa 1.05,
hilOtt liba 0.95 fillér é1611uly ki
ként.

Kinevezték az állandó gaz
dasági 8ztlkbizoUság elnökét
és tailjait. A IOlctmiveiésügyi mi
niszter a tagosHAsI es egyéb bir
tOkberendezéii ügyekben vélemé.
nYelö é. javaslattevő bizottság
ként mükOdö állandó gazdasági
szakbizottság elnökévé yitéz VasI
Elek dr. miniszteri osztályfőnök,

országos telepitési igazgatót 1939
évi január l-töll943 évi decem·
ber 31-ig terjedő hatállyal kive.
v.zte és a szakbizottságot ugyan
esen idötartamra a következőkép

pen alakította meg,: A földmIve
lésUgyi miniszter által kinevezett
tagok: Lenck Jenő dr. miniszteri
tanácSoi, KOvy József gazdasági
főfelilgyelő. mint gazdasági szak·
ismerettel biró tagok. Ajtai Sán
dor erdöfőtanácsoi,mltit erdészeti

'nakismerettel biró tag. Pataky
Károly dr. mini.zterí tanácsos,
Czirer Andor dr. miniszteri tanÁ
csos, mint fOldmivelésogyi köz
igazgatáai tisztviselő. A pénsÜgy
miniszter által kinevezett tag: Tát.
ray István dr. mininteri tanácsos.
Az igazságUgyminiuter által ki
nevlzett tagok: Kozma Aladár dr.
kuriai biró éli Gabona Lajos dr.,
az igazságilgyminiszlériumban al
kalmazott kuriai biró.

1938.

10.956

120242

Hárma6-Körö&

'''HE

2.21
5.34
6.30·
6.35
8.19

1O.:H
11.46
11.56
11.57
14.20
15.24
16.51
16.58
17.36
19.26
20.39
22.00
23.24

13.458

ORI'!

154.123

VASUTI MENETREND
cg

~

ms-

Gyomára érkező vanatok.

CliR2W2L.

Budapestről

Békéscsabáról
Szarvasról
Vésztöről

Békéscsabáról, sebes
Budapestről

Vésztőröl

Békéscsabár6l, gyors
Budapestről, gyors,
Békíscsabáról
Budapestről

Vésztöről

Békéscsabár61, gyors
Budapestről, gyors
Gyuláról
Budap"tről

:V~lZtöről

Béké.csabáról

9.649

15.662

5.384
22.723

70.811

54.661
228.901

11.848
23,754

9.260

44.824

5091
21050

27.972

107.515
165.292

13.955
43,896

6. oldal,
_ •..• r';..~-( " •• '

-
~.' ./!t~ 1938. év kiyitelitöbblete' mégsem
.... " érte el az'· 1937.' évi rekordot

-:"ÁKö;ponti-Statis~tikaiHivatal 1937.
lCö'zléie szerint december hónllp- Lóhere- és
bári.a behozatal 'értéke '45.1 mil-Iucerna-
li6~pengő volt (1937. év .d~cem. mai

'. ·berhónapjában 46.7 milliÓ pen. Vetemény-
gő),a·kivltel ért~ke pedig 4'.6 mag
(60.2)' millió. pengőt tett,' az I Frin gyü
havi külkereskedelmi . mérleg te- mOic. " 390.600 306 636
hát 0..5 milIió pengő passzlvum- Friss főzelék 365.286, 321.665.
mal zárult (1937. december ha- Burionya 791.453, 218.217. Ve
vában 13,5 millió pengő kiviteli temény. száritva 7.862, 10.126.
.többlet volt). . Paradicsomi' 63.249, 78.357-

. A1J1938. évben behozatalunk Nyers dohány 81.632, 66414. Ma
'értéke 418.5 (483.6) millió pen- láta 401.217, 303.050 Liszt
göt, kivitelünk értéke pedig 522.6582.750, 353.495. Paprika, szá-
(588.0) millIó pengőt tett. A kUl- 45 27644 B 382 76

. ~ .c: I 1937 Á' ra! 2 . 41, . . or .6,kereSAedelmí m.r cg az II:VJ
104.4 millió pengös aktivummal .402.415. Szalma 266.079. 419.531.
szemben az 1938. evben 104.1 KorpaJillzt 59.739. 40.619. Ken
millió pengől kiviteli többletet der és kenderkóc 33.421, 81.912.
mutat. CiroKIzakálI 56 147. 49.270.

Az 1938. évben ~ behozatalban Gyógynövények 25.150, 25.609.
az elő.ö évhez képest n~gy mer- Nyeri é. megmunkált fa 266.744,
tékbsn csökkent a bárdo lt- és fO- 258.895. Szén 2,533.635, 2868.413
részelt fd, a nyeri Mr, a nyers Bauxit 4.797.215, 3,611.575. TrÁ
ásványolaj, a nYira pamut, a pa- iyasók 382.400, 268.530. Elké
píranyag is II mííselYim forgal- lZitett iyógy~zereK 1.586, 1.734.
ma, viszont nagyobb emsJkedést Fabutor 17.36], 14.736. Papiros
mutat a tüzifa. a korpa ts a dé- ég pll.piroiáruk 3.044, 20,071.
ligy~mölci behozatala. L k d é' t f 'I 14849

Kiviteli cikkeink közoJ nagy en-, en er- s lU a ona . .
14.269. Pamut5zövet 15517,

mértékben csökkent a forgalom 10.643. Selyem., félselyem- él
-szarvasmarhából az olaszországi, I müselyemszövet 7,207, 5.903.
roz,bó1 a n6metonzági, tengeri- Z!ineg llnből, k e n d e r b ő l,
ből a dániai, a lisztből a német-
oridgi és finnor~zágj és a toll- j u t á b ó I 12.415, 9.828. Női
ból a németországi kivitel csOk. és leányfelsöruhant 3.209,
kenése miatt. Nagyobb emelke- 2.732. Varrottáruk tlxtilanyagoK
dést mutat viszont II kivitel ser- ból 498, 527. Kikészitett bOr
tésböl a németortlzági olZtrák te- 12.009, 8,792 darabonként. Ci
fületi (180.380 db), a buzából a péazáruk 348.480, 665.044. Bör
németországi (1,386.343 q) és az kesztyu 362.009, 302.876 páron
olaszországi (1.494.438 q) forga- ként. PrémMr, kikészitett 4.701,
lom fokozódása folytán. Nagy- 4.289 q-ként. Szücsáruk 448,
mértáben emelkedett még a kivi-543. KaucIukáruk 10.934, 7.021.
tel vasuti kocsIkból és sinautók- Üveg él üvegáruk 51.456, 30.713.
ból. fal-. é! pldozatburkolólapok.

Az alábbiakban közöljUk a. agyagból 17.407, 21.072. Vas fél-
1938·ban kivitt áruk mennyidgét, gyártmányok 1,091075, 1.102.074
összehasonlitva az 1937 ~vi ki- 62 5 3 6 l Gé I
vI'tellel. EE al: összehasonlítás ér- Vasáruk 4 . 39, 3 .9 6. pe {

és készülékek 71.500, 85,443.
dekes képet tár elénk a magyar k é ké ék k I k
külkereskedelem váltodstr61 az ViIlamo~gépe I szül e, e e -
elmult ivben. trotechnikai drb' 2,462.311,

2,027.289. Cikkek q 30.492,
A kivitel mennyiaége 26.760. Autómobilalváz 17.509,

1937. 1938. 1.666. Sinautó -, 18.109. Vasuii
kocsik 7.212, 26536. MŰ81erek

604, 660. rilm 34, 147. Könyv,
folyóirat 13.085, 11.261.

Az 1938 évi kiviteli többlet
csak erősen megközelítette al
1937 évit. de tul nem hRItHlta.

Szarvas-
marha drb

Sertés
Ló
Juh
Előba-

romfi q
Leölt ba-

romfi " 233.097 235.551
;Leöltvad " 29.067 36.445
Friss hal,

édesvizi ..
Friss ég el

készitett
hUl

Szalámi és
'kolbáiz "

Hus.-zerv "
.Disznózsir,
. ,.szalonna .. 210.580 185.273
;Libusir.. 2.436··· 3.114
.Vaj,friss" '59.516 35.203
TOj4i, n 114.539 140.826
'TolJ' 31.800 25582...
'Buza· " 3,578.442 4,364.147
::Árpl" .. 169.09352.054
Bab száraz.; . 311.310 151.504
,Borsó ná~· ):j ... "

:'~raz~Jlári~:~ " ,:.
, ~'!tO'~Jt~g.~·'~. ,~.. ;~7~.4~,6 1"49.026

<_o• .Q~.aJós.I!1ag~/ ".. '. ..;,
<W.k;:"~:'·> '~" 157.188 155.1.13

~:'4; ·.~t; :~~:~~~i_<~-: ~, :~ ..~~. :' ,: .. ..
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aégü Quadrage.itno Anno, llmélyet
Xlll. Leó nagy enciklikájának, a
Rerum Novarumnak 40 éves év
fordulójára adott ki és amelyben
kiegészíti a Rerum Novarum el
veit éa eszményeit, l.szög,zi as
Egvházat a uociáli, reform gon
dolata mellé. Az egyház ma a
Izociális igazságot minden. or
6zágban sokkal hatalmasabb erő

vel képviseli, mint muló csopor
tok és erők és olyan roppant er
kölcsi sulyt nyert általa, 4mely
szinte páratlan az Egyház morá
lis diadalai között • egymagában
is elaöpörhetetlen erővé tette a
pápaságot.

A Quadragesimo Anno-ban xl.
Pius a -leggigantikusabb igényt
jelentette be, amit a pápaiág vala
ha is hangoztathatott : az ~géS6

9mbef'Í9ég tár$adalmi ú gazdasági
uerk4zetének ujjá$lirV6zés4t ~

r.nde.eé,ét. XI. Pius ezzel az en
dklikával belépett a világtörténe-
lem legnagyobb pápájának sorába,
a Ouadrag~simo Anno gerjesztette
mozgalomnak és a reménykedés,
a hit, amellyel fogadták: megmu
tatták, hogy az egész világ a pápa
szavától várja az emberis~g egye
temes válsáaainak megoldását míg
.egyéb viszonylatokban is.

A. pápai izék tekintélyének nö
veléséhu iddig nem i. sejtett
:mértékben hozzájáruit, hogy tn~g

'oldotta a római kérdést, am~Iy

.már ha.todik évtizede vajudott a
Vatikán és Olaszország között.
lA lateráni egyezmény igen nagy
jelentőségű volt a fasiuta üla6z
-ország további be186 fejl6déóe
:&l.empontjából is. Sulyas lelki
'terheket emelt le az oIaizság leI
ikéről .és a megszüntetett szeren-
'csétlen lelki kettéoóztódást, az
'olasz hazafiságot és a kato!iciz
·must ezek ..után mesterkélt erők·

·I{el sem lehet a lelk~kben egy
mással uembeállitani.

Nagy alkotá~a nz egyházjog
:teljes kodifikáláiának befejezése.
HÜ6égea munkatársa volt Serédi

.Jusztinián, akit ő nevezett ki bi

.boro&éröeld{é é. Magyarország

.hercegprimásává.

Ime: a Fide. Intrepida, dicső

: ségesen uralkodott atyánk és
! pápánk, XI. Piui, az egyháztörté

! ;net egyik legnagyobb pápája im-
.< : már al öröklétbe ({öltözött!

./

ti i r d ef é • e k • t

kedvezményes feltételek me~lett kÖllOnk.

'. -ID..::-:-
~ . ..
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E szelid szellem pedig, ki itt a
földön békét hirdetett, e jó pász
tOr ki a gondjára bizott nyájat
me~óvta förgetegtől, megvédte
vérszomjas pusztai vadaktóJ, meg
oltal~azta harác60ló martalócok
tól, nem magáért fog könyörögni
Krisztu.nál. Hanem ezért a sötét
ben 5zoron~ó, baljós fellegek
alatt görnyedező, 8zertezilált nyá
jért, melyről most számot ad
Urának: az egész 6zerencsétlen
emberiségért! (N. U.)

:..... ,. . .- .-, ..: . .

A."NAGY" PÁPA.
glÍliumi tanok tiszta szel1.~mével

betölteni a világot és a Joszán
déku embereket Krióztu& lászlaja
alá toborozni, hogy a kireözt
diadalma. jegyében győztes ka
tonái legyenek az élet is halál
Urának, volt célja a nagyfont'os
aagu pásztorlevélneit

Két litu-1"9ikus jel1egü bulla után
bejelentette a Katot-ilcus Akciót,

a hivők bekapcsolását az Egyház
éó sajátos belső szervező mun
kájába.

A kérdés egyik legnagyobb
szakértője, Bertram biborosérsek
igy határozta meg a Katolikus
Akciót: "A Katolikui Akció egye
temeö és .közös tevékenYóége
minden katoliku6nak, tekintet nél
kül arra, hogy mi a koruk, ne
mük. szociális állásull., képzettsé
gük, nemzetiségük, vagy politikai
pártállá.ul{, mig az utöbbi a ka
tali Iws erkölc.i törvénynek meg- I

felel és tagjaitól nem követel az
zal szembehelyezkedést.

Nem lehet eleget imi arról,
hogy a Katolikus Ak'ció mily mér
tékben adolt fordulatot az Egy- <

ház életének. Klasszikusan fejezte
ki Faulhaber biboros, a nagy bib
lilws, aki az Evangélium egyik
misztikus jelenetéhez kapc.Olódó
fantáziájával mondta a Katolikus
Akcióró!: "Az annyiszor haszta
lanul kivetett hálól{ és sikertele
nül hosszu és csüggesztő éjsza
kája után végül ujra a mélybe
vettetett a háló, a világ katoliciz
musa mozgÁsba jött és csodála
tos eredményeket érlel meg."

Ezt követte a már méltán vi
lághirü éó fel nem mért jelentő-

-

-

felelői" cazt6 :
WALTfllfR GYORGY

Sz:erkent6s''l' és· ldadó~ixatal: End~ód. Sl:éch."vi u. 2 SI:.

Pápa.

--

a
Ezolják, tengereken és szárazföl
deken, öt világrész &zá:rmilIi6i
omlanak porba, minden faj ták,
minden szinü emberel{,. gazdagok
é. szegények, boldogok és bol
dogtalanok, bölcsek, . tudatlanok,
ezerhangu emberi nem, hogy ál
dást mondjon emléklÍre és bi
zonyságot tegyen mellette az Ur
szine elött."

Február 12-én az egész világ
katholilwssága fényes ünnep6égek
keretében akart hódolni XI. Pius
pápának, pápai koronázása tizen
hetedik évfordulóján.

Az ünnepi öröm - temetési
gyáószá változott. De talán e bus
napol{ban még tisztábban látjuk,
mint a lelkesedés hangulatában,
hogy XI. Pius pápa élete és mü
ködése az Istennek olyan nagy
Zljándél{a volt, amelyet most még
felbecsülni és meghálálni az em
beriség nem is tud.

Lapunk kerete' dióhéj volna
ahhoz, hogya Szentatya mun
MSóágát csal{ vázlatosan is kö
zölhetné, de hogy valamit azok
is tudjana\{ életének nagyszerü
cselekvéseiről. akiket az élet gond
ja leköt és megakadályoz a na
gyobb lapok állandó olvasásában,
ezért hézagosan vázolj uk urallw
dásának kiemelkedő mozzanatait.

A pápai trón elfoglflláöakor ezt
a je/mondatot választotta: Krisz·
tus békéj8 -- Kris4tusországában.

Egész életében e programm. ki
tozését követte. Nemrégiben ol
vastuk, hogy életét ajánlotta fej
Krisztusnak - a népek békéjéért.
Jézu5 elfogadta.

A béke ápolásának és megőr

zésének szent hivatását köli a
hivek és államfők lelkére, az
1922. év december havában meg
jelent "Ubi arcano Dei"' kezdetü
enciklil{ájában.

Az 1925-ös jubileumi évben
jelent meg a nQuas Primas" I~ez

detü pápai enciklika, amely KrISZ
tus Királyságát hirdette meg a7.
egész emberiség fölött. Az evan-

Előfizetési ár:. negYedívr. 30 fill ír.
M e g j e I t n i I{ minden hónap 15-én.

HITBUZGALM.I, KÖZGAZDASAGI

Meghalt
A rádió-huIIámok február lO-in,

reggel féIhatkor megdöbbentő,

. 8zomoru hirt szórtak szét a vl
lágba: meghalt XI. Pius pápa.

Négy.zázmiJlió katholikus _
mint (tönnye~ Sztmü árva mereng
a nagy halott ravatalán és imád
ságos Itlekke! bucsuzik Főpász

torától, a krisztusi nyáj hüséges
vezetőjétől és irányitójától.

De nemcsak a !{athoIilws
anyaszentegyház tagjai, hanem' az
eg6s3 9mberisBg megilletődve,őszin

te részvéttel gondol a világ béké
jének, a társadalmi ígazságosság,
a felebaráti szeretet és ZI clSalád
v-édelem nagy apostolának kimult,
fenséges alakjára. Ugy érzi, hogy
a nemzetnek, országok, és világ
részel{ fölött álló nagy erkölcsi és
szellemi hatalom rendkivüli I{ép
viseléje halálával - eltört az a
fék, amely az emberi önzésel{,
egyéni vad támadások, zavaros,
romboló tömegózenvedélyek pusz
titó kitörései ellen az emberiség
kulturáját, szabadságát, emberi
méltóságát és erkölcsi bástyáit
védte. Őszinte, aggódó részvét
szorítja össze a szivel{et,hogy m~g-

fagyott a mosoly XL Pius szelid
arcán, amelynek biztató derüje a
vergődő emberiség tenger gond
ját takargatta, enyhitette.. A világ
nagy tanitójának beszédes ajka
néma, áldástadó keze mozdulatlan.

Gyászol Róma - gyászol az
egész világ.

"A Gondviselés kifürkészhetet
len akarata volt, hogy az alpesi
magas ormok éles szemii, tiszta
fejü, világos szellemil vándora
foglalja el Szent Péter első római
püspök szél{ét e zürzavaros ével{
ben mikor az emberiségnek oly,
roppant e5zül{sége van egy tiszta
nézésü szemre, egy lllacsonysá
goktól meg nem fertőzött szel
lemre egy szédülést soha nem, ., "
ismerő agy biztonsagara.

Fehér alal{ja fefhőteJen csucs
voit, messze kiemelkedő e Iwr
!{ödeiböl sóvárgott hegyorom,
ahová a' völgyel{ tévelygő ván
dorai, a sil{át.orok nyomorult
számüzöttei a föld sarának sze
gény rabjai: a mai eszll1eá:amla
tol{ szédültjei ólylwr eszmeJve es
reménykedve föltel{intette!{"

Ot viléÍarész lJarall~jai gyá-
ol <>

I

I
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QZ Egész magyar nEmZEt Dpászolla fl közös Dfyát

Ahol még a pápa .is megmaradt
magánembernek

LuU01' Ferenc apostoli proio
notárius, a mllgyar követség
kánonjogi tanácsosa II pápa ha
lála után azonnal mejJjeltnhetett
II halottas szobáb/ln, Lu/lor Fe
renc a következőket mondotta el:

Az embert a lehető legmé
lyebben meghatotta mindenek
előtt a pápai lakosztály egysze
rüsége. Az egyik előszobában

csupa fénykép. alpesi hegyi fény
képek, azoknak a hegyeknek és
vidékeknek a fényképei, ahol a
pápa fiatAl koráblln megfordult.
Tudvalévően a papa fiatal korá
b8n nagy turista és alpinista volt.
Egy másik előszobában óriási
üvegszekrény ben vannak mind
azok az ajándékok, amelyeket a
pápa uralkodása alatt bárhonnan
is kapott.

Csodálatos az az egyszerüség,
amit láttunk amikorbeléphettünk
a lakosztályba, illetve a halottas
szobába. A Szentatya még ab
ban az ágyban feküdt, amelyben
meghalt. Egyszerü vaságy ez.
A kezében' kereszt. Közelről

megtekintettem ezt az olaifából
készült keresztet, még pedig 8Z
Olajfák-hegyéről származó olaj-,
fából. A kezére volt füzve egy

A budapesti házak egy csa
pásra fekete lobogókkal népe
sültek be, megelőzve Szendy
polgármester felhivását, amely
még a délelőtt folyamán meg
jelent, . a fóváros utcáin felszó
Htva a lakosságot, hogy a ma
gyar nemzet gyászának jeiéül
házait gyászlobogóval diszitse.

nÖszentsége, XI. PiHS pápa 
irja Szendy Károly - az egye
temes katolikus egyház feje
meghalt. Hazánk nagy pártfogó
ját vesztette el benne, akinek
!ltyai szeretetét és jóindulatát fi

'A magyarok és
Az ujkorben a7. egyetlen pápa,

aki megfordult Magyarország
földjén ; t~rmészetesen még nem
mint pápa: az első tdkalommal
mint Achille Ratti, akkor már a
miJ~nói Ambrosiana könyvtáro
sa, - ann~k emlékét, hogy ott
misézett a Bazilika sekrestyejé-

ben, emléktábla hirdeti a Szent
István Bazilikában. Második al
kalommal mint a szentszék var
sói nunciusa utazott keresztül
Budapesten s 8Z akkori forra
dalmak utáni Magyarországon
és sokszor emlegette az esti
B,udapestnek tündőkölve eIébe
táruló látképét, mint '8 világ
egy1k legszebb látványát. Ekkor

'nem sejthette még, hogy mint

:.~. .

e g y s z e r ü fekete Rózsafűzér,

amellyel az utolsó pillanatban
is imádkozott. Köröskörül a szo
báblw, a falakon az ugynevezett
pontifikális évek gyertyái. Tizen
hét gyertya. Ezek azok a ~yer

tyák, amelyeket február 6-án,
pápává való megválasztásának
napján ajánlollak fej mindig a
Szentatyának.

Mélyen rr.eghatja az embert,
ahogy itt élte a pápa magán
életét. Egy sarokszoba ez. Az
ágytól jobbra az édes anyjtinak,
az ágytól balra az edes atyjti
nak az ~rcképe. Mtlgánéletéhez
ebben a szobában határozottan
ragaszkodott a pápa. Itt minden
butor a lehető legelolyszerübb,
olyan, mint előző életében volt,
hiszen a lege~yszerübb sarbóI
származott. Al. iróasztalán, a
kom módokon mindenütt családi
képek. Itt még ő is "ember"
lehetett, nemcsak pápa, mert
hiszen a pápa, amikor meg vá
laszt ják, megszünik magánember
lenni, bezárja ~aga mö~ött az
Élet kapuit, de itt, magánlak
osztályában szigoruan ragaszko
dott magánéletéhez és me~ma-

,radt a családi hagyományok
mellett. " ,..,' ,

magyarság, "de különösen a
székesfőváros érezte. Halálát
valláskülönbség nélkül gyászolja
az egész nemzet és az országos
gyászban osztozik a székesfő

város közönsége. Felhivom ezért
Budapest lakosságát, hogy 1939.
február lO-tól a temetés napjáig
bezárólag a Szentséges Atya

halálának gyásza jeiéül házaira
gyá~zlobogót tűzzön." A kor
mányzó elrendelte, hogy a te
metés napjáig a magyar királyi
honvédség másodfoku udvari
gyászt tartson.

XI. Pius pápa
az egész keresztény világ, Buda
pest is összes haron~'j8inakéne
kével köszönti néhány év mulva
az ő P !ÍjJ ei s7.ékbe való emel
kedését s a kereszténység o'r
szagainak sorúhen a leghübb és
legszeretettebb fiai közé tartoz
nök majd M31'yarország ma
gyarjai.

Magyör tudósokkal még mi
lanói könyvtáros korában szoros
és baráti kapcsolatba került,
többek kczött V áry tudÓs filo
lógus881 is, aki az Ambrosiana
magyar vonatkozásu okiratos

;anyagát kutatta. Még több tu
dományos kapcsola'ta keletke
zett mint vatikáni könyvtárosnak
és ebben DZ, idóben Ó mDga is

.f
'~, "

fedezett kl és' tett a kutatás
számára hozzáférhetővémagyar
vOnatkozásu anyagot is.'

A magyarságot mindenekelőtt
mint történész ismer~e meg, a
történetludós nagy távlatu, tiszta
pillantásávftl. - EI tn8gyarság
viszont hamaro5an, JI\int reá
különös szeretettel \..ondoló hű

séges atyját tanulta ismerni meg
, őt, elsősorban akkor, rr-.ikor a

me;;:halt Csernoch János hel} ett
utódot adolt az esztergomi I§r
sek i székbe r Hosszu uralma
altltt - amelynek l!!oI3ó évei
den már emlegetni kezdték, hogy
allgkora ellp.nére is megéri mejd
Szent Péter esztendej d r - sok
és közeli szál vetödölt M!!Ryar
ország felől a papoi kuria felé:
ne felejtsük el, hogy Megyar
ország, mint önálló állam, eny
nyire közvetlen kbpcsolatban
századok óta nem állott a pá
paságga\. Az utolsó századok
alatt u r a I k o d ó pápák
között talán egy sem volt, akit
egyebek között ennyi magyar
zarándok láthatott volna szemé
lyesen, mint őt, akiről ennyien
vittek volna magukkal haza sze
mélyes benyomásokat, amik teje
voltak a páratlan emberi és fó
papi nagyságának sUgárzásával.
XI. Pius pápa - Magyarorszá
gon végül már az egész ország

;,~számára ugy hatott, mint, közeli
és személyes ismercs.

Sokszor emlegetett és már
érintett érintkezései fl magyar
sággal a S z e n t I nI r e - é v és
Euchcwisz:tikus Világkongresszus
kapcsolataiból adódtllk. Ezek az
ünnepi alkalmak feledhetetlen
élmények a magyarsá~ számára
az őszemélyével kbpcsoJatban,
- a milliók és milliók különö
sen azokat a perceket nem fe~

ledik el, amelyekben az ő tiszta
és gyengéd hangja közvetlenül
és egyenesen Ma~yarországhoz

és magyar fiaihoz szólt a cas
telglmdolfoi pápai kastély ból az
éther hullámain itt a Kongre_sz
szus befejező ünnepségén. Száz
ezrek sirtak akkor, mint ahogy
a Kongresszus utáni viharos vi
lágtörténeti és vi lág poli li kai idők-
ben milliókat és m~lIiókat érin
tettek sziven az Ó nyilatkozatai,
sürgetesei, törekvései fi bekéért
és különösen 81. év kezdet~n

tett nyilatkozat, amelyben el
aggott és törődött életét a világ
békességéért Bjfinlolta fel.

Mindezek a pápai trón betöl
töjén és pápEli hatalom méltósá
gának viselőjén kivül egy párat
lanul nagy és misztikus fények
kel teli egyéniség emlékét hagy-
ták róla a magyarságb8n,amely
nek, mondhatni, egyik legna-
gyobb élménye volt: XI. Pius,
8Z ember, a szent egyházkor-
mányzó, a Rettenthetetlen Hitü,
a nagy, aki több volt mind en-
nek 8 viharos kornak emberben'
és eseményben bármelyik jelen
ságé.

5zázEzrBh
aPápa ravatalánál

Xl. Pius holttestét a Szent
Péter bazilikában ravatalozták
fel.

Az olasz Idrályi család kép
viseletében Umberto trónörö
kö,s rótta le a kegyelet adóját
a Szentséges Atya koporsójá
nál. Majd az egyházi és állami
vezetőség tisztelgett a ravatal
'előtt. A hivatalos tiszteigések
lezajlása után a hiveI< vége
láthatatlan tömege áramlik a
koporsóhoz. Csak vasárnap
délelőtt 150.000 hivő imád
j{Qzott aravatalnál.

Mint Rómából jelentik, a
Pápa temetése február 14-én
történile A szertartáson II vi
lág államai és nemzetei mind
képviseltetik magukat.

A magyar püspöki kar ren
delkezése alapján az ország
minden templomában gyász
miséket mondanak az elhunyt

"főpásztor lelkiüdvéért.
,Endrődön"f.ebruár· t7~én,c r

délelőtt 8 órakor tartunk tin
nepélyes gyász-szentmisét XI.
Pius pápáért. A hivek vala
mennyien kérjék az égi irgal
mat részére Attól, akinek hely
tartója volt a földön.

ElőkészülefEk

ft pápa válaszfásrn
A vatikáni hivatalokban láza

san folyik a munka, hogy al: uj

pápát választó konklávé (bibo

rosok gyülekezete) egybegyülé
sekor elhelyezhessék a Vatikán

lakosztályaiban 8 pápaválasztó
62 biborost. Mihelyt minden

biboros Rómába érkezik, meg
kezdik a konklávét. Abiborosok

között 35 az olasz és 27 a kül.
földi nemzetiségü.

Teljesen bizonyos tehát, hOIlY

a többség olasz biborost vál8szt.

Hogy valóban ki kapj88.sz8va

zatok többségét, 8zt most mé~

8 biborosi kongregátió ttigjai

sem tudják. A Szentlélek ereje

vigyáz' e trónra, amelyre, -: ft

Megváltó szavai szerint - mint

sziklára épitette Dnya~zen!egy-'

házát DZ isteni Üdvözitö.' '. ,: ..
~ - " -:

:~" '. :{..j;:~:~~cH)~;~~~.~
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Magyar ÉIBt Mozgalom.

]aross Dodor minisztspBBkéscsabán.
,.Az igazság bEszélt.II

Hétköznapokon hetek óta ke
mény harcok folynak a ll.épvise
lóház bizottságaiban a jelen kor
két legfontosabb kérdésének: a
zsidótörvényneit és a földbirtok
reformnak végleges megoldása
körill.

"Cselözövények, vádaskodások,
rágalmak, gyanusitások"' parity
tyáit lövik a reform-kormány
tagjaira, akik fegyelmezett öntu
dattal, az egyáni áldozat h€roilm3
mértékével, de a magyar igazaág
é5 ózebb jövö kialakitásának fa
natikus akaraterejével állják a
pergő-tüzet.

Két hónap előtt a képviselő

házban próbál ták jégre tflnnl 
Imrédy megbuktatásával - 11

nagy horderej li uj törvényjavaG
latokat.

Ugyanazon idő óta a liberális-,
demokrata-, szociálista és csák
Iyás-Iapok nap-nap után aürltett
támadásban rész.ealtik Imrédy
Bélát.

Két legutóbbi választás alkal
mával orazág-világ előtt be akar
ták bizonyitani -, hogy a vidék
népe mellettük van és nem ba
rátja a .~agyományokat zllvarni
akaróK kormány-törek.véseknek.
A nép válallolt. Eckhardt, 81 i
lágyi Lajos és a Hubay Kálmán
vezérlete alatt felvonult szövetsé
ge5 caapatok ózégyenplrral mene
kültek BIharból éa gyáazkóruaban
talán még most i6 azt dalolják :
.Nagy az én Bajom ..."

Ez sem elég Most a fellőház

tiszteletreméltó tagjait verbuvál
ják öS8ze, hogy "megfelelő alka
lommal" leszavaztasőák és mtg
buktassák a kormányt, mielőtt

jöhetne a földreform tárgyalásával.
A pergőtüz - szakadatlan tá

madását összeszoritott ököllel
nézi a magyar&ág. A rohamozó
csapatok élén látja azokat, akik
nek helytelen bel- és gazdasági
politikája a tönk szélére juttatta
a csonka ouzágot. E6zébe jut a
fizetés-csökkentés, a 6~8 pengös
buza. az 50 -60 filléres sertés-ár,
a munkanélküliség gyötrően Ite
lerves évei, az állá6halmozók ez
reivel őumben kenyérért kIáltó
állásnélkUli fiatalság reménytelen
jövője stb. stb. AkIk jóréazben
okai voltak a sivár közállapotok
nak, ahelyett, hegyeitUnnének a
6Zégyenpir jótékony leple alá, még
időjönni meréazkednek tS remé
Ilk a falu népének rövidlátó fele
dékenységét? I

Nem urak, öreg labancok és
cs~klyá5 vitézek, - hiába azórja
a puskaport a szocitlJemokrata
zsidó, liberálJs sajtó, hiába jön
nek a nagy tőke ismert segéd
c6apatai, a magyar nép világosan
lát. Miglátta .a szovjet-paradl
csornotII· és megutálta, látta, cso
dálta a "náci-tempót", de.a béc&.~
1áriyalás klábrándltotta; l~tta az
elmult évek nyomorát ta PUlZtU-.

. -' '. .. , .

lás6al fenyegető rémét, látja a
nemzetek rendkivüli gazdacígl és
kulturális harcát, rettegi az ezt
eaetleg követó fegyveres Ö68ze
iltközéöt, de ugyanakkor ráe6zmél
is tudatosan látja, hogy magyar
élet, magyar fejlődéa, magyar
helytállás a nemzet erőinek Ö5Z
&zefogás/l, az ősi föld ujra meg
8zállása, a magyar nép erkölcai,
kereikedelmi, gazdasági képeIsé
geinek munkába állitása, élet-le
hetőségeinek fejlesztéae nélkül
nem lehet.

Alt ia látja t. a/lját bőrén ta
pasztalta, hogy ennek sok éa trős

akadályai vannak.
Eztket eltávolitani, könnyiteni,

a kOzélet területQt megtisIti tan i
btcsületes munkára alkalmassá
tenni - legfőbb hivatása a 110

ciá1l5an és Onzetlen nép-szeretet
tel dolgozó kormányzatnak.

Az állandóan támadó él elgán
ctolást tervező ellenzéki claplltok
ellen - a magyar föld minden
polgárM - kemény tempóban
menetelő sereghez Invitálja az
orszá2' miniszterelnöke: Imrédy
Béla.

ünnepnapokon lIem pihen ez
az aszkéta formáj u, acél-ember.

MunkatíruivaJ járja az or.zá
got, hinti a magyar élet magvát
az őil WIdön.

Nem politikai pártlzervezést
csinál. Hiv éa vár minden, bár
mely párthoz tartozó magyart é.
egye6ületet, aki éi amely öntu
datol keresz.ténynek, minden por
cikájával magyarnak, li az OóZ
tály-kUlönbaég ledönté8ével test
vérnek érzi '8 tartja maiát a leg
lIZtgényebb ts legelhagyatottabb
tagjával la a ma2'yar táraadaIom
nak. Katoná6 fegyelmet, az or
.zágépitő munkában együttakarást
éli alkotó khzséget, aköztletben
tillztesliéget ta megbizható hűsé

get, egymás támogatását é6 meg
bec,ülését kivánja azoktól, akik
nek lelkfben a hazafi alS kötelea
ségérzet szent tüze éa a nagy al
kotómunkában való rélizvétellránt
hajlam és váll<l:lkozó kedv él.

EndrődI magyarok l Gondolkod
jatok és elmélkédjetek e korsla
kolS jtlentöségU eseményeken éi
valljatok szint I

Vagy-vagy r Akinek j6 és bol
dog a maí élet, azok aludjanak
tovább vagy taploljlnak a refor
mok kerékkötőInek.

Akik azonban a magyar táua-
. dalom egéazséges reformját, l·

szocIális IgaZlág országépltédt,
gazdaaági reformot, munkát is a
munka megbecsUlését, katonai
nellemból ·aradó fegyelmet és
közrendl.t, ·a keresztény erkölcs
és evang_liuml 5zellem uralmát
kivánjíka c6~ládban, közéletben,
politlkában .él mlnd~nUtt, akik

. magyar·nemzeU társadalmat, ma~

'gyarmegujhodbt, .az ·6sl~ magyar
.földön·.· maiS'~r nép .' mllUólnak

. ~ .:: - -. ;-") .

boldogabb életét kivánják éi akar
ják megteremteni, azok ne ha
bozzanak is ne kéllekedjen~k,

hanem nyiltan és bátran álljal)ak
lmrédy mellé, a Magyar Elet
Mozgalom diadalra segitéséhez.

A déltlszántul nagy centrumÁ
ban: Békéscaabán ünnipi nagy
gyUlésre. hll.tlllma3 azámban lel
ke!> zá!>z16bontáara sorakozott fel
Békés, Csongrád, C.anád él C80n-,
ka Aradvármegye vároaainak,
községeinek népu killdöttóége. A
vendégfogadó váro. közönsege
terméazetesen sokazorosan multa
felül a szépszámu "Idegenek"tö
megél.

A gyülés rendkivül meleg, tü
zel> hangulatban folyt le. Érezni
lehetett, hogya nagy sokaság azt
a programrnot él olyan feltála
lálIban hallja, amely szivében már
évtizedek óta benn gyökerezett,
s most a nemei célkitUzések, be
csületesen őszinte, nemzetátala
kitó reformok, a minden Iter~5z

tény magyart átfogó testvéri sze
retet élesztő tüzében megtiaztul
va, kifelé tör és éltető levegőt kér.

Máakor ia hallottunk mÁr ki
VÁló azónokoktól nagyazerü poli
tikai beszédeket. lapsorkán ki
sérte a Izép mondatfüzéöt és
öblös kljelentéaeket, de ugy men
tilnk el a tetthelyről, hogy ".zép
nép, de nem sok kerül ebből

megva1ósitásra, 5 az i8 mikor 7"
Jaross Andor az Igaz5Ág pO

rölycsapáöával, a tettreké6zaég é.
elszánt elhatározás keményaégé
vel, a legszUkségesebb tennivalók
világ05 ismertetésével, az egye
temal magyarság érdekeinek ön
zetlen szolgálati kötelezettsége é8
minden magyar helytállállának
követe!éaével olyan hurokat pen
getett meg ezrek é6 ezrek lelké
ben, amelyeken a fe!ébredé5, a
ráeszmélés. az uj országalapltáa
nehéz munkájában való közre
munkálás nagy hivatásának csen
gő danája szólalt meg.

Nem voltak "nagy szólamok".
Nem volt kendözése a rideg va
lóságnak.Nem volt játék az em
beri szenvedélyek veszedelmei
tUzével azaz nem volt "demagó
gia". Közvetlen, nyilt fe!tárá15a a
valóságnak, a reform-politika ége
tően fontos kérdései tettekreval
táaának tilzes vágya és aciloa
akarata lenyilgözte és a Magyar
Élet Mozgal()m táborába hódltot
ta a jelenlevők nagy tömegét 
caaknem kivétel nélkül. .

A tapsorkánoktól és lelkel él
jenzésektől gyakran tar~ltoti be
széd után három csabai munkáa
ember mögött haladtunk le a
lipcsőn. Tárgyalták Jaross beazé
dét. A hangf08zJányokb61 különö-o
Sin ez a pár 6ZÓ ütötte meg fU
HInket : "uiY Játtam~. e!1ne~F~:az
embernek a azájából' az·· Igai6ág
bildlt." ... ,

Magyarok! Tanuljunk meg erő

sen akarni és kitartóan cselekedni
a magyar népmilli6kért, az 6ai
magY<lr föld megtartáöáért, akkor
leözünk lmrédy Béla jó katonái I

Jarou vaaárnapi záözlóbontáw
liának alkerét e nahány szó leg
jobban jellemzi. - Az Igazság
és magyar teltvéri 5Zeritet hang
ján 6z610tt és utat talált hallga
t6ihoz.

Hiö6zük, hOiY akik azerencaé
sek vol t a k J a r o s 8 t
személyeun haJlani, valamennyien
apostolai le6znek a Magyar Élet
Mozgalom nemes törekvéaeinek.

FELHIVJ\S!
Testvérek!

Vitéz lmrédy Bélá miniszterelnök
19)9. január 6-án elinditotta a .MaM
gyar Élet Mozlralmat" és eszmei cél
kit.üzéseit a nemzet tudomasára hozta.!

Testvérek r A mi malryar életünk
sok tekintetben valóban melrujhodást
követel. Eat a na~ nlelruJhodást
akarja a Mininterelnök Ur elinditani
A mozgalomhoa a nemzeti társadalom
széles rétegei egymasután csatlakoz
nak. Csatlakoznak, hogy az elinditó
val együtt 8lryesült, erős, lenyűll'ÖZc5

akarattal kiYivják a jobb qlagyar Je
le:!t es a bold0lrabb m8~8r jövőt

Békésmegyeiek r
Mi sem maradhatunk hátra r S6t, az

els<5lt, a Jeghivebbek között kell len
nünk r CsatIakonunk mi is r És mond
juk Iti mi is: mit akarunk ~ r

Akarunk:
UJ Magyarornáll'ot.
Magyar mell'Ujhodást,
Nacionalilta táI'iadalmat,
Katonai nellemet,
Tettrekész fell'Yelmet,
Faji öntudatot. faj védelmet l

Lelki reformot:
Kereutény erkölcsöt,kerelztény önw

uetartást. Evani'élíumi harcos lZer&
tetet, egyszerülléget, AldozatollÁlrot
Társadalmi reformot:

A szociális igazsálr orszái'épit~sét
Szabad pályát minden magyarnak,
Egyetlen társadalmi értékmérc5t és
rangadót, A nemzetnek tett l%oli'lUat
hasznosságát r

Gazdasági reformot r
Mallyarnak a magyar földet,·
Harcot II szei'énydi' Jeküldé$ére,
Munkát és a munka becsülatét,
Közéleti .tisztasálrot, .:. " . . ./
A profftéhsélr letörédt, ., ...
A vilszaélések kiirtását I ",;,. ,. .

Egyetlen lenyÜlfözc5 egydi'h maiYar
akaratot, vall'Yis tisZta, bold0i' .U'nu
Eletet r Ezt akllrjuk r .. .

IlrY lesz a .Magyar Élcít Moii'alom
kováua a mall'Yar. lelkiismeretnek,:
llerjesztc5je anallY . el~ondolásoknak,·
és ébrent8l't6Ja II . mei' 'nem ~ alkUvó .
akarásnak. Ill}' lelzlter.t:i.,< emely
lenyulik a külvÁroli ~tc:jJd8', a ; f.lu- .
végi ház~g, II .z'tS&ó.rt·tan~~:·a"
..erv.Jeteivel behálóu•.Ora~t;.;
slámontartv8' il: ~ inallY8t'<~óknU:'"
minden llondjtt,~-bánatat,?adv~'·a~:.

testvéreknek '.iitséll.t~,~c!t.~J;!,".

hiány mutatkoz~<..:~/~.:,( <,-1 :~:i~~:ri.· '.
Meghirdetjült.~~t~ .n~gy~·~iv#~:;';_~,}~

sorakozóra I B'klS~ln.llY.i~Jofr~.;-lU~l~
. tek,; egyesületek,p~ok"'.~~ai~~'9~,>~
jer,tek és Jelentkeuete,1t·;:a.. :~.Mo&.~.~aJp':om;..~;.

ellYeikölpontrdr.ödáJ4baíi$\ii::~ii·~"(
Npá~..U~~t:~;~;r~J~!~ ,;;;;,~, -..._~~

:> :. Sora1to~J$,i~~:i!,,' .j<.

:>;1,~S<
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Megdöbbenéssel hal/ja a vészhirt a vidék ma
·gyarsó.ga, hogy El népi-politika hi vatott vezére, évti
zedes szociális vág'yainak és jogos törekvéseinek el
szállt, kemény harcosa: dr. vitéz lmrédy Béla le
ID()noott.

Hónapok ilta álltil - 8Z alÁvaló aknamunkát a
.nszövetséges-hadakli alattomos és perfid fürésze!psét,
s végül is a politikai vakondokok győztek. Le kellett
mond-mia akkor, a:nikor a b,t nagy kors7:akalkotó
törvény: a zsidótörvény és a földbirtok reform-ja vas·
lat nl ~gvélló"u ás előLt állt.

A nép látta és tudta a rettenetes harszát, de
nem lemondást, hanem a p5r1am p nt feloszlatását várta r

választüni és dönteni akar 1

Mtljd meglátják a két javaslat elgáncsolói, hORY
ml I~sz El magyar nép válasza r Csal jöjjenek!

Éljen él Magyar Élet Mozgalom r

LEMONDOTT A

HIREK
Dr. berédi Jusztinián bibo.

ros-hercegprin1ás - a pápa vá
lasztó-gyűlésre I<ómába urazott.
- A konklávé március l-én nyi·
lik meg.

Dr. Lindenberger János apos
tolj kormányzó urunk - a buda·
pest: "Császárfürdő" - kitünő

.. vizében gyógyitia reumatikus be
tegscgét.

Dr. fmrédy Béla miniszterel
nök pár napig gyöngélkedett, s
ezért több vidéki gyűlésen nem
tudott megjelenni. - Helyette
Jaross Andor felvidéki miniszter
és Racz Jenő ny. honvédeJmi mi
niszter hintették a Magyar Élet
Mozgalom .nemes magvait. Mint
a fóvárosi lapok irják, ahol meg
jelennek. mindenütt nClgy lelke
sedéssel csatlakozik a nép lmrédy
mozgalmához.

Dr. vitéz Ricsóy-Uh1arik Béla
föispánunkat olyan .elementáris
tüntetéssel űnnepelte a békéscsa
bai nagygyl.llés összegyült, tűbb

ezer főre tihető sokasága, hogy.
olyant alig látott még Csaba.
Csúcspontja volt a lelkesedésnek
az egyik csabai munkástestvér
.hangos köszönté~e, hogy éljen a
mi "szociálista " főispánunk I A
közönség tudta, hogy "szociális"
gondolkodásu és müködésü jel
Jegét kivánta a felkiáltás kidom
borítani, s azért jóizü mosollyal,
s viharos éljennel tett nyomatékot
a köszöntésre.

Föispánunk február 18-án, dél
után Kondorost<!.!1yát látogatja
meg, ahová mtg a mult nyáron
igérkezett, de akadályok miatt el
jutni nem tudott Atanyai lako
$ok nagy lelkesedéssel készülnek
a Főispán fo~adására.

ünnepség ~s.ongrádon. A ti.
szaparti hires város szokatlanul
meleg ünnepség nek volt tanuja
február 5-én. Nemcsak a római
katholikus egyházközség 28.000

'. hive, hanem az egész vidék ve-

KORMÁNY ..

j __ e

zető rétege összegyüJt Clongrádra,
hogy tiszteletét nyilváIlitsa azon
kivételes egyéniség előtt. aki 30
éve főkántora Csongrád nak. I

Sajnáljuk, h;)~y il békéscsabai
nagygytilés miatt nagyobb ktil·
döttség nem jelenhl.tlltt meg a
disze, ünnepségen, a III i Endrőd

népétől kedves kötelesség jg lett
volna, s tzéd e lap hasábjain
köszöntjük Endröd község orszá
goshirü szülötljét, Jkinél gyönyö
rübb zengé&ti hangja ötven év
óta magyar ktntornak nem volt,
a kiltinö magyar embert és í6sá
gos családfőt : K a I m á r II l é s
fókántort. Akinek dicsőségét zen
gette immár közel fé!századon át,
annak áldisa kisérje még szerdtei
boldog körében nagyon sokáig!

titllálozás. Val'ju Ilona az end
rődi polgári iskola egyik legki
válóbb 11ÖVCi1dé;:e január hó 12·
.én váratlanul elhunyt. TCll1etésén
tanul61ársai teljes számban vet
tek r~$zt A gyászh3.znál o5ztály
brsa: Timár ivlargit bucsuztatla,
majd az ifjuságí énekkar gyász
dalt énekelt, a sirnál a tanárkar
és az iskola nevében özv. dr.
Maáczné Truszka lr21l tanár bu·
csuztatta.

Közgyülés, Endrőd község
képviselőtestulete február l-én
népes gyUlést tartott: Kalmár Imre
elnöklete alatt. Harsányi László
ismertette a Belügyminiszterium
tól kiadott jardaépitési szabály
rendelelet, amelyet a képviselő

tesltiiet elfogadni kényszerUlt,
m~rt máskUlönben az utcák to
vábbi burkolása lehetetlenné válik.
A Miniszterium ugyanis nem
hagy jóvá semmiféle olyan hatá
rozatot, amelyből hiányzik az ér
dekeit u~cák lakosainak külön
hozzájárulása a jardaépitéséhez.
Tárgyalás alá került a piactér
burkolása, a gyámpénztári kamat
láb megállapitása,a nemzeti re
putőalap 1939. évi támogatása,
Hanyecz Ernő segelyezési ügye
b több kisebb jelentöségU tárgy.
Bejelentette továbbá Harsányi fő-

jegyzö, hogy a Belilgyminiszter
dr. Nyitray j6achim kondorosta·
nyai orvost - harmadik községi
orvossá nevezte ki kondorosta 
nyai szekhel!yel. Örömmel gra
tulálunk!

Endrőd egyházközsé,Ó kép
viöelőteötülett' február 3 an tar
totta rendes gyűlését. amelynek
főtárgya a mult évi zárszámadás
letárgyalása és a Főhatósághoz

való fe:terjesztése volt. KépvisfJő

testület sajnálattal állapította meg,
hogya mult év elején felvett tíz
ezer pengő fuggökölcsönt az egy
házközség - a sommás adótör
lés következtében beállott lehetet·
len adózás miatt visszafizetni
nem tudta, s azt csak az elkövet
kező években tör"leszthetí le. Az
elfogadott zárszámadás 15 napig
a templomi hirdető-táblán nyert
ki'tigges1.tést betekintés és eset
leges fellebbezés céljaira Egy
hangulag tudomásul vette az Egy
hazmcgyei Főhatóság azon hatá
rozatát, hogy a beadott fellebbe
zés elutasitásával Szabó Viktort a
Pogány Fiigyes-iskola helyettes
tanítójává nevezte ld. Majd a~ uj
egyházkl'>zségi szab.~lyzat több
fontos ujjitásiH ismertette elnÖk lő I
apátplebános.

Cser:( ész előadá&. Az endrődi

róm. kat. Rzent Imre polgári fiu.
iskola 571. sz. S1Int Alajos cser
kéuc!apata 1939. évi január 29·
én népmUvelési farsangi c5erkész
ilöadást rendszett a "Népház"
mozi termében. Szinre kerult a
vármegyei Népmüvelési Bizottság
által engedélyezelt" Bécsi me
nyasszony" c. vigjáték 3 felvo
násban Békeffi Lászlót61. A nagy
mozi terem 5únig megtelt néző

közönséggel, mert nem feledtek
azt, hogy a c~erkészek rendezé
sében előadott szinduabok, min
dig n3.gysikert érlek el. Tényleg
nem is cialódtak, mert a szerep
lők egytől-egyig olya:] kiválóan
adták szerepüket, hogy blt3.nult
zenéizeknek is diC5éretére vált
volna. A cserkészek ism ~telten

bemutatták, hogy csak jó és hasz
nos munkát végeznek. Ezután
sem c:;űgg~dl1ek s tovább foly
tatják önképzé5üket. OA rendezés
munkáját Dr. Csókási Béla polg.
isk. tanÍT, csapatparancsnok vé
gezte.

Vöröskereszt-est. Február l
én tartolta az endrődi Vöröske
reszt.egylet szokásos j6tékonycélu
mlisoros estélyét. Az ízlésesen
feldíszített nagytermet szivet.lelket
gyönyörködtető mlgyar ruhás
asszonyok és leányok szines cso
portja tette ünnepélyessé.1

A rövid, de tartalmas mUsor
és "csiklandozó-terefere" uÚn
amit a leányklub bájos tagjai 'é~

Stefán Béla "tálaltak" , a l'öröske
resztes asszonyok szemet szájat
ingerlö buffet asztala "szórakoi-
tatta .. a jelenlevőket. ... ..

Igy aztán testi és lelki en~rgi
á~kal megrakottan kivilágos ki-

virradtig ropta a. táncot fiatalja s
"öregje". Mindenki egy kellemes
este' emlékével tért haza. "Ide
málkor is eljövOnk~ l

A felUJfizetéseket heIY5züke"
miatt nem közölhetjUk. A vég
összeg 47.60 pengő. - Elnökség
úgy a szerepl6knek, valamint a
fel ülfizetteknek és rendezöknek
ezuton nyilvánítja hálás kÖ5zöne
tét a fiókegylet nevében.

•

5ZErkB8ztűí

ÜZEnEtek.
L. B. HeJyhen. Lapunk szük

kerete nagyobb cikkek megjelene

sét lehetetlenné teszi. Kérjük jö

vőben rövidebbre fogni a toll.
szárat és fantáziát.

K. L. Gyoma. - Hogy ki lesz
a Pápa, azt még a Hercegprímás
sem tudja. Hogyan mondhatná
meg elöre e~y fölusi p3p? - Az
olas% lapok hiradá6a találgatás.
Jelentékeny párt ja lehttDella Costa
firenzei biboroiérseknek, Wbben
Massimi és Nacalli-Rocca bíbo
rosokat favorizálják, de' abban
igaxa van, hogy PacelJi il; ko
moly jelölt. Söt, ha a magyarok
beleszólhatnának a választásba,
biztos, hogy öt támogatnák.. A
világkengreslzulon nagyon meg
szerettük.

T. J. Kondorostanya. A terefere
azért marad el több számbÓl,
mert olyan fontos OTlzágos- és :,'

helyi e3emények történnek, 8me
lyekne~ ism~rtetése közérdekü,' s

igya lap korlátolt terjedelme
miatt elmarad a .. pletyka.rovat",

amint az "érdekeltek" nevezik.

N. N. Helyben. - Máskor irja .
alá nevét levelének. Tisztességes'
~mber névtelen levelekben nem
vádaskodik. Vagy ig!z, amit mond, .
s akkor vállalja lsten és ember"
előtt, vagy hazug rágalom, akkor
p~dig becitelen dolog más egyeni
becsületét r03szhiszemlien kiseb
biteni.

K. J. Körösladány. Mi is ugy

hl\iOttuk, hogya gyomli kerület

hez Körösladányt és· Csorváf t

cSltolják. Mindkét helyen sok de

rék m~gyar embert ismerUnk, s
igy örülünk a' kedves "tArsulás
nak".

•
Mtchalkóban két artista, Was-:

. . '" ~ ..
syl é.s GJniui .fogadásból har-

minchat órán át megszakitás nél·'

kUl po!ozta egymbt~ A mérkőzés'

döntetlenül v~iz5dött~ 'mert: mind

a ~két ve~eÍ1Yz~.-.4~g~dtr~';, ;IlYU" .
", -.. .....~ _ • ./o, 0: ~ ',. .' .

ti magAt. ~~;:;;: ... ".•".':. ;./<;..~~:.' l:-. _~{~ .'
'. • . ':;1 .::~. ';"f~·~::'~·'~i]~t~~· >:~~ ';~~'
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Endl'ödi népesedési auatok. I Felhívás H t t lj
Jan. 15 - febr. 15. a HarmadrEndiskhEZ ! ogyan' ar SUn

S z ü I e t é s e k: Szoszl\yák Re- P. S z a b Ó P o I i h á r p atya, ft n:1guboeeJetoe·t 7
zső géf.IJkatos leánya, Magdolna szolnoki fcrencen házfőnök feb- U J • -
Margit. Varga Lajos kovacs I:~- már hó 26 án, nagyböjt első va· A nagyböjt két dologra kötelez.
ánya, Mária Viktória, Kurilla jÓ- sárnapján községüllkbe érkezik, bennünket: elölzör a zajos mu
nef munkás leánya, judit Ilona. hogy a rendtagok részére három- Jatságok kerülésére: máiodszor a
Hornok józsef munkás leánya, napos lelkigyakorlatot tadson. A böjtölésre. '
Enter r~óza, Timár jános cipész Jalkigyakorlat kezdete vasárnap A zajos mulátságok..
fia, j~nos Mastala Gergeiy ci- este lesz. Nemcsak a bellcrUleti Zajol mulatság alatt a zent
pész fia, István, Liziczai László hanem a ki1lteri1leti tagoknak il hangjai mellett való vigadozást,
földmives leánya, Ilona. Gác~1 pontos megjelenését kérjük, Va- táncot keH' érlenUnk, valamint a
Laj08 munkás leánya, jolán J':lar- lamikor gyönyörUen virágzott szent zenés dáridózast, ha nincs is az
git. Gyebnár Lajos ITunkas le· 'I Ferenc III. rendje Endrudön - tánccal összekötve. Zajos mulat
ánya, Magdolna, Almási Gergely több mint háromszáz tagot 8zám- ság alatt tehát nem értjÜk iem a
földmives leánya, Margit. Ráfaellált. _ t:vek során - az elhalá- zenét magát, sem a tilztel és
Lajos zenész fia, Lajos Jenő. Gel. lozások miatt, - ez a szám ala- clende. vendégséget,s~maz egy-
lai Imre földmives fia. Imre jó- posan megcsappant. Pedig épen szerÜ banketteket.
ZSiL Rupcsó János földmives 11- most, e szociális terhelts&gü id6k- Szabad tehát résztvennOnk olyan
ánya, Magdolna Eszter. Gyuricza ben jó volna látni, léIeki'yönyö- hangveraenyeken, amelyek nlm
András napszámos leánya, Mária. rOség vnlna szemlélni, hogy ez mulatozásra ingerlő nótákat, ha-

H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : az örökifjú ferences llz.llem uj- n.m komoly muz.ikát közvltite~
Cservellák János fOszeres ág ev. ból seregeket gyUjt, tábort alakit nek, Szabad résztvennünk szolid
és Timár Piroska rk., Hanyecl lsten dicsőségére és a lelkek üd- társasebéden, banketten, ha az
jánoi földmíves rk, és Vig Kata- vére. Azért ez a lelkigyalwrlat nincs tánccal és vigadozálsa
IiI' rk, Rideg jános földmives ág, egyuttal toborzó is lelz. amelyre egybekötve. Szabad rádión keJ
ev. és Sztancsik Julianna rk., Li- mindenkit meghivunk. Akikl:en él resztÜI muzlikát hallgatni.
ziczai Lajos munkás rk. és Ha- és viruini kiván a jó!ág, szépség, Ez II mulatozástól val6 tartóI
nyecz Ilona rk" Hunya Miklós és az épitö ~Igondolás, jöjjenek kodás hamvazószerdával ktldődik
fö:dmives rk és Dávid Angela, é. vegyenek részt lelki gyakorla- és egeszen ,husvét másnapjáii
rk., Fekécs Pál földmives rk i tunkOI1. tart. Hamvazóslerda azonban far
és Paróczai E5zter rk., Dávid Ist' '~.*~-i~jii~t-!!!-'-!!---~~~-~"~~~!!i-~é!~'-~_~ sang keddjénlk éjféli órájávaJ
ván földmives rk.' es Salamon veszi kezdetét, amiért is mtgér-
Rozália rk, Bayer józsef pióca- HülterüIBti IZEntmisék. tik. a n•.gyböjt törvényét azok.
árusitó rk és Adamik Anna rk. Február 19-én a polyákhalmi akIk a farsangi mulatságot ki.
Nagy János munkás rk, és Fe- kápolnás,iskolában, február 26~án nyujtják éifélen tulra is.
kécs Etelka rk, a csejti és Szent Imre-iskolában, A nagyböjt.

E l lJ u n y t a k a z U r b a n : március 5'én a nagylapo"j kápol- A nagyböjt betartáaának enyhi-
Kurilla Borbála 84 éves, aggkori nás iskolában, március 12 én az tett szabályai Magyarországon a
gyengeség, Kajla István 7 hó, öregkerti kápolnás,iskolában mu- következők.
szivgyengeség, Hegedtls Imre 24 tatu nk be szentmiséket. - A hi- l. Szigoru böjt van: hamval6~
éves, tLidövésI, Timár Antal 84 vek nagyböjt elsö vasárnapjától sIerdán é. minden penteken és
éves, tOdÖJob. Rácz Mária 17 kezdve e helyeken elvég6zhetik nagyszombaton délig, Húsétel e
éves, tUdőgümökór. Erdösi Géza szentmisék előtt a nagyböjti szent. napokon tilos; háromszor étku
16 hó, tüdőjob, Pohorelesz Ilona gyónást és szentmise alatt az Ur hetünk, de csak egyszer szabad
:2 hó, bélhurut. Varga Veronika jézus áldott szent testéhez járul. j6lJaknunk.
60 éves, bélrak. HegedUs Regina I hatnak. 2. Enyhitett böjt van: hamvu6
38 éves, tt1dögümökór,' Vaszk6a::;ad szerda utantól n~gypéntekig min-'
György 84 éves, aogkori gYfnre- I den hétköznapon. E nipokon há-
"él' H" --d-' A· I ' 'l' E:'~.·)".JJ Orv05; ~ bo··.1tro"l. étk h~ b, . L~\. Lb . nuL,:; l.~ ev;:;,. ~ u ,) romszor ez etunk (reggel, dél-
aggkori g~:'engeség, Lapatinszki Dr. Ottó Bllchinger német or- ben, este), de csak egyszer szabad
Imre 70 éves, véres agyguta, vo", akine;( WitLenlJausenlH:n hi- , jóllakllllllk. Déiben és este 'húd
Szurovecz Rozália 76 ével, bél- res szané~tóriuma volt, több tv is ehetünk. (Reggelire nem.)
fekély, Polányi Terézia 65 éves, elött egy könyvet irt. A könyv- 3. Nincs böjt a vasírnapokon.
jnflucnzás tudölob, Goda István nek a cime ez volt: "A gyógyböjt 4. Ez a nagyböjt betartása min.
57 éves, szervi szivbaj, Tóth Ro- és eljárási", A munka Stuttgartban den katholikusra kötelező, aki 21
zália 69 éves, szervi szivbaj. Fi- jelent meg él egy hires orvosi éves elmult és még nIncs 60 éves.
lemon Mária G2 évei, hörghurut. könyvkiadó cég, a "Hippokrates A 21 évnél fiatalabbak és a 60
Sócz6 György 2 hó, hörghurut, Verlag" adta ki. Ebben a könyv- évnél idősebbek naponta többszOr
Homok Borbála 80 éViS, aggkori ben igy ir· a hires specialista: is ehetnek; természetesen pénte-
gyingeség, Hornokllona 1 és fél év ,,35 esztendei tapasztalat, hogy kin, ezek Icm ihetnek hUst, mert
. fl . t"dől b M E a levegő, napfény, Vii, diéta és a péntiki huatól való megtart6zM

111 uellzas u o, agyar me- I taliis minden kathollkust kötelez
F'ncl'a 62 éves ag g ta N' nagymértékben a bÖJ't minden~ I Y u ,- an- aki eszének használatával bir. '
dor' Ná' 90 é I' olyanhoz hozzálegit, amellyel azJ • na ves, agg {On gyen- , ,5. Nem kOtelesek böJ'tölni: a,
gese'g' Szabó Má I'a 79 é e ember megelőzheti a bitegséa:ekot., r v 8, ~, gyengélkedök; akik erős szellemt
szerviszivbaj. Ime, egy hires orvos a böjlöt

gyógyszernek ismeri eJ. A vallás vagy testi munkát végezntk; akik
E I j e g y z é s e k: Németh Ká- más asztalánAlé..,tkeznek. él nem

nem mint ilyent alkalmazza, ha-
roly csizmadia Hanyecz Etelká- nem az akarat erösitőjéül irja elő. kapnak egykönnyen" bÖjtÖl ételt. -
val, Giricz Máté Kenyeres Moni., Mégis, akik a böjt ellen hadakoz- AI ilyenek aionbim 'eljárAsukal
kavaj, Lefler Mihály Varga lrén- nak, elveiket rendesen az eg·ész- gy6níat6jukkaI besJélié~;ri1eg5,< : "'6. Zlírral.fözni A%,lgész;nagy-
nel, Hegedi.lS Mátyás Uhrin Teré- ség cégére alatt hozzák fel. böjt ideji alatt Izabad.;,;~ ,,:'" :'
ziával, ~rjevara l.tyán Babarik A böjt nem koplalál é. nem a 7. Inni ai,étkezé~Odöli~Ji~i!ül, -:

szükséges tápláléK m,egvoná.sa. _A· b d cl k' kk ' '-h" • l"".Jolánnal" Oubuznai Jáno. Kontra IS sza a, e ,CIa a , Qt", Mta -,,:,-..
_Máriával, Varga".IstvAn . Zanyik böjt II vágyaknak megtagadáia ,nak nev~~~,etjUk~<aii;',;a1it!~;;t!gy':~-.

Irmá,va
l, Pelok Já,nol Leszkó' és ~z akarat. uralomra futása.,Ez m~~u~khoi~~:;~c:~~i:l,n~;~YYt@~~~t~1.~'/

pedig a komoly orvosok :szerint a VIZ, ,a' bQ(;~,ap~.i~;~.I~rItJlr..es;-:::'
Máriával. 11m árt a sz.rvezetnek. c~k~!n~l~q!h,t~~,";~1;;~~-~~i(~<:~;~~~~t~;

,-'~ '", ,l,t '",~:~~;:~::·<~r'~:f1~f~,_,~:X~~~

Endröd, 1939; I~:b uár 15,

Egyházi, hirijdás
Egyesületi hirek. .4. Katholileus

Legé1ly-egylet nagyslcril r:ldiót
vásárolt, hogy tagjai és a vendé
~~l látott Kath. Kis;gazda- Kör tag
jai kellemesen sz6rakozzanak. f\1ost
al egyesftlet székhár;ának beren
dazésíre kerUI a lor. Ennek ja
vÁra fehruár 19- én, este 7 órakor
a NéphAz mozitermében népmű

veléii farsangi e]ö.1ldást rendeznek.
Este 8 órakor pedig a nai'yterem
b~n tartják ~z idei utolsó farsangi
balat. Azt hllSIÜk, hogy mindk6t
terem szűknek bizonyul.

A Leá1lyegy,sület - a Pápa
halála miatt - elmaradt mult heti
előadása február 18, án lesz a
moziteremb.n. Mint halljuk, reme
kelni fognak. Az egyeiUlet könyv
tára gyarapitására szivesen fogad
adományokat.

A z UyaTi Katholikus Kij}' 
Ciernus Mihály egyházi elnök
vezetése alatt tartott évi közgyű

lésén választotta meg uj tiszlikarát.
V~lági elnöke egyhangulag Bula
VInce galdá!kodó lett. Az o'r'egke1'li
Szent IIn?'e-llépko'l' elnükéUI Polá
nyi Islván munkált, az öregkerli
Katholikus ~lJllllkáskiJ1' elllökéUJ
Cscrenyecz Elek munkást válasz
totta kÖziyűlés. Mindkét htllyen
Csernus Mihály apátplebános el
nökölt és a katholikus val l á s
krisztusi erköJcsének, Szent István
apo!toli királyunk nemzeti irányá
nak, s a magyar fajtestvéri szere
tet ápolásának mélyitisire kérte
szÍ\'es szavakkal hiveit.

A Katholikus N'épház "Szel'etd
asztaltá1'sascíga" farsang második
napján este 8 órakor saját tagjai
és hozzátartozói körében heti ta
lálkozóját "batyus.összljöveteJlé"
változtatja. Alapy Andorné elnöknő

6s dr. Cseh józsef elnök pOiltoS
megjelenésre kéri a tagokat. -_
Enyhe infl~lcnza nem mentsé'Y ,
kimaradás nem lesz! ;~, I

Hitbuzgalmi egyesületek.!
SZint Fel'enc III. nme/je febru!r
26.án, d. u, t; órakor, a JézlIs

Szive lj z ö' 11 e t sé [I Női- Cso)JOl'tju I
ugyanezen napon, d. u. 4 órakor,
az Oltáregyesület február 1g, én
d. u. fél 4 órakor, a Leányegy~~

sület és Leány-club március I· én
d. u. 5 órakor, a Férfi-Liga már.
cius 4-én, d. u. 5 éra kor tartja
havi ájtato!ságát. Az Olvasós·
Társulat évi közgyülését február
21-én, d. u. fQ] 4 órakor t<lrtja,

Triduumot (lelkigyak01'lut) lm'
tunk t'ebmá'r 2G-iki,lcezdfttlil mÚ?'·,

eius 2-ig. A nagyböjt magába
szállást és Istenhez térést sOrget,
a sok áldozatot szedő influenla
járvány pedig sulyos figyelmezte
tés az irnberi élet bizonytaI.~n8á

gAra. A szentidők parancsszavát
halljuk és szivleljük meg saját ér-
qekünkbenl '

Nagyböjtben minden :pdnteken
d. u. 3 órakor sIentbeszédet mond

.az anyatemplomban Pálmai József
~eg,dlelkesz. .'., ,

, ~
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Ugaron
&. PáskumDll a blld fDllrt

III d IIgy '.fllln Blu'J IZ

Egyházközaég.

k i t U n 6 friss árukat

olcsón kap!

Akarja husz fillér
rel drágábban el

adni a buzáját?
Keresse fel

vitéz B a r a n y II i Istvánt
az Endrőd-Gyomai Taka
rékpénztárban, magaa árat
ad érte I

ENí>RŐD~GYOMAI -'
TAKARÉKPENZTÁR R.-T.

ENDRŐD

fiókIntézet: Gyoma. Tel.: Endrőd 2.
folyósit rövidlejiratu IIIlz6
gazdadel kölcaönöklt. I!lfolad
(11mondá. n'lkftll bet'tckct a
legmaeuabb kamat minitt.

A Katolikus Népszövet
és Temetkezéai
Segit6pénztára

utján mindenki könnyithet az el

halálozás miatt jelentkezÓ &ondon,

megnyugvást azerezhet ma2ínak

éi családjának.

Iratkozzék be tagul
, Tagfelvétel és a dijak'b~fizetéle

az Endrőd-Gyomai Takarékpénztár
Rt-nál Endrődön.Tag lehe~ minden

14-65 év közötti egyén.
Orvo5i vizsgálat ninclen ! '

Legkisebb havidij~50" f.

8zigoru ellenőrzés

a vágott baromfi
piacon

Nem rakutt a tejútra angy.Z
E$te ezernyi útj.let,
A uivárványok ablakánál
Bujkáltak a ,z.l~"'.

Ember ,em járt kint, men.kült, m.rt
Megv.rett'tni ki akar?
Clak 'gy kis tö'res állt a !ikon a6
Én fajtám: A MAGY.A.R r
Kó'mJé'Hre gyürte ing.ujját
És jajgató kürtJéb. "fútt",
Hajrá n,lkül kezdt. m.g II bÚI,

Nagy lelki-hábor1-'t.
A"óta n.m tud mosolyogni,
S,.me mélll$ége, m'ly titok,
Csak az Isten tudja, hogy m.ddig
Tart es a nagy birok ...

Irta: BARTHA ANDRÁS.

Bánat tív.lygett a gy~pükQ'n,

Feket~ bánat... holtravált
Szemmel nüték a virágok, mint
A sündii,.gö halált.
N.no mert.k illatozni, hö'nnyek
Bugyogtak szivükMl elö,
Olyan kö'nnyu volt a r.t, mint egy
Ókori temetö.

ÖRÖK HARC...

A földmivelésügyi miniszter
rendeletet adott ki, amely sze
rint minden levágott állapotban
közfo~yasztásra forgalomba ke
rülő baromfit hivatalos husvizs
ga/atnak kell alávetni. A vizs
~áh1t alól csak az a baromfi
mentesül, amely étkezdékben,
vendeillőkben közvetllimül az
eJkeSzités előtt kerüllevágásra.
Az egészséges husárut lebélye
g'ezve hozzak forgalomba, a
fugYtlsztasra alkalmatlant pedig
elkobozzák. A rendelet kiterjed
arra, hogy a vá~ott baromfi áru~

silasára berendez.,tt üzletekben
elő baromfit árusitani tilos. A
rendelet 1939. április l~én lép
életbe Budapest székesfőváros

egész területén;

VASUTI MENETREND
©

~

Babona- BS állatárah
Elmult hetekben a belfőldi

gabonapiacon nem történt em
litésreméltó árváltozás. Olasz
ország felé továh0 folyik a ki
vitel. Rövidesen megindul a
szállitás Németországba il!. Svájc
felé csak áprilisban számitanak
ujabb kivitelre. A belföldi ten
geri árak két hét alatt egy pen
gőt emelkedtek. - A 80 kilós
tiszavidéki buzát 20.85-21 a,
zabot 19.40 -19.60 , az árpát
16-, a tengerit 14,40-14.55
pengős áron jegyezték buda
pesti átvételre.

A sertQsvásár hetek 6ta lany
ha. Fiatal, darabonkint 130
150 kilós prima sertésekért 88
-91 fillért fizettek a ferencvá
rosi vásáron. A magas takar
mányárak mellett ilyen árakon
a hizlalás nagy veszteséggel jár
a gazdaközönségre. ~ A borju
vásár is lanyha. Prima borjukért
81-86, másodrendü borjukért
70-80 fillért adtak pes.i piacon,
- Vidéken 60-,-70 fillért fi
zetnek prima szoposborjukért.

Aa Orszáioa Maayar VenI
dégforgalmi Szövetség keretén
bdUI bizottság alakult, a tiszai
nyaralás népszerűsitésére, mely
január hó 14-én tartotta meg
Budapliten Dr. Csergő Kiroly
ny. alilpán ur elnökletével alaku
ló ülését. A Tis~avidéki Bizottság
• Tiszán való nyaraláii lehetősé

gek felkutatását és ornágo. pro
pagálását tOzte ki céljául. Dr.
Szechényi Károly gróf & növet
lég országos elllökt Udvözlő Iza
lai után Csergő Károly dr. elnök
ismertette a blwttság mun kaprog.
rammját, majd az egyel tilzavi
déki városok kiküldötteinek fel
IlzÓlaláia ulán a bizottiág elhatá-

'rozta, hogy a propaganl1ának
mlnüen eszKözét i~énybeVe$zi ab
bÓl a célból, hogy a magyar nya
ralóköIönaég a Tiaza partot meg
Ismt:rhelie. A bizottság a Itglür
gOIt:bb teendöktt munkaprog
rammként ölszefoglalta él annak
kiVItelét a bizottsag tagjai között
eloaztotta. "

Gyomára erkező vanatok.

Budaputröl 2.21
Békéscsabár61 5.34
Szarvasról 6.30
Véiztőről 6.35
Bekéscsabár61, sebes 8.19
Buuapeströl 10.21

, Vészlőröl 11.46
Bekésclabár61, gyors 11.56
Budapeatr61, gyors, 11.57
BékélIcsabárói 14.20
Budapestről 15.24
Vésztörő1 16.51
Békéllclabár61, gyor. 16.58
Budapestről, gyarl 17.36
Gyulár61 '19~26 ,
Budapestről;, '. 20.39'
Véntöről 22.00 ,
Békélclabá~61 23.24 "

fáaitauk ' tanyánk
és legelőnk

körzetét
A m. kir~ Erdófelü~yelőség

ingyen csemeteket és suháng0

kat oszt ki alakossáinak fasi
'tallra.'" Csak a v~suti szálhtás
'költséiét kell fizetni. Az 1 kat.
holdon nagyobb erdősitések cel

"jail-a az áihsm 40 peniő segélyt
, ad, ha az iUető forgalott földbe
'télepiti az uj erdőt.

At. erdofelügyelőséihomokos
tAlajrA akác, nedvesebb vagy
kÖ~9ttebh talajra kanadai' nyar,
.zUla, kőris, tÖlgy, szikes tlS-

_ laj~a tól~y, jeplm akác, kanadai
nyar, koris es 5zilfac, erösebben

, Izike' hltlyekre vadkonel, tama
'riaka, ezüstfa csemetikŰlteteaet

eJánlja;
"Kö~aéiünk'éghajlatát javitjuk
'~, :a' f~ah'.sali'amellett e, munka

10~,:,'15'év mulva biZtosjövedel-
.. ~.t jelent~' '

Kubikos kongresz
8ZUS Csongrádon
Három vármegye kubikos népe

készül a Nemseti Munkaköz
pont által Csongrádon február
19-én él 20. án tartandó orszá
iOI kubiko~kongresszusra.

A gyüléseken megjelenik a
kormány képviseletében dr.
Boncz.os Miklós belügyi állam
titkár és dr. vitér; Ricsóy-Uhlarik
Béla, Csongrád és 'Békés vár
megyék főispánja is.

A február, első napjaiban
Izétküldött körlevelekre az
8onyaiism9Itetésekre naponta ér
keznek II NMK propaganda
osztályához a hozzászólások, és
2yülésen való részvételre vo
natkozó jelentkezések.

A kongresszus február 19-én
dílelOtt 11 órakor kezdődik. A
vasuton érkezőket a csongrádi
valutállomáson karszalaggal el·
látott fogadóbizottság várja. A
kerékpáron vagy más jármüvön
érkezők a városházán 8yüle
keznek.

A tizenöt pontból álló tárgy
sorozat felöleli a magyar k ubi
kos társadalom minden megol
dásra váró kerdesét, többek
között a kubikos munkanak
szakmai iparrá valo minősiteset,

a munkas-bizlositas egyesileset,
• munKl1ido, munKabereK es az
akkord berrendszer sZl1balyozá
aat, a fizelesi jegyzekek kOlele
zó bevezeteset, I1Z alval.alkozoi

, rendszer meKszüntele:set, es ve
gül a mUnkl1l1lkl1Jfnl1k teremte
sere VOnl1lKOZO elKondolasok~t.

A kon~resszus resztvevollleK
~Ihelyezeserol,el1alasarol, lelaru

,,(,~asuti ull1zauol a NM1\. orszft-
wos elnok:lege gondOSKodik.

J::.ndróáröl dr. lolh islVan e:s
K1in~hl1mmer LaszlO vezetese

,~

jvel nts~Y0J.)b mUllkasküláoLlseK
f, ,
"utllZIk a kUbIkO:)-1111KY~Yll.iesre.
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risztikus Iwngres5zu8 feledhetet
kn napj.JilJól lIldys~ges lJáiaval
és hódoló alázattal borulunk Szent
Atyánk l<Íbai elé, talán legjobban
és legforróbban kérjiik a Minden
hatót, hogy kegyelmeinek bősé

gével gazdagitsa és irányitsa,
munkásságát áldásával tetézze
Szentséges Atyánlwalt, aId min
den magyar vágyát választotta
jelszavául: az Igazság munkájá
nak hé!(éjét.

Hét millió I(atholilms magyar
meggyőződéssel hiszi és reméli,
hogy nemzetünk nagy barátjának
és pártfogójának dicsőséges ural
kodását egy jobb és szerencsé
sebb lwr beJtávetkezése kiséri és
ezért fiui hódolatunk igaz örömé
vel \{iáltjuk:

"Tartsd meg lsten Szentatyán
kat, Krioztusnak helytartóját l"

ti i .r d e t é s e k e t

kedvezménye5 feltételek mellett közlünk.

. .

ség, a haszonleső aranyimádilt, a
sátán ivadékainal( hazug sl.óiil
mili, <lZ önimádó öni(ényuralom
fékevesztett borzalmai és elet
pllsztitó nCllludél( szörnyű hűnei

iilnel( tivornyát a társadalom bü
nös és rilwltó herl(eioen.

Pacelli Jenő bilJoros-államtitl(ár
a bél(él1el(, az egyházi és emberi
jogolulal{, a népek !lrisztusi test
vériségéne!;. bátor harcosa tevé
keny irányitója és vezetője volt
eddig is. Az ujjongó lell(esedés,
öröm és hódolat, amelyet az uj
pápa IIlegválasztá8a az egész vi
lágon I(ellett, azt az egyetemes
felfogást fejezi Iti, hogy XII .Pius
pápa egyéni és szellemi kiváló
sága valóban mindenItinél alkal·
masabl> e nagv és emberfeletti
felildlltok végzesére.

Mi magyarol" aldk az eucha-

XII. Pius pápa fl magyarok atyai boráfio.
egyediiI álló pillanatban, amikor ivel egyetemben azzal a belső

dicső emlékü I(övei az egész ka- meggyőződéssel, hogy az Oltári-
toli\{~s világ I.ni.sztilms oltárává szentségben jelenievő lsten hety-
avatodnalL Meg~s ezen a nagy- t .. I fWbb . t 1•
szabásu gyülésen a nagy kone-- artoJa a e~ ~ p~sz or, .a u go~-
resszus lJajnalának ünnepélyes dosan őrködIk a Juhok es a ba
vár~sában, száll10san gyiileheztek rányok fölött, szeretetteljes és
össze <110\(, al(iknek szivét égő atyai tekintettel figyeli a Krisztua
llazil6zeretettel hatja át tl Krisztus által rábizott nyájnak ezt a kivá-
k i r á I Y b a és a kri óltusi 01'- • • •

. I ..... 'b t tt lasztoU helyet.. Azo!( az ekesszóloszag a apveto lOrvcnyel e ve e . .
megingathatatlan hH, szent és ajkakrol elhangzott szavak, ame-
büszke tudat, a hit. élZ igazságos- Iyek megreszkettették e terem
siÍg és a béke országában, amely levegőjét és növelték máris meg-
ha érezteti is hatását e földön, indult szivem csodálatát, öröm-
gyii!,eleiv~l. nem e:re ~~ .~ilágra, meJ és bizakodással vannak. tele,
hanem az egbe nyulIl(. 11 jol tud- w.' • •• •

iálok ezt és jól tudja e történel- oszll1te megnYllatkozasal a \an-
'llli fölJ, amelyct Magyar05zág goló magyar léleknek és igéret-
elsö I(irályának apostoli egyéni- teljes előjátéltai az ünnepélyes
sége szentelt meg, al(ine!( elmé- Eucharisztikus üléselmek.
~ét é~ l(arjiH. Krisztu~ I< e;eozt) e és Végül Horthy Mil{Jós Magyar..;
a Szuz Anyanait, a tI pa.ronatok- . I . '" k "d .. IW
Ilill{ tisztelete iránvitotta és aki- orszag wrmanyzoJana u voz 0-

nek I{öszönhetitek nagyságotol(at szavait megl(öozönve a többek
és dicoőségeteket . és azt a ki- között az alábbi gondolatokban
Illondhatatlan örömet, hogy Szent gazdag szavaltat mondotta: .
Is.tván . személYébe~ o!yan, é1{; _ Ez a nép, amely keletrőJjött
partfogotok Víln, alu hfisle5segben . I II 'b k J r cl I t tfi
nem marad alatta az első vérta- es e {e en a e e 1 gon o a· n~

nunal\. Ö fentről néz reátok és döklő mélységeit· hordozza, ..anél- ....
bizenyára örvend azon, hogy.vá- kül, .hogy elv~sztette volna.~ajá~.·~':

rosa. amely Iwronáját őrzi, most toó Jell.emvonasalt, n.ag~y~..n()t~.~ '.'.
célja és központja az Oltáriózent- Dyuga~1 földön" a~l~Iy.~~,~J1..~~~:~~ . '~.
ségben rejtőző lsten egyetemes nalt valaóztott" .re<~f_~§ü1~·:.a}l>'~:::·.::;
imádatának, anna!t, al(Ítő most gati Itereszt~~yciyili~ácJQ.b6I;in~~:~_

szemtől~szemben lát a szentelt erősödött é~ :megti5itúlt~·álta.la·~ : ..
fényességében és, gyönyörködik benne s. fokozatosankészOltarra; ~
ílbban, hogy;1 ti hireö és ősi val- hogy ezzel il civilizációval szern~ .
lásoöságtol(, atyáiloknak cz a ben olyan ~zerepet töltsön be,:.:
drága öröltstge most az egész vi- amely kegyetlen' megI>r6b~It{i·iá~.;.:;

lág elött tanuságot tesz a Duna- .sok közepette.i~:· ber8Öleg-;&áii(a~<
Ti~za partjai.n általa elve~~tt ~pos- gitottaés<:n'eirié~itette;;~!65~,:,ilfu~t~~~1~
toll és katoll1tUs hit .gyumöJcse- •.• d~'- '~',·.é·- ·t·é·1~'-'>\;f~':-':';:;':"~~"""$'5' :·"'lö:,< ~~t:

. iről. .. .... '. :.ml}}}g:},.] ;'t~.~.~~:W-~~,i~ c ,,:,<,
- Köszöntöm·· ezt.;a ij~gy>vá1,; i:·~f~~f1l~~~:;lf~o .;:- ~.

rost és ezt a nagy'nepet v~~~t§~: ~~~§.;I}~~tl!r.~~~".
:" ..\.,' -.... :"\~} ~'': ~: ......~;:::;':(t':).?~~.' ::::.; ..:'..~~~i?' ..

felelős szerkesztő:

WAL THIER GYORGY
Szerkeszlóseg és kiHdrihivetel: Endrőd, Széchenyi u. 2 sz:

igazságai ée örölt érvényü erlújl
csi törvényei.

E ll1egclöllthetetlen és le~y()Z

hetetlen regyver~i( birlol"ii)ii:l :1
I(lisztllsi szildfln védelllJezi bőill(tn I
és iliísiescn az ig{li'.s{lgOf} gyij!,c- l

rező ellJheri jogol(lt és S/il!J;il!

s;igot ;IZ elnyolJlott és jogliprús-
han szellvedi) népek jav~I;J, hir
deti és !,öveteli az igazsi1g érvé-
nyesitését és eoből szárlll;lzó béke
IllcgterellJtését és a népek krisz
tusi testvériségéne\( átérzését és
egymásrata lá lás~ t.

Fenl(ölt, természetfölötti I(()~ye

letntö! irányitott bölcsesség és ;IZ

örök igilzságok tiizétől izúJ ke
mény kitartás képes csa\( rc:llJet
teremteni - cl vulkánon t<111cnló
nelllzete\( ziilzavaros életében, ,11101
az egyéni és faji l(Onok kevély-
-- -_.

Az eucharisztikus kongresszus
idején elhangzott beszédei világo
san elénk tárjá\( azt a minden
magyar szivnek ertél(es megbe
csülést és szeretetet, amelyet
Pacelli Jenö bíboros, most már
XIJ. Pius pápa országunl{ és né
pün\( iránt érez. Egy hétig volt
köztiink és a I{özelebbi éllntl(e
zés, helyzetünk, viszonyainl( meg
látása csal{ folwzta szivében ;Il:t
a jóindulalu érzést. amelynel( oly
gyönyörli szavakban adott I(ifeje
zést elutazása all(almávlJl.

"Hivő lélel{l(el elllelelll I(ezemet
él) lelkemet - Illondolta Pilcellj
pápai hövel -- ebben (tI. iinllepé
Iyes óráh:H1, alllely lllind az el
mult idök dicsőséges emlékével,
mind pedig il jövönek sl.orong(J
érzésével visz benniinket-e l{()rv
l1ázó főtemplollloiln, ;I/nely a
nagyszerU hi.lnel( ő.zel!,el~lét< le!lcli I
- ahhoz, alunel( dlcooseg e8 tiSZ
telet adassélc Bnz.I/ón kérem a
nagy és hatalmas IstenI/ek álrU.-

, sát erre (~ Mária orszú.l/I"U, iisszes
fiai és leányaira és arra. ami leg
bensőmet Jeginltább megi.'.Hlitja és
amit igy fejezek ld: UdviJzitsll
Umln a te népedet és áld mr:,q
ö'rö'kségedet I"

A tiszteletére rendczettiparcsar
nol(j fogadó iinnepségen ezei(et
mondotta: I

- Budapest,. ez az e!ő.re~?1l
végvár, mely a felózahadltasaert
folytatott hoószu I(üzde!me mellett
diadalmasan harcolt I( r i s z t u s
ózabadságáért is, 'ez a lovagias
város, mely vendégül látja ezt a
nagyszabáóu gyülekezetet és vár
ja hogy szemhatára megvilágo
s~djélt a holnapi nap tiindöldő
fényétől: a Hősőlttere, a magyar
bátorságnak ez a jell(épes aréná
ja meg nem láttalobo.gni, a nap

.. sugaraival . ~!ltevered~1 a keresz

.. tény: népeit jambor ..~lténelt ezer:
- nyi: és~zernyl )ángJat· abban az

XII. PIU5 p;lpü

Előfizetési ár: negyedévn 30 fillér.

lYl e g j e I ~ n i k minden hónap 15-8n.

l'Y\árcius 12-én az egész világ
képviseJöinek jelenléteben és Ilégy
száz millió kat!lolilws ](eresztény
lelki részvételével tettél( fejére a
pápai lJármél8 lwron,íl XII. I)ius
pápának.

Szent Péter el8ő római püspök
székét fo~lált<l el Pacelli Jenő bí
boros, a népek é8 világrészek
fölött magasan Idemellwiő trólt uj
Ura, a krisztusi kei'eszténység lel
ki vezére, a messiási hit és er
kölcs csalhatatlan tanitójil.

Lábai elé királyok é8 nel1lzete!(
borulnák, hogy hódoljanak annilk
a legnagyobb lel/(j hatalomnak e
földön: Krisztus Kiráiyság-ának,
.amelyet a lY\egváltó rencJe!kezé
séből ő képvisel.

Nagyobb magaslatra, dicsőbb

trónra ember e földön nem emel
kedilitik: hisz a Pápa a világ
megváltó Kri8ztus helytartója. De

.a fény és dicsőség mell~tt nincs
ember, aki nála nagyobb felelős

séget visplne. Nemcsak mint Fő

pásztor a krisztusi hit és erkölcs
ti3ztaságának és épségének védel·
mében, hanem mint a világ leg
főbb szellemi hatalma a népel{
·életének, bíztonságának, békéjé
ne~ igazságos berendezésének
igazságos és megértő irányitásá
ban é5 oktatásában.

És a felelősség annál sulyo
.sabb, mert a mai válságos idő

szakban felfegyverzett nemzetek
.és világrészek állanak egymással
.szemben - gyülöletes elfogult
.sággal és mindenreké8z elszánt
sággal.

Nagy tehát a felelősség I(e
resztje, de az isteni Gondviselés
Dlyan csodálatos képességli fér
fiut állított Szent Péter öröi(ébe,
.a kinek rend kivli Ii képességei ből
és Ienyügöző egyéniségébőJ a re
ménység és bizalom árad az ag
g0dó emberiség milliói felé.

nTe Péter (szilda) vagy, mon
dotta Jézus Simon Péternell és
.én e sziklára épitem anyaszent
egyházamat, s pokol kapui sem
vesznek erőt rajta."

Kisztus anyas"zentegyházá na [{
sl.iklaalapjává tette Pétert és utó
dait a Megváltó Ez a tény és
tudat ad erőt, tel{intélyt és biz
t03 vezetést Krisztus helytartójá
nak, de ad vigasZt nekünk is az.
élet tengerén hányatott, magunk
ra hagyatva tévelygő, veszendő

emberiségnek.
rtZ állig fegyverzett. v~rözön~e

zuhanni készülö világ kÖ7.epén ali
látszólag fegyvertelenül XII. Pi~s.
Nincs modern ül felfegyverzett mIi
[iós hadserege, nincsenelttanl(ja!.
~s bombavető .. repülögépei, nin
:senek ágyui :és légelhárító gépel,
je vannak legyőzhetetlen ~ erkö}
:sl fegyve~ei.. ·"Kezéb.en_~y~nnal~
!Z ős- t1szta:~eval1géhum Isteni.

.. . '. ..-. ,.'.... .'
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"AKCIO
Triduum-ot
tartott az endrődi III. rend re
szére P. Szabó Polikárp feren
ces házfőnök. Nemcsak Szent
Ferenc követőinek hitvalló csa
pata, hanem a többi hitbuzgal
mi egyesületek tagjai is töme
.gesen vettek részt a nagy er
kölcsi haszonnal járt lelkigya

korlaton.
Épülete3 volt, hogy nagyon

sok középkoru férfiu is ott se
reglett a Páter gyóntatószéke
körül és megkönnyebbült sziv
vel sietett az á!dozó-rácshoz
me~nyitni szivét a régen nem
vett Eucharisztikus Krisztus

előtt.

Sokan jöttek, de mé[.\is sokan
elmaradtak. Pedig a tavaszi
munkálatok február végén méi:;
nem tarthatták vissza őket?!

Vagy talán nincs szükségük
Krisztus tisztitó, vigas7_taló és
erősitő kegyelmére?

K e r e s z t é n y vElgy testvér,
tehát nevedben viseled fi »ke
reszt" szót. Keresztet irt szent
olajjal homJokodrtl lelkipászto
rod, amikor keresztelt. Keresztet
csókoltá\ meg hitveseddel az
oltárnál, omikor esküdtél. Ke
resztbe rakod buzaké\'écJet, ami
kor az Isten áldását cssze~yüj

töd. Kereszt őrködik sirod fö'
lött, amikor bucsut mondasz
ennek az arasznyi életnek. Miért
nem ~ietsz tehát a kereszt tö
vébe, Krisztusodhoz az élet de
rekán is, amikor minden napon
és minden percben Isten segit
ségére és oltalmára van szük

ságed? r
Krisztusod reád nitz és utánad

tekint akkor is, amikor bünös
hanyagsággal elmész a templom
mellett, anélkül hogy bemennél
hozzá köszönteni őt. Harangja
szavával hiv és figyelmeztet,
hogy közeledik az órád, vigyázz [

Megváltód rátekintett a bünös
és őt megtagadó Péterre i3. E
nézés felrázta szömyü bünéből

8 megtévedt apostolt és ke:serü
könnyek között bánta őszintén

nagy bünét. Te el forditod te
kinteted fl Megváltó jóságos
szemei elől?

Vagy ugy é:selekszaI, mint
Judás? - Jézus intette az utol
'"só vacsorán. Nem használt, el
ment és elárulta ~'Ieste;ét. Még
az utolsó percben is megkisé
relte a mefl,mentasét. Csókkal
figyelmeztette lUHI fi ntlgy sze
reteLre, amelyd lelke iránt az
isteni Üdvözitő érzett. Kevély,
megátalkodott, kapzsi lelke in
kább- li pénzt, II vagyont s llZ

ebből szérmtlzó vidám, de bü
nös életet kivánta. Tudod, mi
~elt '6 vége: Kétségbeesésében,
s~ö~~y.ü búnmard~sásában fel-

kötötte magit. Aszön' yü vég
ből rettentő büntetésre ébredt.
Igy jártok valamennyien, akik
6Z élet viruló napjaiban elárul
játok és megvetitek a világ
megváltó, életeteket adó és
számonkérő: Örökbiró, Krisztus
szavát!

Testvér [ Jőjj hozzá, mig nem
késő!

DkBrEszt tövÉből

világosság árad!
Ha az ember Genf városából

a közeli Saleve hegyre tekint,
megfil.lyelheti, hogy e;:t n he
I.lyet igen gyekran borit ja be fl

köd. Ez él piszkos, fii3ts7.erü
felhő eltakcnja fl hegynek ber
ceit, szikláit, erc!öit, utait.

Amikor eztán eliünik 8 köd
és tiszta a levegő, fl l'GI!Yl\ek

egyik msglis ormán hi1!dlmf)s

kereszt lesz látható. Ott úll es
na1~Y messzesq,;ben uralja a

hegyoldalt.
Egyelókelő, vallásos mic'm

ber kirándulást tett erre a hegy
re. Szép volt az; idő, amikor
elindult, de alig ért útjfl negye
dére, már sűrü köd burkolttl be
fl hegyet. Csak nehezen látott
két-három lépésnyire is. Az ut
elágazásnál félt, hogy eltéved.
Aztán meg a vidéket is sze~et

te volna látni és bosszantotta,
hogy hiába jött.

Utja közben egy környékbeli
gazdóval találkozott. Megszóiii 
totta:

- Ugyan kérem, mondja meg
merre menjek, hOl<: Y kijussak
ebből II ködfelhöből?

- Csak tessék ezen az uton
tovább menni, - felelte fi kér
dezett - és nemsokóra elér ft

kereszthez. Ott annak lábánál
már világosság van.

A turista igy is tett. Vi~yáz

va heladt az uton Pos valóban
elérkezett a kereszthez. Itt vége
szakadt a. ködnek és aho,y kö
rültekintett, csodns szépség tá
rult eléje. Alatta ott gomoly
gott ft kedfelhő, de felette gyö
nyörü@m sütött II nDp. Ennek

fényében csak úgy ragyogtak
II sziklók, szépséges volt a 7.öld

moho, ti messzeségben pedig
látszott a f6yőnyörü tájék.

A kereszt tövéből remek volt
/:l kilátás r

Aki a kereszt alá álJ és on·
nElD nen a viláí{ot, különös
fényben tátja azt. Az érettünk
melolhalt ir~almasszivü Krisztus
közeléből egész lTIás o tekintet
és II látás.

Alattunk 67. élet gondjai gO"

molyognak. A bűnök köde bo
rit ja a földet. A kereszt felett
azonban világosság van, az
örökélet bérceit látjuk és a
messzeségből felénk int a tul-'
világ szépiébes tájéka.

*
Ebben a vilá~osságban olyan

csodálatos erő van! Amikor fá
radtan, az élet csalódásaitól
megtörten leborul oda az em·
ber, a világosság fényénél meg
érti, hogy van még egy másik
élet is, ahol nem érhet bennün
ket csalódás!

Amikor II gyarlóság a vétek
utjára vitte az embert és a bün
kétségb~esésig gyötri a lelkiis
meretet, a kereszt világosságá
nál megtudja az összetört lélek,
hogy nem veti le fl bánatos
szivet '\z, éJki eietét Belta éret
t ün k...

A szerweclő és bűnös ember
51: igazatódtis meggyőzödésé\'el

7.engi tiZ éneket:
"A keres/.tféllOz megyek. mer,

móshoi nem lelhetek nyugodal'
Iniit lelkemnek r, .. "

!? ._.~_. mo; '"

Egyházi hiradás.
Abelterüleli körök és egye

sülelek lagjai leslületileg kivan
ják végezni husvéti legszentebb
katholikus köteles~cgüket: 8Z

Olttiri.szentségben jelenlevő

Krisztus vétel ét. Az f'~yház ve
zetó3é~e készség-gE'1 fOKadta a
kérelmet és "Fekele Vasárna
pot" jelölt k i, amikor szentsé·
gekhez jtÍrulnak a hivatalok,
egyesületek és körök katholikus
tagjai.

Nehogy t17.0nbéln fl külterületi
egyesületek háttérbe szorulja
nak, e körök tagjai Virágvasár
napon jönnek az Eucharisztikus
Krisztus vételére.

Valóban felemelő látvány
lesz, amikor Endrőd férfi lakos
ságának szine-java hitvallást
tesz II Me[!váltó Jézus mellett.
Azok a szerencsétlen flótások,
akik az emberi rövidlátás és
elfogultság hálójában nem hall
ják lelkiismeretük szavát és eI
zárják bünös lelküket Krisztus
előtt, valóban szánalomraméltó,

állati sorsbán vergődő figurálc:.
- Reméljük, il) enek kevesen
lesznek r?

Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja az édesanyák ünnepe.
Az angyal lsten követségében
ekkor adta hirül fl Szent Szűz

nek, hogy a Szentlélek ereje

megárnyékozza és Fiett fog
szülni • .e napon tehát a sok

gyermekes édesanyák járuljanak
az isteni Gyermeknek áldott
szent Testéhez és Veréhez. Erőt,

áldást, lelki békét és kegyelmet
kapnak Tále.

A Legény-ifjusÓ{J március 26-
án, a Leánysereu április 2·áh
járul a szentségekhez. - Meg
látJuk, ho~y melyik csapat eró-'
sebb é; népesebb r

Akik fl'ntos akadály miatt
nem jöhetnek, azok Nagycsü
törtökön jöjjenek az Ur aszta
lához [

Tavaly Bud~pesten ország.
világ előtt többlOzázezer férfi,
nmg és kor különbség nélkül
hitet tett Krisztus király mellett.
A világ valamennyi nemzete'
épült a magyarsá~ hitvalló pél
dáján Endrőd katholikus népe
sem maradhat II sátán zsold

jóban [ Krisztus hiv: "Jöjjetek
hozzám mindnyájan' [

Hllbuzgalini e!)yesülelek. Sr.ent
Ferenc III. rendje március 19-én
délután 4 órakor, az Oltáregye
süiet március 25-én d. u. fél 4
órekor, a Jezus Szive Szövetség
N;,)i-csoporlja március 26-ón
d. u. 4 orakor tartja havi ájta
tosságát. Az Eucbarisztikus
Férfi-Li l2 !:\ április l·én, a Leány
el~yesület és Le~ny-klub április
5-en este fél 6 órekor fl polgári
iskolában tartja hElvi összejöve
telét.

Az Olvasás-Iársulal évi köz
I.lyülésen Vl'rju J. Imre testvért
kérte fel fl társulat további ve-

'zetésére, mig a Jézus Szive
ttÍrsulnt vezetője Varga Imre le
mondása folytán Gellai István
lett (Kondorosi-ut).

Külleriileli szentmisék. Mlir
eius 19-en a po!yákhalmi és
nngylaposi kápolnás iskolákban,
mtJrcius 25-én fl csejti, március
26 án a Szent Imre-iskolában,
április IO-én az öregkerti ká
polnás iskolában és ft nagyla
posi kápolnlis iskolában muta
tunk be szentmisét. A szent
mispk t1 közelebbi iskolákbl'ln
fél 10, a távolabbitIkban 10
órakor kezdődnek. A husvéti
szentt;yónást ez alkalmakkor is
végezhetik a hivek.

-=
Egy nagy tudós hite.

Néhány hónap elött közölték az uj
ságok, hogy az északi sarkvidék ta-
nu\mányozására indult francia expe-·
dició elpusztult. Hajójuk, a Pourquoi
pas ~ jéghegyek .közé került, amelyek
összetörték a hajót és az expedició
talljai is életüket veszitették.

Ennek az expediciónak vezetöje dr.
Charcot nevü vill:Íghirü tudós volt.

Az expedició egyik északi szii'etl61
indult el utjára. A sziget kilcölöjében
egy katholikus templom is vlln. A7.
indulás reggelén találkozott a temp-
lom pléb6nosa dr. Charcot-val a temp
lom elött. Űdvözölték.egymast és a
plbbános megké.rdezte:

- No, partmcsnok ur l Minden kész
az útra ~.

A nagy tudós kedvesen válaszolt;
- Nem. plébános ur, még nit:ics

minden Uszen. Majd akkor lesz ké-
szen minden, ha ön meggyóntatott és
meg6Jdoztotott engem. ,_ " _

Azután b.ment a templomba éptlle';"
tesen elvége%.te)2.~ntgYÓriáSát'••-áhi~
tattal járult a.lizentáldozl~h~~\::3\l--'~.. _

Ez az émherillaziinelk4siillvomeni::,'
a nai'Y. útrar-, ,.:f'~:< !?i,::~·i.n<'ix~ti~c;;';: >
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Hogyan. 'uB~i
a sZD&iáltlemokrata ":;párt
a magvav mURhásD~at 1·

. Sokgyermekes munkáscsa!l:Í
dok ezrei ostromolják a .szo
ciáldemokrtlta vezetes alatt álló,
csődbejutott Törekvés Tá:karék
pénztárt, hogy ke:lerves k~res
ményeiket, ame'iyeketévek
hosszu során ön~egtag8dö~ és
nélkülözések kozött' felr'etéve
mint 50_100"":"300 pengős

betéteket e pén:lintézetnél . el
helyeztek. adják vissza l

Évtizedeken át a ··közéleti
tiszttlságról, d kisemberekérde
keinek védelméról dikdóztak II

szociáldemokr8tft vezetők, s
most fi bank szociáldemokrata
vezető urai, rendőri karhatalom
kivezényiését kéúék,' hogy a
pénzüket Vlssz8kéró munkások
ostromától szabadaljunak.

Szerte az orszá~ban 'ezer és
ezer munk6s éV'ekig fizette a
sulyos pártl:Hlót a szociáldemok
rata intezmények erősitésére, s
az intézmények csődje után
sokévesb.fizetésükvált aem
rnivé.

Sulyo. és keserü tanulság!
A magyar munkásság n9 dül

jön be és ne hallgrlson tőle ide
gen, csak fillerltil éi:szavazatát
kivánó idegenfaju sier~ézeti
ti tkárokra és vezetókré..

A munkésosztály' soraiban
igen sok értékes egyén és hi
vatolt· vezető van. EzekGli állit
sa 8Z élre és iparkodjék meg"·
találni a testvéri megértő kap
csolatot azokkal a nemzeti" és
szociális irányzatokkal, amelyek
a munkásréteg anyagi érdekei
nek becsületes szolgáiatával va
lóban megjavithatják II munkás"
sá~ nehéz helyzetét.

Viszont a .kere-sztény nemzeti
gondolat diadalmas Gllóretörése
idején azt várja a magyar köz
vélemény a kormányzat erős

ke7 ü veze~őitől, hogy amit na-
.gyon heJy~sen határozott eljá
rást tanu~itoUafGllforg~tó jobb
oIdaliszélliőség~k.1l8n~ ugyan"
olyan határozoHs~gg81járjon el
a .baloidöli vörös nemzetközi-.. . '" .~.' . ..

.ségmarxista.~~~rx~;.~t~if;llJ'~n:is.

'. Végre ..v~Ió.s.~Jj()n; I:U~g .. ~.for·
.fadalmi Jd.ők s.~qH\Yü.I\8.pjajban
meggyökerezett az.on<~HY;.e,te"

mes kivansóg, hogy Magyáror-.
szágon-szervezk~(dni;;"p~lifi'zálni

és" megmarJdni . 'Csak" iri-agyar
nemzeti alapon ·lehet r ,_o , ..•.•.

nzsidótörVÉny

ujabb zl:lvl:lrg-ás és fegyveres
megszilllás zajlott le az elmult
heten A tótsó~ vezetöi - prá
gai hirek sí'.erint minden
közösséget me!,l tlkörtak sZl:\ki
tani cseh berátuikkaJ - az el
nök személyéT! kivül és álltlm
csinnyel akartok kere:sztül vinni
önólló~itási vágyaika!.

A cseh államfő táviratilag
menesztette liso miniszterelnö
köt és társait, akik Hitler kan
celllirhoz fordultak védelemért.

Pár nnpi küzdelmes tanácsko
zás és klltonai benvatkoz;Ís után
-- valószinüle;;: német tanác~ra I
- latJ7:ó16~ megbékéltek " "jó
barátok" és l:1 csehköztrilsaság
elnöke Sidor Károly elnöksége
mellett uj minis7.teriumot neve
zet! ki POl-sOl1yba.

Sajnáljuk ezt a derék népet
és a magyar földnek nzt az
ezeréves oarabját, tlmely most
néma tanuja 8 konCOl) veSl:e
kedó népeklIek. A bécsi tárgya-
lál szabadságot és nyu,,(odt
életet adhatott volna .ez;er évig
velünk élő Izlovák polgártár
sainknak, s vezetőik inkább ki
vúnlak azok mellett maradni,
akik hu iZ év alatt csnk elnyo'
rnásbön és kiszipolyozásban ré_o
szesItették őket. - Megsütü~ték

pecsellyéjüket, most rágódhat
nak rajte. Az lsten nem" botttll
fizet [

Gsehszlovákiában

réob~n elódjére, a keresztény
P.s nemzeti politika· gerinces
hnrcosrirfi. i'I legna~~yobb mtlgyar
tÖrlénetudósok e~yikére: dr
Iiüman 13i!lintra.

Adja Is'en, hogy kitartó és
f8rnd:'lá"os munkájuk gyümölcse
v-ölóbé'n az ási magyar rögön
felépüló békésebb, me"elége
dést nyujló magYBr:élet le:..1yen r

általános vitája befejezést nyert.
Megindultak a parlaIJ\enti c~a"

tározások az egyes szakaszok
· inóciositiJsa körÜl. A jobboldali
pártol< erősen védik a ~ javaslat
többször átdolgozott, szigoru

· alapelveit, a beloJd6liak.~s a
velük együttIT\üködőuj páttok
az eny hités m'ellett .~ardoskod
nak. Pár napmu!va' befejezik a
javftslatot,. s végre, 'el~imulnok

: azok a közlileti harcok, amelyek
az ,ország közgazdasági, életére
nem jeléntettekell~nyös hatást.
A .kereszteny magyar ifjuság
tizezreinek biztos ·jövót igér a
javaslat tökéletes megvalósitása~
A par\ament nagy mul8iztáit
tesz jóvá a t Jrvénnyel.1920
ban elmul:1"Ltottakivetni'és

.keményen'iégienajtarii a hadi';
'nyereség ildót;:' most' potölni
igyekszik .1 sulyos mulasztásti

: Reméljük ugyanis,. hogya vég1
.rehajtás!inkÓb.b.a nn~gy zsi~ój

.~at M s;ujtja r?(~[fY kiS)~a;~das,ál!i
erv~gas n.em art_ n~klk. YgYl.

· tuf '1<övérre"·' hidak' a '-I\etriie, t'· '. • '.. .. --"
~, esten, . .' ".., ...

...
-.~

... __ ._!f'!"Vl2P_ __ .,..-

k'in {,.;ihno(jrunllk vélték Imrédy
refor'Oli:1veil. tn;t udtuk és érez

{(ik, ho..:}' -- dörgés és villám
I,i~ 61cbsos esiit ho?.

Elmer<t. De 'Iem bllC~I\7.unk

t6Je r Vissl-ovlÍrjlJk r
Nem foiejtjük el, hogyaz or

slrig- egyik legjobbnl\ dot~lt lÚ·
Jásdt" hOlJyta Oli, ömikor az or
szág hivó sz:('\va élre ólliloltn.
Ez az önzetlen és áldo7.~IOS

cselekvést Rákóczy Ferellc es
Széchpnyi István éleL~bei\ llit
tuk, de nem isrnp.rjÜk l:lWkllál,
nkik tl cs arkI) cl ii~ 1< e Iien e ,

Neln felejtjük el tlzt a fönsti
ges kil:lilrist sem, amelyet tanu·
sított 11 mult évbt'n, amikor til.

e~ész vill~!-! kc.ipviselői je;enle
l ~bc II il k ':ll ho Li kLl s hi vÖ ön t II .

d ,lOS ;liú~t\to;s'i~ával borult
térc! r~ fl z Euchtri s;~ tí kLI S K ri ~l
tUi elŐtt. Aki f~li és imrídiao

btftnét, az kötelessé:;eit is lelki-
ismeretesell telje:siti.

És százl'ldak mulva is példa·
k131\ t fogják t811itaní iskoláink
ban Ilzt az önfeláldozó, fiziku.
mMt leőrlő. ide.·bénító munkál,
amelye>t u Íeividék vis;zElszer
zésc I1lkl1lmávöl, a nemzeli ér,
dekek s tIl. (\fszá~ jövője érde
kében - eJ:enségeink. fondor
lal('l, eg-yss ol:Hátunk me;;, nem
értése miat! - emberfeletti ön
Ipgyőzéssel és s7.ivós kÜ7.deiem·
me! fi béke érdekében kifejtett.
GyönYLirü teljestmény volt r

liisszük és várjuk, hogy mi
elóbb ismet az élen liitjuk Ln
rédy Bélút. Az ország nem l1él·
külöz.heti egyi k legna~yobb fiM !
"Mindent viss7a" !-

INlRÉDY BÉLA!
A bécsi konterencia hórom

bainok~: (mrédy~Blila, Kftn)'ll
Kólmán és gróf~Teleky Pal 
az orsz.~g húldja és ujjongó lel·
keied,isc mellett -- irtn be 110-

v6t !'I ml,l~Y!H történelembe. Az
elismcr(Ós és kös~.önet SUI vÁt
t\lig' tlllálto,'me! II mllgyar köz
vélemeny ft heroikus te'jesit
mény láttám, d,: megtalidta eles
fürész.ét a gáncs <'s lr1~.n"se.!,

amely l:llnl!omos, a nHlgYM küi'.
életben szokl:ltl [mul· ildomtl.llen
módon illesztette éles fo :ait
Imrédy Béla nemzetségfnjéba.

A volt millisLlerelnök - az
or,,;zt:ig népének elkPped~se és
felháuorodó:,i) kÖl.iill -- g-eriw
ces b"torsá~rial és fúfios nyilt
iá~gal jelentelte be lemondásót
Horthy Miklós kormányzó urunk
nak. A vád, amelyet "elökelő

politikusok" drága pénzen sze
reztek és áliitOlltlk Jmrédy eilen,
hogy anyai ágon tl nyolcndik
ŐS, g}ermekkorúbun keresztel
kedett ki az izrdelila v"lltlsból.

Sem a képvi:ielőház többsel.:e,
sem öZ orsz.úg közvéleménye
nem tartolttl elégséges oknak a
jelentéktelen, 130 év elötti ese
ményt, de Imrédy puritán gon
dolkodása és önzetlen közéleti
müködése m~g ezt sem nézte
el. hanem átadta helyét olyan

•. férfiunak, aki !:lZ Imrédy kor
mál1ytól benyujtolt javtlslatok
tető alá hozattlIáteurópai tudá
sával, kipróbólt politikai éleslá
tásávl:lI és kemény m:1gyar ér
zületével garantálta.

A magyar nép Inélységes
tisztelettel Övei'.i grd Teleky
Pált. Ismerjük és tudjuk róitI,
hogy e,{yik legkiválóbb egyeni·

sége améli idóknck, de mégis rne~alukitásávl1l g-róf T elek y Púl
fö!vetjük a kérdést, hogy ml vullfis· és közoktatÁsügyi mi
szükség volt Imrédy tBvozásuru nisltert bizta me~ rVlagY5rország
és elfürészelésére ? KormányzójFl.

Olyan gazdag a magyar jelen A keserü és fájdalmas vtilto-
politikai értékekben, hogy évti- zásban enyhe gyóKyir. - Az
zeciek legnagyobb értékü fiát európai hirü tudós és tizen
ilyen könnyen _félretolhlltja ? nyolc év előtt fényesen vizs·

A művelt világ olycnkiválógázott ·államférfiu vp-tte ·kezébe
pénzügyi lángésznekés gl"l-zda-' ai ·orszó;,:· kor:nvnyát, hogy
sági szakembernek ismeri ;,Im., "ugyanazon uton és irdnybon
rédy Bélát, hogy elcsodálkozott 'vel:ess.e, ahogy azt kiváló dőci

távozásán' éppen· akkór; emidőn jétől ImrédyBélMól átvette.
az ország gazdasági átformálásl:l A forradalmak utáni nyomo
és anemzeti.megerősödé·s·vi- ruságés zÜr1.avaros 'állapotban
íális ,;kérdései . képezik legfőbb Teleky emberfeletti munkát vég
tárgyúta képviselőház korsza- zeit, hogya' romok fölött 'uj
kos jelentő.. üsó müködésének. . magyar élet$t teremtsan. Becsü-

Egy más~;dikévezredalappil .. leHel megállta helyét. A nem

léreitkiv6rtaszikll1alapra he . zet hálásan gondol reá.
Iyez;ni Imré.ly Béla.· Elszánt hit. Az uj magyar élet - utódai

tel, törhetetlen akarattöl és fá-. és a változatos külpolitika be
radhatatlan munkabirá5sal készi':' folyása következtében - dülő
telte elő a ~em~eti ujjászületés utra·' jutott. Teleky résztvett
nagy müvét.Ós,;inte, gyakorlati Imrédy. mentési munkálatai ban,

jel'entóségü, a nemzet vi.~ódásá' s ~ost folytatja a kemény, szi~
átérző'és. átélő célkitü~ese -i vós tt,üzdel met, az ,uj ,Il"\agya~

mini .áldásRs~máj~si~~Ő~:\hoz~ élet ·.napfényes és boldogabb

vi harfelhő)19.ntilt .át.a ·.'mag'y'a]' ·kialakitására.
társadalom. e'gén és, ~erijé~yt ._ íKo'rrnányánek tagjaiul tmrédy;
bitakodás"t; ijmogató ;.-.hizalin·a "~B~..l~:;:munka~ársaiti,kérte fel,; ~.
v~aolt ki '--miÍÚók 'l~lk~b91, ·.~o ~íak' cl k\.lltu$~ttircát;l)biz.ta ':: kQ:

. ! .. .:.~ .:". .~.: ". ~. .'
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5,BJh~moso~ .gar~dmDdnak
I mBzigazdas4gi munkás

tD~DrlásD~Dn

Békésmenében Ut nappal ez
előtt keldték miC a mex6glZda
dgi munkáiok nómetoflzáci to~

bor1Áiát. A N'mltoraIÍlból ér
kczltt bizotllÍi a helyszíncn vh~

gálja meg a munkátokat. Szabá
Iyos orvoli nemlét tartanak a
közsé2ekben. Alighogy meiérke
zett a bizottság, mindjá,t felbuk
kantak németül beszélő, lelkiis
meretJeR Izélhárnl)iok is a bekés
ml~Ylí falvakban.

Ezek alt hiresztelik, hogy a
német bizottsÁg megbizásából t"r
tanak előzetes sumlét. Kolbászt
szalonnát, malacokat csajnak ki
a falusi emberektől I ennek fe
jében megi~ériknekik. holY köz.
benjárnak érdeklikben II b:zr't
dinál. Viiér; Rics6y-Uhlarik Béla
főispán most felhivást intézett a
vármene érdekelt közönségér.ez,
ne düljön be a szélhámosoknak,
hanlm adjl őket clendörkézre. A
főispán Izt is közli, hogy nt'md
orldgi munkára csak a~okat

szerz6dteti a bizottság, akiket a
hatóaágok ii ajánlanak.

Tiz ember megbetegE'delt uz
arzénos liszltől Tiszafötdvá
ron· Tiszaföldvlroll hetekkel cz
előtt arzénes liszt kerUIt forga
lomba, amelytől tiz ember meg
betegedett. A bitegeket a szollloki
közkórházba szílLtották s közli
lUk ma G Szabó Pál 35 é\'es
gazdálkodó meghalt. A csendőr.

ség erélyes nyomozást indi'ott
aonak kideritésére, hogyan keriilt
arzén a lisztbe.

Leleplezlek egy pén~hnmi

siló mühelyt. A fökapitán)6ágon
letartóztattik Baumiarten Dcz~·ö

30 éves hentessegédet pérdlJ
misit.:is kisérlete mi.::tt. Baumgar
ten a fogházban m~gismed:cLc:!

Kovács József hamispénzgyá: 16
nl, aki uibai~az-itáiokat ado t
Baumgartennek a hamis pénz
gyártáira. A hentess~géd elkés~'Í
tettl a szükséges gépeket éS:l
mühelyt ia berendezte, de fZ. J

nagyarányu kél1U!ődése a reL(!'
őrségnek Í1ldomisára jututt, lele p
luték, I pénzhamlsitásra szolgáló
folslerelését pedig lefoglalták.

~.rT"

Felment~tték '
Makkai Jánost

iorakozott fel a Slent Péter téren
éi 65 OOO hivő a tlmplomban,
hogy tanuja lenen a világegyház
nagy ünne pánik: XII. Pius pápa
koronázásának.

Negyven nemzet kUldöttsége
vott részt a fendgesen lZ~p és
megható szertartáion, a világ
minden részéből. Soha mig papai
koronázáIlon ennyi nép és a világ
minden számottevő illamából
ennyi kUldöt!ség még nem volt
jelen. -

Az ünnepi uentmisc után a
Szent Péter templom erkelyén
történt I ko:onbál rövid szertar
tása, amely Után a Pápa ildbt
adOtt a jelenlevőkre és a világ
minden katholikusára.
Endrődön u: öJizes társadalmi

egyeiületek és hivatalok tagjai
résztvettek a hivatalos Te Deumos
szentmisén, amelYCit Csernus Mi
hály apátpiebá'105 mondott 6eg~d

lettel. Szentmise előtt a Pápa
hivatásáról, nagy fclelóiiégéről

és Krisztushoz vezető munkássá
gárói beszélt hiveinek az apátple
bános. - Mise végén lelkesen
hangzott fel ezr~k ajkán a pápai
himnusz - "Tartsd meg liten
Szentatyánkat! ..

Félmíllió embEr

az Eckhardt- által ellene.· indi,to~t·

sajtóperben. Az itelet kihirdetés~
után Eckhardt sulyosan .. weglér-
tette Makkait. .. . .

katoliku. culáctot szeretettel vár
a Ltányser.g. Minden endrődi jó
katolikus magyar asszony .S
leány ott leiz az Unnepd2en l

~ főispán ujabb ~enrleletB

A főispán ujabb rendeletet adott
ki a n~metorslági munkáieXpolt
ra vonatkozólag, Az ujabb rendel
kezés szerint husz éven aluli
leány, vagy fiatalember egyáltalán
nem mehet Németországba mun
kára, még akkor sem, ha szülei
vci akar kimenni.

A főispán uj rendelete szerint
a ma már összeíri névsoron is
valtoztatni kelJ, mert ide husz
éven aluliak is fd vannak véve,
akik szüleikkel akartak kimenni
Nel11etor5zágba. Ezeknek a kima
radottaknak a helyébe természe
tasen uj embereket vesznek _fel.

Husz ÉVEn aluliak
nenl (nEhetnek
NémEtországba

Sándor országos főtitkár. felhiv
juk a lakosság figyeimét erre I

gyűlésre azzal, hogy ott minél
nagyobb izámban legyenek jelen.

Le:elő verseny. A Magyar
kir. Földmivelésogyi Miniszter f.
évben Békésvármegyében is el
rendelte a legeIOverseny megtar
tá~át. Köztudomásu az, hogy a
könég előJjárósága a Zöldmelő

mozgalommal kapcsolatban a köz
ségi legelők karbantartására foko
zottabb figyelmet fordít már 3 év
óta. A legelők gondozása magá
banfogjalja a fasitásl, f~yomirtási

és talajjavltási munkálatokat. Ezek
a tevékenységek azok, melyek
ibben a tekintetben figyelembli
jöhettek. Az előljáróság mindeze
ket a tevékenységeket lelkiisme
retes pontossággal és nagy költ
dgCel hajtotta végre. f. hó 10
én volt a döntöbizottság ülése 's
Endröd községet a legelóverileny
ben a vármegyében a második
holyre tették és Endrődöt az el
ső helyre helyezett Béké:icuba
csak az intenzivebb gazdálkodás
miatt haladta meg, Alapos a re
mény, hogy jövő évben feltétle
nUI Endrőd község fogja az első

helyet elnyerni. A Csuda ballai
községi legelő 5. helyre kerOlt,
Gyoma község legelője pedig a
6. helyre. El nem lelleI IlIulasz
tani, hogy ezért a kitüntető ered
menyél! a kÖLségi előijáróságot,

elsősorban pedIg a főjegyzöl és
Ga~át illeti meg az elismerés,
akik ailandóan szivükön hOrdták
a legeJ6 karbantartása!. A kitUn
tetes allyagdag is ertékes rétmun
kál6 gephez juttatta a közsegel.

Két és félévi börtönre itélte
a gyulai törvéllyszék Bálini Ist.
vánllé endrödi asszonyt, aki gyer.
mekét az elmult évben mtgtoj·
totta és öngyilkosságot kiséreIt
II ~e~.

Mudrid utcáin napokig pata
kokban fúlyt a vér. A kommunis.
tak szalilak szembe a frallcó-val
béKUlni akaró slocialdemoKraták
kal es liberalisokkal. Kimeletlenül
öldöstck cgymast. A varos körül
a nemzettek hadserege vonult tel
és lábhoz tett fegyverrel várja a
forrada;márok párbajának befeje
zését. Ujabb jelentesek szerint a
kommunista csapatok nagy része
megadta magát. EIIenszeglilöket
sorra lövik Miaja katonái. Eddig
tart a "betyár-becsület".

Az Endrőd-Gyomai Taka
rékpénztár március 16 -án tar
totta évi rendes közgyülését a
Népházban. A pénzintt:zet urvell
detes lej.6désd hlrddi az Igaz
gatóság tartalmas jlllclltélle, A
részvényesek 3 percelltes oszta
lékot kapnak.

Endrődi Ka(olJku8 Nők Napja
.márciu. 25·611. Délelőtt I kis
mJséH közös uent Aldozál: hazánk
sorsának jobbraforduláláért. D. u.
a Népházban dillzelőadást rendez
az. endrődi leányklub - a nép
mUveléai elöadáuorozat kereté
ben- -, m8lyr. minden endrődi

HIREK
A Magyar Élet Moz~alom,

mely azóta Magyar Élet PArtja
néven politikai párttá alakult át,
I. mult hó 18.-án Ricsói dr. Uh
larik Béla főispán-Ur jelenlétében
tartotta mig zá.zlóbontó gyűlését

KondoroItanyán. Kondorostanyi
népe a ké.ó I.ti órák dacára
százával gyült öuze a kondoros·
tanyai liangya-szövetkezet előlt

és meleg óvacióban részesítette a
vármegye közszeretetben álló fő

ispánjat. Dr. Gaal József a kiren
delt~ég nevében, Hunya lnci a
Hangya-Szövetkezet és az ottani
NEP szervezet nevében üdvOzöltc
lelkes szavakkal a kocsijábÓl ki
szálló Föispánt és Horváth Géza
ezredei Urat. A Han~ya nagyter
me :uutolálig me~telt érd.klődő

kendoroitanyai kOIönség~el és
ott Hunya Ince n'hlny SZIVU

megnyitoja után Fülöp Imre kis
gazda üdvözölte Kondorostanya
lako.lága. nevéblm a főispán Urólt.
A be.zed .gyizerü kiagazdasziv
ből jött ugyan, de olyan emelke
dett l1angu közeszmékkel, gyönyö
rű, a magyar embert jellemző ér
zelmekkel volt telitve, hogy ma
gával rögadla az eg.;sz hallgató
sagott. tVlajd HorvAth Giza nyug.
ezredes tanott érdekes ismertetést
a Magyar Elet Mozgalom és po
litikai élet porondon fekv ö ese
ményciröJ. A mllluvtgig lelkei
haIlgulatban lefolyt közgYŰlés I-Ő_,

Ispan Ur kOszOnö i zól. V <J. I után a
HlIllnusz halli;jai mellett ert ve-
get.

A Frontharcosok mult hó
IH-áll tartuttaK mt:~ első rendes
éVI kVLgyÜlöiÜb.et. A lrolltharcos
oaJlafSdK mé~.;nclléK az luök 5za
vat eli! nagyszallloan gyüllek ossze
a KözgyUlésle, mélyet az elnöl<_
aKaaalyoZllllása lIllatt vltez tiara·
nyal ISivan tauelnök vezetell
le, aki a gYÜleSl nagyszabasú es
JCllúUleleö oellzéuC1cl nYltvtta meg
• JCJtégCltc a rronthdrcviuk célkl
lUZcs~11. A largjakat nagy meg
eUebl)el ralgyalla a K02.gyuks és
a 1111l1l1UbZ nallgJai mellett emel
kellelt nangulawan mentek saJat
helysegelkue, ahol disztaborozasl
tartJttak, népes közvacsoraval
egybekötve.

A Magyar Elet PártJa e hó
l2-én akarta megtarlani zászló
bontó gyŰlését t.ndrödön, azon
ban olyan akadályok jöttek közbe,
hogy ell III kellett halasztani. E
helyen ii eneiitJUk Endrőd köz
ség éi környeke lakoiSágát, hogy

. az elmaradt Jászl6bonto gyülés
l. hó 18-án délután 5 órakor
Kondorostanyán, {. hó 19.-én dél·

- elÖlt II orakor pedig valtontlan
. programmal Endrőd. közdgháza
. ·udvarari fog mogtartami. A gyű-

lelien föl f6g- uólalni Várady
. LaSZló. illmlesl oflzággyűlésl kép.

-.: viselö, Horváth. Géza nyui. ezre~
~ des, ue:rvezO fO~i!kár. és Papp

::'.:"., ....-: .;



tfármas-Körös

kap az érdeklődő a szociális test
vérnél. Ugyanc~ak itt !eliet jeient
kezni a 8zönyeg-szövötanfolyam
fa is, amelyet szintén a Zöldke.
resztes házban tart a tanfolyam
vezetönöje 6 hónapon át.

A tanfolyam marci UI 16.án k{:z- 
dödik. A tanfolv~m jó sikerrel
résztvev[i szép kereiethez juthat
nak. Asszonyok is jelentl{ezla:tnek I

....... -- .,-;.. , ...

f\~AmHOZ
Irta: BA~THf\I\·TIl}g-A S~·"

5eteljesedtek a napok, idők, élJek,
f\z lsten könnyei: - csillagok potvognak,
Uszitó rovarok jöttek hozzánk lopni,'-·
A magvarokenvérböll... s nem hagynak torozni .. ~

Sem élni, sem lJ2JgVni nekünk: mag'Yaroknak.
Szegénv magyaroknak,

Gazember kufárok idegen eszméket
Hoznak, alkudoznak és jajong az ország,
minden idegen-agv haszonért hevül ... köp
Az östörlJénvekre! ... Sirva menekűlök

A nagv vásá rtérrö I el bujdosn i hozzád.
Elrejtözni hozzád.

mindent benned hiszek: otthont, megpihenést,
Halk védekezest és csendesitö békét;
nem értik, hog\, lelkem mért tüzeknek hoztam,
Ugy-e te megértecl? . .. oly alázatosan
néz rad bánatom és kéri menedékét.
Rejtett menedékét.

U9V szeretnék veled imádkozni szépen.
S veled is fájatni. amik nekem fájnak, -
S mig elzársz a büntöl halk asszonyos gonddal:
magvar-panaszokból fonott ostorokkal
Rontani aszennves alkuszok hadának'
(j piszkok hadának.

Fajtám szegénvségefáj és hörög bennem.
éJmelvek árából herék lakomáznak,
(j szegénvség fáj, mely s'?h..a~~.tu9_ .9!ni,
mégis kilöki a hűtlen rögöt törni
Éhesen. szűr nélkül az édes apámat.
Fáradt, vén apámat.

Szeretném fogni a kezed és kiállni
éJzok elé. kik a sír felé indulnak,
S megnyitni a szived, legyen nyitva, tárIJa,
Ha félek, ha ütnek, ha futok, ha fáj a
Lelkem .•. élni a te kebeledhez bújok.
Csókjaidhoz bújok.

meglJédel-e majd, ha kin szegűl mellemnek ?
megsimogatod-e szi'Jsebeim néha?
Élettárs leszek-e vagvcsa1{ ismerősedl 
Jaj, mert én vagyok költös pásztor-ösö/<
Simi ii! felejtett dalos rnaracié!<a:
\lándor marade a.

munkás ric és Kenyeres Monika
rk' Lefler Mihaly autószerelő rk.
éli Varga Irén rl{. Prjevara István
földmíves ág. ev. és Babril{ Jo
lánka r\{, Gubuznai Jtínos földmí
ves rlc és Kontra ]I:lária ric Ti
már Imre kőmives 11\. és Timár
Gizella rk.

ELHUNYTAK Az URBAN: Ku~

rilln Mária 15 éves, agyhál:lyalob,
Kurilla Mihály 69 éves, szervi
szivbdj. JánosikJózsef 12 éves,
veselob) Homok EteI ka 59 éves,
máji zsugor, VaszkóErnö 4 hó,
tüdőlob. iiornol{ István 56 éves,
tüdőgüll1ől{ór. Varju Ilona 64 év,
gyomorrált Ronesek Józséf 63
éves, 6zivizoinelfajulás. Farkas
Elemér 31 éves, lüdógUmök6r,
Uhrin Ilona 54 éves, méhriya-l{rá'\{,

• i

Endrődi nBpesFdési a~iltok.

p?

Agyógyszertárak
üzemi idejének ~s Ugyelctes szol·
gálatának szabályozása tárgyában
hozott belügymininteri rendelet.
(106-1939 B. fil. sz.) 1939.
III hó I.

A gyógynertárllk rendee nap
pali Uzemi ideje regglI 8 órakor
kezdődik és este 7 óráig tart.

A gyógyszertárakz.t törvényes
munkaszüneti napokon zárva kell
tartani. Gyógyszert vagy bármi
más cihket ezeken a napokon ki
szo'gjltatlli nem s"labaci.

Ügyeleti szolgálatos gYógYlzer
tár törvényes munkalzünetkor
egész nap a közönség rendelke·
s(Íre áll.

Gyógysze:eknek este 9 Órától
reggel 7 óráig tcrjedö időben or
vosi rendeletre való kiszolgáltatá'
sáért a kiszolgáltatott gyógyszer
árJn felűl 25 százalék hozzá i'zá
mLthJló. --Ugyanezen idö.alatta
gyógysze, ek nek kézi eladásl1 an
történt kiszoJgáltatásáért 5Ü fill.
külön pótdij számitand6.

A közönség tehát gyógysztr
szLikségl~tét - gaját érdekében
- hétköznapokon és nappal sze
rezze be.

febr. 15.-márc. 15.

SZüLETÉSEK: Pelyva Lajo~

munkás leánya, Anna l~\agdolna.

Gábor Mihály tnunl{ás fia. l\'\ihály
József. Pésó Illés gfp!,:blns le
ánya, Oiga Matild. I)ukva Lajos
földmives fia, János j,o:;tván. Tólil
Laios szabó leány'a, Mária l\'\ag
dolna. Timár Miklós borbély le
ánya, l'i'láría Veronika. GYUl icza
Lajos munkás fia, . Vendel l\'\áté.
Ti már 1< árúJy Illun!{(lS leánya'
Ilona Janku. Dinya IllJr~ asztalos
fid, Imre Lajos. Hunya Béli! föld
mives le[lnya, l\\<Íria Magdolna.
I(oloh József földmives fi(l, Jó
zsef lstv,ín. Juhász Elek uszt(llos
hl, József ElelL. Féll"l{as Antal
Illunkás le~nya. illá r i8. Iványi L(l
jos földllIives fia,- Lajos Vince.
Pap Sándor munl{ás fia, Sándor.
Szurovecz István földmives le
ánya, 'Irma Mária. ' Szél11an And
rás földmives fia, András. Timár
Lajos földmíves leánya, Ilona
Etell{a.

HÁZASSÁGOT KOTOn'EK : Né.
.meth Károly csizmadia ref. és.
. lianyeez 'Etell{a r1t~ Giricz Máté

i.lnnepi szint öltött Endrőd népe.
A 48.as idők nagy alakjairól és
halhatatlan alkotásairól elmélked
tünk. Nagy idők nagy emberei
tuntek rel óri~sként a mult táv
latából, hogy megtanÚsanak hin
ni a magyarság termelő erejéböl,
nemzetfentart6 ell1ivatottságában

. és dicső mult után ktizdelmes
jelene és biztató jövöjében.

Az összes társada!Ini egyesüle
tek tagjai és tanintél.etek növen
dékei buzgó imában könyörögje
nek a haza sorsának boldogiá
gáért.

Szentmise után a hösök szob
ránál hazafias Unnepsíget rende
zett a frontliarcosok egyesülele az
iparte>tültt ég a polgári iskola
növendékei nek bevonásáva I.

A kilünöen sil<el'Ult tinnepség
tár6ysorozata ez volt:

1. Nemzeti Hiszekegy. Énekctlte
az Iparos Da:kor vegyeskara.

2. Szigethy Ferenc: Március
15-én, Szava:ta Kondor Viktória
polg. isk. II. o. t.

3. Schumann: Öseink haz-ija.
Énekelte az Iparos Dalkör' vc
gyeskara.

4. Ünnepi beszéd. Elmondotta:
Homok József frontharcos.

5. Kossuth toborzÓ. Énekelte a
polg. isk. ifj. énekkala.
.' 6. Timár Lajos levente-cserkész

·8;zavalata... ' .
7. Ammer: Nem, nem súlJa.

Énekelte az Iparos Dalkör férfi
kara.

8. Szavalt a Leányiskola egyik
növendéke.

9. Szózat. Énekelte az Iparos
Dalkör férfikara.

Dálután 5 órakor' a NŐi.Szer

vezetek tartottak hazafias össze
jövetelt a poJg*ri iskola kultur"
termében .
. Estfi pedig az Ipartestületben

és a Frontharcosok egyesületében
re.ndeztek bankettet a lakosság
nagy tömegü részvételével. Mind
két helyen hazafias tűzzel izzó
beszédek lelkesitelték a hallgató.
ságot.

Egyesületi hiradils

Máp~ius Irlusán
Endrőd 19")9 március 15

-

Megalakult a Katolikus Dolgo
zó Lányok Országos Szövetségé- l

nek endrődi csoportja "lvíagyarok
Nagyasszonya" eimen március
12-én . a Zöldkeresztes házban
tartott első gyUlés alkalmával. Ez
uton is· felhivjuk rá az iparban
és kere8k~deJc;mbel1 foglalkozó
lányok fígyelmét,. tÖlf.örüljünk
minél töbpen a doJgozólány sa·
fu érdekét szolgáló mozgllomba.

Az endrődi Kéil. Dolg. Leányok
csoportja: szabás varrás lanfolya· .
mot rendez. Hatheles lesz a tan
folyam heti négydélútánra oszt·
va. Bővebbet él jelentkezést a

. kOzséghá~a 10'i 6Z. )rodÁj~ban
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ENDRŐD.GYOMAI '
TAKARÉKPENZTÁR R.-T~·

·ENDRÖD.

fiókintézet: Gyoma. Tel.: Endrőd 2.
folYÓ6it rövidlej,áatu mez6
gazdasági kölcsönöket. Elfogad'
felmondás nélküli betéteket a

legmagasabb kamat mellett.

Akarja husz fillér-... .
rel drá~ábban el-

adni a ouzáját?
Keresse fel

vitéz B a r a n y a i Istvánt
az Endrőd-Gyomai. Taka
rékpénztárban, .magas árat
ad érte!

tftpházi .
SzövetkEzEtben

HIRDETÉSEK,'
~_ . ';·~·'l .

A Katolikus liépszövet
és Temetkezési
8egit6pénztára

utján mindenki könnyithet az el
halálozás miatt jel~nll{ezőgondon,

megnyugvást szerezhet magának

és családjának.

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

14-65 év közötti egyén.
Orvosi vizsgálat nincsen!

Legkisebb . havidij 50 f.

Ugaron
6, Páskumon 3 hold foldd

Blad vagy PBrBsEn BlcsBrsl az
Egyházköz8ég..

234
3.43
5.41

"-6.31
8.20

tO.28
,11.58
11.59
12.45
14.30

Igen sDkDIdalu,
bensödgEs .'anyagu lesz

ft MBzögozdasági HiálHtás
il hiállifás rsndBzöbizoft

ságának DyülsSB
Az orazágos mezőgazdasági ki

állitás és tenyészállatvásár rende
zöbizottsága vitéz Teleki Béla gróf
föit;pán elnökieLveI gy(ilést br
tolt, amelyen Konkoly Thege Sán
dor dr. főtitkár számolt be a kö
zeljövőben megnyiló kiállítás elő

készító munkálal,lÍról, az egyes
csoportok anyagáról és oktató
céljár6!, a propaganda eredmé
nyeiről és a látogatolt;;ág várható
kedvező kilatásairól.

A rendező bizottság ö:'ömmel
érles(ilt arról, hogy. a kiállittisra
olyan b5séges 3nya;;ot jelentettek
be, ami az összes kiállítási is
tállók féröht:lyeit és pavillonjait
meg fogja tölteni. Több értékes
uj C60port is lesz a kiállitábon,
amelynek befogad"sára szép uj
kiállitási csarnokok éptiliek.

A tenyészállatcsoporton lesz
Idén is a kíállitá~ sulypontja.
Szerencsére a száj- és körömfájás
járvány lényegesen csökkent, en
nek ellenére a rendezőség mesz
Izemenő állategészségtigyi rend
szabályokat fog alkalmazni Az
össze5 tenyészállatcsoportban
egytittvéve mintegy 5000 kiváló
minöségll és nagyértél{(J állat fog
ja képviselni a kiállitáson Ma·
gyarország fejlett állattenyésztéset.

A kiállítás látványosságát ha
tásosan fogják kiegé5ziteni a ló
kiállitással kapcsolatos változatos
programu lovasmérközések, a
többnapos concours, lovasmutat
ványok és játékok. A fogatverse-
nyekre és bemutatókra igen nagy
Ilámu jelentkezés érkezett.

A kiál litás látogatottsága az
írdeklödés után itélve, mind bel
földröl, mind kUlföldröl igen
nagynak igérkezik, különösen a
visszacsatolt felvidéki gazdák és
a városok lakossága készül arra,
hogya kiállítás alkalmáMI az 50
náIaJékos utazási kedvezmény
igénybevételével látogasson el
Budapestre.

Hármas-Körös

A. tejtermelés fokozását elé
hetjük az által, ha ellé!; után
4 -5 nappal mejo!kezdjük ft ~e

henek bő abrakolftsát. Csak igy
érhetjük el teheneink tf~jterme...
loképességének azt a legna
gyobb.fokál, amelyre az állat
szüleitől képessé;;et nyert.

Hogyan készitsük elő a ba
romfiakat II külföldi kivitelre?
A baromfjértékesitő HangYfl
szövetkezet nngol 'szakértöt al
kalmazott, ak, tep'lsztalatisi alap
ján a következőket ailinlja a te
nyésztőknek:

A . csirkét kukorica helyett
buzúval es álpával elessük.

A baromfiakat ne állott, ha
ne.rO friss viz.zel itassuk.

A tojók fészkébe friss szalmát
tegyünk, neho~y a tojások pisz
kosak legyenek.

A libák és ka csák óljai szá- I
razak, gyakrú!') meszeltek le
gyenek. Az almot gyakran váll
suk altHtuk. A roth>idt szalmán
az állatok hasa hibás lesz és
kivitelre alkalma! lanokká válnak,
s a t01l sem értékesilhetó ugy,
mint kivánatos volna.

Eladúsuk elött fűre ne enged
jük az állatokat, hanem pár
helio! fedeIt, tisztára meszelt 6\
ban' buzadarán, irón vaRY .fölö
zött tejen t!Htsuk.- A na~yobb

értékesitési leh6!tőség és ma
gasabb ár igv érhető el.

Gabona- és állatálak. A
buza ára egyszinten mozog.
Helyben 19.60 at fizetnek a 80
kilós tíszavidéki buzáért. Az
árpa 16, a zab 19 pengőt ér a
helyi piacon~ Eladásra azonban
nagvon kevés kerül. A tengeri
helyben közeledik a 14 pengő

höz. Budapesti paritásban elérte
a 15 pen~őt.

A mllrha ára a vidéki piaco
kon 25-30 százalékkal kisebb,
mint félév előtt. A. s!op6sbor
juért 60-70 fillért fizettek jobb
minőség szerint. Az öregkerti
Hanlo:ya Németországba szálli
tott egy vaggon sertés!. Mivel
a szállitmányban minte~y 12
15 d!1rab 130 kilós állat is volt,
kilónkent 90 fillért kaptak a
hizlalók. Tanulsá~, hogyegysé'
ges ~ertéseket sz:á\litsunk. Varzy
mind 130 kilós, vagy mind 145
kilón felűli fiatal sertéseket.
Utóbbiakért 94 fillért fizet a
Hangya.

6 oldal.

·MBzőgazdasági

.hírBk
Az idei télen tizennégy bé

ikésvármegyei községben rende
:zett gazdasági előadás-sorozatot
a Tiszántuli MezőgazdaságiKa
mart'l Békésvármegyei Kirendelt
sége. Nagy sikere volt minde
nütt a "Kamarai-napoknak. u

Minden vármeiyében lesz
kamarai kirendeltség.

A Tiszántuli Mezőj.!8zdasági

Kamara a tavalyelőtt Békés
vármegyében megszervezett Ka
marai Kirendeltség Il,intájárll a
területéhez tartozó többi vár
megyékben is felállitja kirendelt
ségeit, Szolnok, _Beretty6ujfalu,
Mátészalka, Nyiregyháza és Be
regszász me~yeszékhelyeken.

Ezeknek a kirendeltségeknek
.legfőbb feladatl'l, hogy állandó
összeköttetésben le~yenek a
vármegye agrár1llkosságával és
annak minél· teliesebb támoga
tást nyujtsanak oz összes ag
rárvonatkozásu ügyekben.

A Békés várrnegyei Kirendel t
ség oz idei télen már másod
8zor rendezte meg a vármellyé
ben a mindinkább népszerübbé
váló és egyre látogatottabb u.
n."Kamarai-napok".at, amelyek
nek keretében az időszerű gaz
dasági problémákról és o gaz
dasági gzaktudás emelésére szol
gáló növény termelés és állat
tenyésztési kérdésekről hang
zottak el előadások.

Az idén összesen 14 békés
vármegyei helységben és pedig:
Békéscsabán, Gyulán, Békés
földváron, Csorváson, Gerendá
son, Kétegyházán, KondorOllon,
Körösladányban, Mezőmegye

ren, Orosháza-Monori tanyákon,
Sz&ghalmon, Szentetornyán,
Pusztaszentetornyán és Vésztőn

....olt 8-8 előadás li hétnek
mindig ugyanazon a napján 8

.héten keresztül.
Összesen 112 előadás hang

zott el.
Az előadások mellyeszerte

száp sikerrel fejezÓdtek be a
na.)okban, a hallgatóság mind-

inkább élénkebbé váló érdeklő' VAS·UTI MENETREND
déit mutatott az előadás iriint.

emikor azoknak hasznossálllÍról Gyomára érkező vanatok. ©
meggyőződést szereztek. Bizo-
nyítja az érd~klődéstaz is, ho~y Budapestről 2.21

Békésc,;abáról 5.34
voltak. olyan közsé.llek illetve Szarvasról6.30
Gazdakörök, ahol tavaly is vol· Vésztőről 6.35
tak ilyen előadások s az idén Békéscsabáról, sebes 8.19

- ismételten kérték, de nem állt Buuape"tröl . tO.21
.. módjában akirendeltsé~nek a Vésztőröl 11.46

.kérésnek minden esetben' eleL!et B~késcsabáról, gyors 11.56
, .te~ni. Budapeslről, gyors, 11.51

"~ UJ tejrendetet. A földmüve' Békéscsaháról 14.20
• lésügYi. 'miniszter rendeletet Budapestről 15.24

;~.~~dotfki,:':melyben " felqolgozás Vésztőről 16.51
~., -'. . Békéscsabár61, gyors 16.58

-'", ~s'·> forg alomba hoz8tal' ; cél jár6 Budape-;tröl, gyors 17.36

::_.~*A~~~o.!~:.I~fl,ellaJ~bJ~~:J~,'~~áza.~. :Gyulár61 ,'_:,..' .19.26.
~~lékos·:.isirtllrt'almu::tej;J~~kisebb B d t ől" 20' 39
~~~!~~}~~:;-~Nt-lit~r.e~~i~t J3,·~:fi·{~· \T~sz~~;6r:". -::,'. ..22:00
:~;:;!~rl?~I}.'..*)I~p_~totta ·om~~~:vidéken. :Békéscsa:Járól'" .,23.24
~~~#~::tZ~;' ~~;::.~~-:.~~<.~~~~;~~:~-::-;.':., .~"., --.~i -'." .....~ ..
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Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.

ff\. e g j e I e n i k minden hónap 15-án.

felelős szerkesztö:
WALTtlIER GYÖRGY

Sz.erkesztösoóg és kiadóhivatal: Endröd. Széchenyi u. 2 sz.

fiirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett közlünk.

Vitéz lmrédy Béla
Endrőd község diszpolgára

natától kezdve elmulhatatlanul
és kitörölhetetlenül megrögződ
tek. Kiváltották ezek a részletek
belőlünk, hogy ez az ember az
Istené, a Hazáé, a miénk, mind
annyiunké, minden magyar em
beré f

Láttuk és nem felejtettük II

ridegen számító köz- és nem
zetgazdászt, a nemzeti va2'yon
íllutiókba nem tévedő sáfárátr
aki sok éves keserves munká
val ennek a szegény orszáqnak
áldásos jövőt tervelt és terem-
tett meg és gazdasági erei ének
tudatában elvitte ezt a hihetet-
len nemzetet a győri me~nyi
latkozásig - a milliárdos bern-
h~zásig. Látnoki erővel a nem.
z~ti áldoGatkéslségnek ebböl II

nagyszerű forrásából és me~

nyilvánulásából legelőször is
fegyvert, ágyút, repülőgépet,
szárnyákat és II többi hadi fel
szerelési dolgok legszüksége
sebbjeit teremtette, vllrázsolta
eló, hogy a magyar honvéd
.méltó lehessen a magyar névre,
hírre, dicsőségre, akkor, ha egy
szer - talán nem is sokára _
me~törne "a trianoni rozsdás
rabbiIincs.

És nem volnánk endrődi ka
tolikus magyarok, ha túláradó
boldogsággal telt szivvel, öröm,;.
mel nem vellük volna tudomá
sul, hoi,ly 1867 óta' végre Vein

egy azkéta. puritánlelkG .,imád
kozó miniszterelnökünk", akit az
isteni gondviselés. küldött hoz
zánk a kettős szent évben, _
II csodálatos felejthetetlen idők
ben, amikor "Krisztus ujra földre
szállott" és eljött első ·.Szent
Királyunk nagy szelleme. Ó _ .
dr. vitéz Imrédy Bála";'-' f?tt.-I.~p

delt a Királyok: Királya -:'~és_ a .
Szent-jobb után. S mig a'zarany~ ..
vonat. aSzentjobbót ~;.a~;~cSónka '
ország határaira vitte~~ s· 'onnan
öntött vígaszt ; millió._·~s:mmi6

,elszakított . magyar. :testv~rüiilé
. felé, Ó vjs~~ament ~z 'i~~zs4~
moly! az .. íróasztal.. é.~ '.~ ;p~fI~~
menti szőcsaták.harct~rére, " _~ "

.1t. ,.... ,,_. :~~ ~~~;."; -;.. ~~.• :...._ '"

események bekövetkezésében
előharcos és a legkeményebb
munkás volt. Neki köszönhet
jük azt, hogy több, mint 3
éves közg~zdasági tevékeny
sége folytán ennek az elsze
gényedett országnak lefektette
a közeljövő gazdasági fejlő-

désének alapjait. Az Ö be nem
árnyékolható és el nem vitat-
ható érdeme, hogy a szétzül
leni és ujból széthullani látszó
magyarságot páratlan hazasze-
retettel, m é Iy s é g e s honfiúi
aggodalommal fel tudta rázni
és megmutatni nekik az uj
magyar élet utját és azokat
az erőforrásokat, melyek meg·
termékenyíti k a nehéz magyar
rögön való cselekvést és mun
kállwdást. iiarmadsorbal1 és
legfőképen halhatatlan érde
mének tudjuk be azt a s'zivós
munkát, melyet Ö és munka
társai a felvidék egyrészének
felszabadításáért vívott és mely
munka csaknem vér nélkül
jelentős eredményekhez veze
tett.

Mindezekre való teldntettel
alul is írottal< mély tisztelettel
inditványozzul< él Tekintetes
Községi Képviselőtestületnek,

hogy. dr. vitéz Il11réJy Béla
ny. miniszterelnök Urat, mint
a magyar nemzet egyi k uj kori
legnagyobb fiát, a község
díszpolgári l<özé iktatni szi
vesl<edjék.

Különös hangsúllyal han
goztatjul<. hogy ~Z a szerény
megtiszteltetés O-reá nézve
bizonyára annál ió inkább be
csesebb lesz, mert nem a ha-
talompolcán, hanem szerény,
de munl<ás és küzdelmes ma-,
gyar magányában fogja találni.

Endrőd község képviselőtestületéne'k1939. április 21-én tartott képviselótestületi
di8zközgyülés: jegyzókönyvéból

Kérésünk ismWé8e után
maradtunk

Endrőd, 1939. április 18.
Teljes tisztelettel

Csernus Mihály sk., Kovács
Libor sk.} Gyuricza Józse! sk.}
Dinya Vilmos sk.} Dr. Tóth
István sk.} vaszkó Pál sk}
Uhrin Vendel sk. u

M6Jyen tisztelt kéizgyűlésf Az
elhangzott beadványhoz legyen
szabad még a magam. és az
elóljárósá~ részérol hozzáfűzni

mai díszközgyű;Ssünk előzmé

nyeinek rövid történetét.
Az eszme, az elJondolás, hogy

dr. vitéz Imrédy Béla Őnagy
méltóságát valami meleg, külön
legesen kitüntető módon kap
csolhassuk ennek a színma~yar

kutoliklls nagyközség lakossá
gához ~S jövőjéhez, - nem mai
keletű és különösen nem a vi
harzó napi politika opportonitá
sában, vagy annl:lk egynémelyik
győzelmes pilllU1atában született
meg, hl:lnem visszanyúlik a kö
zelmult idők fájdalmas és dicső

ség'es napjainak történelmi nyo
mokat szántó utjain egészen az
indulásig-, a kibontakozásig, ami
kor dr. vitéz Imrédy Béla zsenije,
acélos akaratereje, kivételes
szokatlan lendülettel meginditott
folytonos alkotó munkássága
rlÍsütötte a trianoni tespedő ma·
gyar életre a'lt a bélyeget, mely
a trianoni korszak temetójét, de
egyuítal az elmulást keresztény
pozitivitással követő feltáma
dást: A maJ;Zyar életet - 'lZ ősi

rögön - jelenti.
J~en, - Endrőd közsé!; leg

jobbjainak, túlnyomó többségé
nek szivében, lelkében annak ft

magasztos filmnek, mely dr. vi.
téz Imrédy Béla valódi magyar
történelmi szerepét megörökí
tette, - ft le,-:szebb és legdrá
gább részletei, - a tettek moz
úmatainak, a hangok, a beszéd
rezgései nek, --"- a sok szenve.
dés, a férfias önelhatározás,
csodálatos önfeláldozás és a
kevés, de felejthetetlen öröm és
mosoly első - szülő -pilla-

55. kgy. 1313. ikt. sz.
1939.
Tárgy: Dr. vitéz Imrédy

Béla díszpolgársága.
Községi főjegyző jelenti,

hogy beadvány érkezett dr. vi
téz Imréd}' Béla ny. minisz
terelnök Ur Őnagyméltóságá

nak községi díszpolgárrá való
megválasztása ügyében. fel-
olvassa a beadványt, mely a
következőképen hangzik:

"Tekintetes
Községi Képviselőtestület!

Csonkahazánk lakosságára
az utóbbi években, de kűlö-

nösen és kézzelfoghatólag az
~lmult 1938. esztendőben 20
éves trianoni rabság, sanyar
gatás' és sok lü~sergő szenve-
dél'> után - ugy érezzük 
a jó lsten napja mel~gebben,

. ragyogóbban sütött é5 meg
engedte, hogy jobb napokat
láthassunk. A bánatbarázdák
tól mélyen szántott magyar
arcok, az örülni és lelkesedni
nem, vagy alig tudó magyar
ifjak és gyermekek az elmult
esztendőben elérték azt, hogy
egy kis időre elsimultak a
mély barázdák és csengő édes
magyar lelkesedés hangja tört
ki belőlülL

fia vizsgáljuk ezeknek a
dicsőséges napolmak emlékeit,
meg kell állapítanunl<, hogy
a jó Isten' kegyeImén ldvli!,
ebben l'n a g y a r hazafiaknak
is része van. Különösen része
van egyes nagy magyar állarn
férfialmalL EzekneI< az élén
állott dr. vitéz. Imrédy Béla
ny. miniszterelnöl, Úr 6nagy
méltósága, aId az 1938 évi
<lerüs, eredményekben gazdag,
a magyar szíveket 'felvidító
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. izzó mu~ka sZínhblyére~ Soha Imrédy Béla mellett s kiállva a
nem látött alkotó-munka indult magyar közéletnek részére meg
meg. Olyan munka, mely a pos- szabott porondjár& báta':\ oda
vimyosodásra hajlamos magyar kiáltja ország-világnak:
politikai vizekre olyan duzzasztó Elég volt I Ne tovább I Ne
_ feszitő - hatással zuhant le, bántsd ezt a nagy Magyart I
hogy .az a haszonlesésre és Nem vagyunk erkölcsi erő
szerzésre alkalmas kanálisokat ink megbecsülésében elbizakod
már-már betemette. K ö z b e n va, de azokat le sem becsüljük

'azonban, hogy megértsék ezt, s ebben a kemény elhatározás
ban és az egész lakossá~ot M-

'L_rá kellett erni az ország és a ható egység P. 'i öntudatban te
külföldi kőzvéleményekmeghó- szí magáévá lJ községi előljá
dítására. Debreczen, Kaposvár, rósá::! II beóc.lványban foglalt
Szeged, a német és olaszországi inditványt es terjeszti elő a hs-

'-'utak, mindmegannyi p o z i t i v tlÍrozati javaslatát. Felkérem az
alopkövei a misz.tikus közeljövő- igen tisztelt közgyülést, e ha
nek, - o magyar feltámadás táfo7.llti javaslatot felilllva szi
hajnalhasadásántlk. A szeptem- veskedjenek meghallgatni.
ber-októberi izgalmak, az ideg- Az előterjesztett javaslathoz
tépő, türelememésztőszivós küz- Csernus Mihály kivánt szólani,
deJmek, a mindenre elszánt, ftki szószerint a következőket
sápadt mélytüzű szemével a adja elő;
Tátrára néző, semmitől vissza "Az életben vannak magas
nem riadó kemény honfoglnió st1gok, melyekről visszalépés

nincsen", mondja a nagy mll
nagy mtlgyar képét rtljzolták a gyar bölcselő: Eötvös József
nIm egy másik darabjára. báró,

Majd jött a betelJesülás I Ko- A mftgyar közélet élcsucsán
mérom, Kassa, és a magyar láttuk pár hónap elŐtt l:lzt a
Felvidék felszabadítását a mik- rendkivüli képessé'l;ektöl meg
rofon előll bejelentő örvendező, áidott, kivételes magyar állam
mosolygó, büszke és dicsőséKes ferfiut, akinek ünneplésére End
Imrédy r röd község polgársága nevében

Majd jött a kemény ország- a község képviselőtestülete lel
kes, ünnepi hangulatball feIso

rendező, építő munka, a rend- rakozott.
szabiilyok, törvények, a tervek

Nerncsak, mint a magyar kor
tömege, a magyar élet védel"
mében. mény elnökét láttuk Öt a mtl-

De 'j'ött a tőrdöfés is. A ke- gyar politikaí élet hegyormán,
hanem, mint a második ma

mény szívós és kíméletlenül ki- gyar évezred, az uj magyar élet
tartó harc, ahol soha el nem első zászlóvivőjét: lánglelkű, jö
esett, meg sem billent, csak vöbe néző látnokiit.
magyar becsülettel, nemes büsz- Es bár más. általánosan tisz.
keséggeJ küzdött, mig csodálatos telt és nagyrabecsü.!t kiváló
,áldozatkészséggel és lemondás- magyur váltotta fel Ot o kor
sal vissza nem vonult akkor, mányelnöki székben, az AlfÖld
amikor a becsületes magyar magytlrjtl, közelebbről Endröd
kard helyett pokolgépekkel akar- népe - a boldogabb magyar
tak ellene küzdeni. jövő e!őkészitőjl,t, bátor, ke-

Ebben a nemes visszavonu- mény, vasakarE\llI vezérét - az
ősi magyar rög(dl mo is Imrédy

lásában, amikor a vezér közle- Bélában látja. /\ magyar szivek
génnyé válik, látjuk tetőtől t81- délibábos horizont járól "vissza
pig való, szivét-lelkét betöltő lépés nincsen u r
utólérhetetlen nagy magyarsá- Sok város és sok község ki
gát, mely megragadta minden fejezte hódolatát és nagyrabe
magyar ember szivét, de külö:. csülését az elmult időkben, kor.
nösen megfogta a mi endrődi mányelnökségének eredmények
szivünket is és akkor esküdtünk ben gazdag idején Imrédy Béla
fel Neki, hogy Ót soha el nem iránt. Meg vagyunk győződve,
hagyjuk. hogy magyar testvéreink e ki-

A harcot követő csendben tüntető figyelme és rtlgftszkodá
hittük, tudtuk, hogy visszajön. sa nem magyar minis~terelnök
Vártuk, hogy karunkat ismét nek, hanem a providenciális or
kitárhatjuk feléje. Most azonban, szágépítő nagy magyarnak szó
amikor néhány nappal ezelőtt lott, mi endrődiek, bár még a

mult évben több társadalmi
erényeiből ismét búniistát, bátor
visszavonulásából gyávaságot.- egyesületünk részéről kaptunk

ösztönzést erre, mégis úgy gon
lángoló hazaszeretetéből és ön-
feláldozásából csaknem haza- doltuk, hogy talán melléktekin

tetek, va~y önző érdekek látsza
árulást és rút felelősségrevoncist

k
ta vádolhatná községünk veze·

tt arnak egyesek kovácsolni és tőit ezen áltaJánosan kívánt és
Ót önzetlen, csendes építő mun~ nagy örömmel hallott javaslat
kájában is kiállitani s Tőle még
ft' m.agyar lavegőt is elza.'mi tÜ. korai előterjesztésével kapcso-

~Iatban.

lekednek, :akkor eddig nehezen Most azonbun, amikor a ma.
órzöt~ . tü~~Jn:ün;knek.: vége és gyar felsőházban - egy Pr~
Endrod, kozseg , becsule,tes ,ma- nay nevezetü egyén részéről e
gyar nepe szaklt '8 melyseges díszes és előkelő gyülekezethez
hódolat,:' együttérzés, . rajongó l nem méltó támadás érle az or
8zer~fet~tisztelet:eméltó: de..c~.e~ ,s~ág, h~tárán, jelen~e? kivül. tar
J~~ve~~ep~.~len ~rzelmeIvel,'es ~ tozkodo Imredy Belat, helyes-

," "Z\yil~a~, kardot, l,árit' ':' dr:' .'vitéz . nek,' jogosnak és erkölcsileg
, ... " - ......

;~~ ~~.!~~;: '.,.

kötelességteljesltésnek tartjuk,
hogya magyar nép; melyért
annyit küzdött, dolgozott és ál-

.dozott - e nemtelen támadáS
alkalmával mellé álljon és nagy
rabecsülérésől, mélységes tisz
teletéről es hódolatáról bizto
sits-e.

E tiszteletadás e~y község
részéről a legfelemelóbb és leg
értékesebb akként, ha azt min
den külső befolyástól' irányi
tástól függetlenül - saját elhti
tározásábóJ és őszinte e~yült

érzéssel teszi.
Endrőd népe a mlli nt;pon

első poigrirává avetjp. lll,réoy
Bélát.

lndit",ka: A szerelet (S hál1\.
azon ferfiu iránt. oki h kor
mányelnöki szp.kbf'n bátrall hir
dette és az eletbell rne~valósi

tani kivántu Kemény Zsigmond
bölcs me~~,llapilfÍsát. h(,gy .a
kunyhó csak oly iis7.te;etel ér
de-mel, mint a paJotfl es épen
unnyi keZfssél!et nyujt az ál
IamnRk fi hazafi htiség tekinte·
tében."

Viszolltszeretetéllek akar ki
fej('zést bdlli 87. iránt, 8ki az
osztály kü :ónbség Jedöntésével
test vérének érzet te és tartotta a
ma~Yllr túrsaoalorn leg-szegé
nye·bb és legelhagyatotttlbb tag
ját is.

Történelmének legszebb epi
zódjául kivánja megörökiteni e
nagyszerü pillanatot, amikor,
ércnél maradandóbb emléket
óhöjt állitani annak, akitől me~

tanulta e válságos időkben,

ho~y minden magyarnak elszánt
hittel, törhetetlen szivós akarnt
tal és fáradhatatlan munkabí.
rással kell közremunkálnia a
nem7.eti ujjásLületés rögös, szik·
lás, kemény utján.

Rajongó szeretünknek e szob
rára büszkén' irhatjuk reá, hogy
az önzetlen magyar gladiátor
emlékmüve.

Rövis munkássága gyönyörü
teljesitmény volt. Az egész ma
gyar nép visszavárja az uj ma.
gyar élet Heraklesét I

Miután több felszólaló nem
volt egyhangu lelkesedéssel
hozatott a következő.

VÉGHATÁROZAT:
( Endrőd község I<épviséI lőtestületemai napon tar-

I
tott díszközgyülésén dr.
vitéz Imrédy Béla Önagy
méltóságát, a dicsőséges

magyar feltámadás hajnal
hasadásának hervadhatat
lan érdemű miniszterelnö
két, magyar ldr. titkos ta
nácsost, a m. kir. I. o.
polg. érdemkereszt tulajdo
nosát, a magyar nemzet
gazdaság vezérlő alakját és
a r. kat. ' anyaszentegyház
le~hűségesebb fiát egyhan:
gu lelkesedéssel, hódolat,
teljes tisztelettel, osztatlan·
örömmel és őszinte ma
gyar testvéri melegséggel
a község díszpolgárává vá~
lasztja meg "S' . ' '. ,

hódoló mély tisztelettel
megkéri, hogy' ezt "a\;á-

la~ztá~fszerénY'rÍi~gtisztel•.
tetéskérif"elfogadni :s End-·
rőd község legelső 'poígára
gyanánt a J{öz3ég 'egyete
mébe belépni és "az er
ről' szóló dokomentumot
Endrőd községben 8zemé
lyesen átvenni I{egyesked-
jék. '

Utasítja az előljáróságot,.

hogy a képvisel'Őtestület

ezen elhatározásáról Önagy
méltóságát a legmegfele
lőbb úton é8 alakban a
legsürgőöebben érte~ítse és
gondoslwdjél{ a díszpolgári
oklevél méltó Idállításárót
és annal< átadásáról.

A képviselőtestület a mai
dísz/{özgyülésen hozott je
len határozatával a hódolaty

mélységes hála és elisme
rés zászlaját hajtja meg
Nagyméltóságú dr. vitéz
Iml'édy Béla ny. miniszter
elnöl< előtt páratlan tudás
sal, igaz magyar élethiva
tássai párosult sol{ éves
]<emény, Idtartó, eredmé
nyel<ben gazdag államférfi
úi és Ilemzetgazdasáa i mun
kásságért. melIyel határo
zott utat mutatott a sötét
magyar égre dobott· és
egyedül éltető lángot 
melegetadó üstöl<ös: Az uj.
magyar élet felé!

Mély hódolattal örök ér
tékű emléket emel Endrőd

község jövő nemzedéke
részére annal{ a történelmi
miniszterelnöknek, aki 5zi
kár, imádságos kezével le
morzsolta a trianoni rabbi
lines legszorítóbb, legfájóbb
láncszemeit és acélos hit
tel, törhetetlen reménység
gel telítette meg a magyar
feltámadásnak már-már üre&
szólammá váló szent esz
méjét, a fajtestvéri szere
tetet gyakorlati megvalósí
tásának :
, A szent magyar egY8ég

nel{ soha meg nem szűnő:

hirdetésével.
Csatlalwzik végül egy

szívvel s lélekkel a köz
gyiilés ,mindazokhoz a cél
kitüzéshez,melyelmek meg
valósítása egyedül biztosit
hatja a másodík évezredre
szóló fennmaradását ennek
a sokat szenvedett ország
nak és amely célkitűz~sek~
nek 20 éves" trianonf' gyá:..
szunkban magya( állaniférff
még' nún 'aaott :kifejeiést
ihletettebb ',' súlVakkál,,"mJnt'

. vitéi d(Jm"iédy J3,~I~,~:amj;:'
.'. kor megrázó'látnoki "erővd
'hangóitaíja .;;-;:~; ~-',:-U"G<~;7.:·-;

.,~,;,:::';,~·~,~r4h~r~f~(ii~jyaii~I.~;-:
.' tet· a~~'§~Fri.i~gy"ar~'r~gÖiif.:,.'

..:~',,~ >.Cjf~~~:·~·,:;~:~~:·::h~~<;~::~~,:'



, ' ,

8zaké'rtelem dÖnt a
va.)l~8i ltéraések·,

ben is' .
Pilsudskiról, 8~ elhunyt len~

gyeJ n~mzeti hősről 'mondják el,
ezt a ~lS, de nagyon is jellemző-
esetet; , '
"Társaság~ban volt 8 tábor
n~gy ~s vele, együtt egy :rhéi':'
nö~ is, szakrl},ájánf;lk ~gyik:'-Jd
tünösége. A tarsalgás a 'vaJ16s1
kéidés!kre. teEelO?ötl' es .a- je
lenlevo memok ligy nyl1atko
zott, hogy a vallás már nem
illik bel~ a modern yil~gpa~
hogy muveJt ember nem teheii
magáévá az ósdi vallási fo~ái
makat és mindent összehordott
ennek bizonyitására. ,- Pilsudski
egy' ideig hallgatta, de azután
megunta és felhevülten, de ko.-
molyanigy szólt: " "
:- Ur6m, amit ön könyvei'

ben a ~épekröl összeirt, az merŐ

képzelődésr Én, mint klltOl! i.,
azt jobban meg tudom itélni.
A .természettudoinány törvé.
nyelt a mérnökök csak azért,
talált6k ki, ho~y pénzt szerez
hess~n~k. és az emberek -meg
becsüleset elnyerjék ...

.A vitázó felfigyelt, majd igy
valaszolt : '

- Excel1enciácl csak tréfál.
- Egyáltalán nem, _-o felelte

a marsllII. - Ha ön jogot' for
mál arra, hogy a vallás kérdé-,
seit egy kézjegyintéssel intézze
el, nekem is jogom van arra,
hogy szaktudását kétsékbevon-

, jBm és népbutitásnlik t~rtsam.,
CSllk egyet mondhatok önnek.
A' hitetlE'nség nem terjedt volna.
el annyira 8 vilógban, ha meg~

szivlelték volna az emberek azt'
a réili közmondást: SusLter, ma
radj a kaptafánál! Ez minden
térre vonat~ozik, tie legfók~p a.
vallásra, ' ,

és nem enyhiti kellő fokra a
~ap hevét: tönkremegy ipélr~
kodása. . "

:Amde nemcsak' a földmü
ves függ az Isten áldásától,
hanem mí valamennyien. Ha
nincs termés, kevesebb az
adó ésmegétzi az állam. fia
nincs a f6ldmüvesnek kere
sete, kevesebb az iparos ren
delője és a kereskedő vásár
lója, Ha az lsten áldása el
marad a f6ldrői, nélku16zés
és szegénység k6vetkezik
mindenkire.

Most buzaszentelőlwr ne
csak a földmüvesek imádkoz
zanak tehát, hanem mind
annyian Imlcsoljuk 6ssze ke
zünket és kérjük az Ég áldá
sát f6ldjeink termésére.

Vandervelde,
a beIga szocialista
vezér és a papok

Ritka szép szavakat mondott
a katholikus papokról ft bel
giumi szocialisták éVlizedeken
keresztül vezető embere. Van
dervelde:

- Én - úgymond - sze.
mélyesen is számos papot is
merek és 6Z a m8g~yőződésbeli

különbség, meJy tőlük elválaszt,
sohasem fog abban akadályoz
ni, ho~y tisztelettel ne hajoljak'
meg erkölcsi és értelmi értékük
előtt. Akiket pedig személyes~n

nem ismerek, azokról nincs jo
gom feltételezni, hogy nincs

közöttük annyi becsületes em- Hönnn 6S kOrOnD..'
ber, mint akár az orvosok vagy I II
Jogászok között. Sót hajlandó A kis XVII. Lajos francia ki-
vagyok feltenni, hogy már ma- ' rál}'t, akinek apja és anyj~ &

ga az életmód, amelyre ök m8- vérpadon halt meg, gyermek
gukat kötelezték, bizonyos ér,' korában v6/6mire kéite egy

ass7,ony. Azt mondta neki,hoQ'y ,
telemben 6Z Ő javukra dönt. A ,ha teljesiti a kivánsál<!8t olyan
papok a mi ICllveszedelmesebb b~Jdogn6k fo~ja magát érezni~

ellenségeink, sokklll veszedel- mInt e~y kirölynö.
mesebbek. mint azok tlZ élve. A gyermek· trónörökös értet·
zet- é3 haszonkereső burzsoák lenül nézett 8Z asszonyra.

, , - Mit beszélsz? - kérdez-
akiknek a vallás tényleg cs~k te töle.- - Hogy a királynók
e.szköz hat61,mi poziciójuk meg, boldogok? Hiszen én az. 'édes
tartására. A popok e~zméi-a enyámat minde~~Bp sirni lá-.
mieinknekeByene's eJJen'téte és tom r' " ' - '. '" ' .
mükŐdésük tönkr~teszi il:' szo~Í?nnekft, ,'~z~re~c~~tJé~':':ki~_
ciáldernokratákáll6sait.=' Ezértrályfinak mondás.a ' bevitágit-~'-á"

d
,,' k ." -! " "", koronás fök életébe:' Biiony" '

~án\~ juk ~ket . ' öv~tk,e~~;t~~~~' ntim minden' öröm' és- boldog- :
es t~madnl fogjuk szt,lkadatI~~ sáj;l ottan.·Ók'is,(mint: minden;:
nul, de kijelentem,h(),8Y ;, ~r.rfl ember, m~g~~',~9.9i6K"~!=S.ej(-,é!e.~;:~>
legkevesebbjogu,nk sinc~en; tü~ nyül~Ij~~:-~'é!f}~:~,s.e~U.~,~~,é:t,.,'~>:'
hoWY a papokat sért,egessük, A~,ár~pvá,n~z~n}t"',"~:L,~J~tb~~tt_,:.~~:
vagy gyalázzuk. -, .."" ~md~;n.hC?J.t81áJun~ s,z,~~~wS~~Y:~-"",1

, , ',' . -.' ", . - -: " Rot"font<enpen,::"-anriYlt'4~mint;:'>.~'"
Jo ,lenn,e, h.~ ~a ,1Jl8g.y~r9rs~4~L iJ-~le;':h"<t'n,:,JI.~z']'ö'~"'o" ""m"~~e·-s-.ttlti.'\.:'·l~'id~-;~,.. _ .,... , o ft • 1'\ - 'J, er, ·uQr' QL::li"~N" •

munkásv~zére~ i:llt,8,J:\,':l1~pg,8~,}l 'nem '~a R~zd.tl~~g'-.:és::~;az,2áJlá;~~:~~
belga V8~derveld~·tQl f" : "~':: .._~. ' izerintosiíogáij8~éz,t:is't~:n:';~:~;:1'::r~~~;;;
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a templomok ajtajain és a
plébániahivatalok bárki kiván
ságára a legrészletesebb fel
világosítást nyujtják.

Részvételi dij 96 pengő től

370 pengő ig.
Ezekben az 6sszegekben a

teljes ellátási k6ltség, a va
sut dija és két féinapi autó
l<ar k6rséta is benne van.

Katolikus Testvérek! Vár
Bennete1<et Róma! Csatlakoz
zatok a zarándoldáshoz !

Lapunk mult havi száma rész
letesen hozta a gyUlés programm
ját. Egyébb tudnivalók a templomi
táblán kitíJzött hirdeté~bőJ me~.

szerezhetők.

A rtsztvev6k figyeImét felhiv
jul{ arra, hogya tavalyi eucha
risztil,us világkongresszusi jeJ- I
vényt vigyék magukkal és tíJzzék
fel ruhájukra.

amely besztdein kercsittit rajong
Vfl. szeretle az arany.záju papot.

Százezrelc vettek részt a teme
tésén, Ahány, hant, annyi könny
pergett 5irjára. - Akiket mcg
vigasztalt, akiket megnyert Krisz
tus evangéliumának, akiket visz
szaléritett a Iejkiromlás ut jairól
- azok imája jár előtle az Ur,
nál, ho;.:y égi koronával jutal
mazza mindvégig hüséges 5101.
gáját.

Megtrágyázhatja f6ldjét a
legkiválóbb vegyészek által
6sszeállitott szerekkel; f61
szánthatja ésbevetheti a leg
nagyobb gonddal; gy6ny6~

k6dheta f6lsarjadó' n6vény
táblajában --:- de ha az lsten'
:nem küld al1<almas, esŐt és·
:napsugarat,' ha, nem' zárja el
kellő 'ldőben az ég csatornáit

áld~8 fentről jőI

W3V

Az

Meghalt dr, Tóth Tihamér veBzprémi
püspök

KlTOLIKUS
------:--~~--------~---~----~-----~-... '. - .,~ . '..'~ - .-"".-

. nZ· .orszógnagy tömBgBin~k

rÉSZuétEIÉrs számitunk a, hivata'los
római zarándoklósban

Serédi Jusztinián bibornok;
Magyarország hercegprimásá
nak főpásztori vezetésével a
magyar katolilmsol< első hi
vatalos római zarándoklása
XII. Pius Pápa Öszentségé
hez junius 27-én két csoport
ban indul el Budapestről. Az
első csoport julius 3-án, a
második csoport pedig julius
8-án tér vissza Budapestre.

A zarándoklásra felszólító
plakátjaink már ott fUggnek

_____~ IliKíl: ~ _

A budapesti Katholikus Nagygyülésre
május IS-ig f02sdunk el jelent
kezőket. - Avasuti kedvezmény
hez szUkséges igazolvány és tag
sági jegy ára ö.szesen 1 (egy)
pengő.

A keresztelSgyorIlon kt>ze\ SO
en jelentették részvéteiUket. Akik
csatlakozni akarnak, azok május
14-én .délig jelentsék be a ple-
bánián részvéte1l.iket.,

A magyar katholikUi pap.ág
egyik tuneményes nagy alakja,
faluk-városok lakóirak kedvenc
rádiós-szónoka, u ifjuság nagy
apo3tola - néh!ny heti betegség
után az Orökk6val6dgba köJ
tözott.

Váratlanul hirtelen halálával 
nagy vegztesé~etokozott nemcsak
a magyar katholikus anyaszont.
egyhftznak és az országnak, ha
nem az egész magyar népnek,

Azol< l{6z6tt, amelyek a .jó
zan eszü e'mber előtt' érihe
t?t1en.el'; az egyik: n;Iiként l:e
het vallástalan egy , f6ldmü
ves ember?,'
-Ha valaki -'-:bát á ·fq.ldrpU~- ".( , ,...~.,.}.", ... \

ves' az', akfnek be' -kelj 'látnia,
milyen hasztal,3.n ll}i,nderJ. ip'~r-'
kodása. ha' ne"in < :jáfuf;;ahhoi
ar' }fF~Q_- ,~,l,d~~~,I, .~ '

." ..,' .

..
~.~...:.. -.



Jaross Andor mIniszter:

nfiatal erők bekapcsolásával építjük fel
az új szociális Magyarországot

AzO. T. B.A.
igényjogo8ultak

figyelmébe!
Az i~ényjogolu1tak háziorvosi

ellátásával kapclolatos körzetala
kitások országos megszervedse
;folyamatban van. Addig il, mig
ti háziorvo.f ellátás közséienkint
il megindulhat, a kórházi, vagy
gyógyintézeti beutalások, mUtíti
segély, ~yermekágyi segily, gyó
gyászati segédeszközökre, insulin
ellát!ara, fizikális gyógymódokra
és betegizállitásra vonatkozó sc
gély Ugyében a lakóhelyhez leg
közelebb eső .llenörző orvoshoz,
vagy az O.T.B.A. gyulai kerUle
1ének főorvosához kell a tagok
nak fordulniok.

A kerillet el1enörző orvosai; Dr.
Gotthárd jános (Békéscsaba), Dr.
Sándor Béla (Orosháza),· Dr. Si
mon Béla (Szarvas). Dr. Somogyi
Gábor (Békis), . Dr. Tóth László
(Mezőberány), Dr. KUrti sandor
(Szeghalom), Dr. Sallal László
(Gyoma), Dr. Buda István (Tót
komlÓI), Dr. Mosonyi Jenő (Sar
kad).

Dr. Baezoni Barna, az OTBA
gyulai keriiletének föorvosa, hiva
talos óráit Gyulán, Árpád u. 5.
sz. alatt, hétköznap d. e. 8-11
ig tartja.

lz alamizsnálkodó sZEgÉny.
'Szent Izidor nagyon szegény

'béres volt Madrid kÖzl!lében.
Keresetéből bizony alig jutott
magának és feleségének. Ez a
szent azonban mégis nagylelkü
volt. Ha koldust látott el nem
mulasztotta, hogy meg ne hi v'
ja asztalához. Egyszer csak
egyetlen kenyere volt és mégis
-egész csoport kéregetőt talált
az utciw, akiket meghivott ma-

. gához az egyetlen kenyérre.

Csodálatos dolog, hogy a
nagy szegénység mellett soha,
ae soha nem kellett Izidornak
éheznie. Sőt, épp azokon a na
pokon, amikor n.el1' volt alkal
ma az alamizsnálltOdásra, mert

- a munka elfoglalta, vagy nem
került szegény a házatájára, ne
hezebben kereste meg kenye
rét, mint azokon a napokon,
amikor jótékonykodott. Ilyenkor
észrevehetően érezte az Isten
segitségét.

Szent Izidor életében is lát
hatjuk annak bizonysá~át, ame
lyet az élet nap-nap után iga
zol, hogy 6Z ir~almassz.ivün az
Isten is jobban segit.

HIRDESSEN
L' APUNKBA :N.

AIlgjobb Bmbernnh
A régieknek volt egy közmon

dásuk. Hosszabb volt mint ren
desen a közmondások szoktak
lenni, ámde a tartalma is értéke
sebb és hasznosabb a töbieknéJ.
Eszerint:

"Aki hibáidat elnézi, jó embe
red; aki hibáidra figyelmeztet, az
előbbinél jobb embered; aki se~

gU hibáidat leküzdeni, a te leg
jobb embered."

Mi katolikusok nemcsak igaz
nak tartsuk ezt a közmondást,
hanem annak tartaimát kövessük
is. t:rdemes dolog, mert az öre
gek bö:csessége rendesen haszon
nal jár azok számára akik követik.
Ne haragudjunk hát olyanokra,
akik hibáinkat szemünk elé tárják.
Azokat pedig, akik gyengeségeink
lekilzdésében segítenek, egyenest
nagyratartsuk és szeressilk.

HIREK
Május 9·én tartotta kerilleti

gyillését az endrődi espereBi ke
rillet papsága: fetzer józsef pápai
kamarás, esperes eJnöklete alatt.
A kerületi papság több órás tár
gyaláson foglalkozott az egyházat,
hiveket és a lelkipásztorkodást
érintő ujabb fontos problemákkal.
Délben Borbás Pál szentszéki biró
Izentandrási plebános látta ebé
den paptársait.

Május 10-én kápolnát szentelt
dr. Lindenberger János apoit.
kormányzó Csákón. Az uj imaház
Geist Gáspár nagybirtokos nemei
áldozatkészség't hirdeti.

Miniazterjárb lesz a napok
ban vármegyinkben. Nemcsak
Teleky Mihály gazda-miniszter,
hanem jaross Andor felvidéki
miniszter is' lejön közénk és el·
jön a gyomai kerOlet több köz
ségébe is. - Endrődöt még az
kivételes kitilntetés is fogja érni,
hogy diizpolgári oklevelének át
vetelére rövidesen lejön falunkba
Imrédy Béla is, __ Endrőd népe
nagy érdeklődéssel és ilnnepi
hangulatban várja anagyhirU
6.llamférfiut.

felvétel a kőszegi missziós
8zemináriumba. Az Isteni Ige
Társasága missziói szerzetesrend
(a Szent Mihály Missziós Nap
tár, Világposta és Kis Hitterjesz
tő kiadója) kőszegi missziós sze
mináriumába növc:ndéke közé fel
vesz a gimnáziumnak mind ZI.

nyolc oS'ltályára olyan jÓ viseletű

jól tanuló és egészséges fiukat,
akik hithirdetők akarnak lenni.
ÉreHségivel j~lentkezők a novici
átusba 'kérjék felv~telOket. A fel·
vétel feltételeiről bővebb felvilA·
'gositbt nyujt a Szent' Imre Mis~
sziós Szeminárium, Kösze,q.

E~Jházi hiradás.
Május 15-17 napokonnke

t'esztjáró körmenetet" tartunk. EI
sÖlorban gyakori megfeledkezé
seinkért, bOneinkért enge.zteljilk
az Ur Istent, másodsorban pedig
Isten irgalmát esdjUk a tárlada
lom, a nép, a közjavára, hogy
minden csapástól: hAborutól, tu~

vésztőI, árviztól, szárazságtól, jár.
ványoktól, éhinségtől mentsen
meg mindnyájunkat.

Május 12-én este 6 órakor
kezdjük és nyolc napon át vé.
gezzük a Nep. szent János tiiJ;
teletére rendelt litániát a Slent
kápolnájánál.

Aldo3ócsütörtiiktöl egész Pün·
kösdig a Szentlélek tiszteletére
éi kegyelmeinek elnyerése céljá.
ból ájtatosságot végzünk.

Május 17-én eite félórás ha
rangszóval hivjuk fel hiveink fi
gyelm't a nBttdapesti Na,qygyü
lésre" . - Akik távolmaradnak,
legalább lélekben egyesilljenek él

Vasárnap délelőtt tartotta De~

vecser község és környéke ma
gyar lakossága a húsz évvel
ezelőtt

a vörös terror idején kivég
zett öt devecseri magyar

emlékünnepélyét.
A kegyeletes emlékünnepségen
megjelent Jarois Andor felvidéki
miniszter is.

- Nem idegenként jövök kö
zétek, - mondotta többek kö
zött - hanem mint testvér.

- Amikor mi a visszacsato
lás után új otthont találtunk a
megnagyobbodott hazában és
figyeltük a mai magyar élet' ala
kulását, úgy láttuk, hogy még
mindig számtalan megoldatlan
kérdésre kell mielőbb feleletet
adnunk. Elhatároztuk, hogy

visszacsatolt v é r e in k k e l
együtt odaállunk abba a
táborba, amelyik a szociális
és népi új Magyarországot

akarja megépfteni.

- Meg kell állapítanunk, hogy
a magyar parlament elszakadt

'I

a néptől.

Ez a régi parlament amelyik
most feloszlott, nem volt

életképes.
Az elmult hónapok alatt óriási
történeti változások zajlottak le
közvetlen közelünkben és

a parlament csak vitatkozott,
mintha mi sem történt volna..

Ezért tekintünk nagy vár~kozá~.

kÖZÖl szentAldozással "erösitdk
a na&ygYUI~ h~l1i~tóinak hála
adását és engesztelését az Eucha.
risztikus Jézus iránt., - '~,

Egyesületi hirek. MAlu, ·IS·tn
d u. fél 4 órakor az OItáreiYe
sUlet, májuI 21·én Szent Ferenc
III. rendje és május 29-'n a Jé
zus Szive Szövetség Női cloport
ja havi ájtatosságát. junius ele
jén d. u. 6 órakor á Leányegye
lilletek, juniuI 3-án este 6 órakor

- a férfi-Liga tartja havi összejöve
telét a polgári iskolában.

Külterületi s.zentmisék. Májul
18-án az öregkerti Szent Imre
iskolában, május 21-'n aelejti
iskolában. május 29-in a nagy
laposi kápolnál iskolában, junius
4-ín az öregkerti k!polnáa iako·
lában, junius ll·én II polyákhalmi
és nagylaposi kápolnás ilkolák
ban mutatunk be szentmiléket.

Az elemi iskolai vizsgálatok 
vármegyei közigazgatási bizott
sága engedélye alapján juniul el
IIj'n kezdődnek.

sal a közeljövőben megválasz
tandó uj parlament elé.

- Feladatunk egyszerű: II régi
hagyományok talajából kiindul-
va,

s fiatal erők bekapcsolásá
val meg kell építenünk az
uj szociális Magyarországot.

Hangsúlyozom, munkáról van
szó és nem beszédről. Dola-ozni
és épiteni akarunk a jövő érde
kében.

Uj országot, új mllgyar éle
tet az ősi m"agyar földön [
A felvidéki miniszter nagyha·

tásu beszédét az egybegyűlt

hallgatóság lelkes tapssisl viszo
nozta.

:Keged~fan;fd8t

válla I

Happsl HárulJ
~~~61))
Ugaron

6, PáskumoD 3 bold fDIdo'
BIDd vagy PBrBSBD 'sICSBríl,!u
Egyházközs~g~ ..
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AZUJMAGYARÉLET?
Horváth Géza képviselőjelöl

tlink politikai hitvallását - né
pes !(üldöttség előtt a követl\e
zőltben ismertette:

Az okos előrelátó gazda min
'dent idejében és mindent a Iq;o_
jobuan végez, hogy minőségben

,ís, mennyiségben is többet ter
meljen és a lehető legmagasabb
áron érté!lesitsen,

Az ország és a nép sorsát in
téző lwrmány isal,kor' végez jó
és üdvös munhát, ha előrelátó

és hasznos

Endrőd, 1939. május 15.

t:Dlnlszter~lnököt tomboló ':lel~

kesedéssel fogadta és ünne

pelte ~zeged ,n~pe, '

,Az alföJdfővárosábanaz uj

magyar élet' diadalútja volt a

vasárnapi felvonulás.

Az uj lwrmáhyprogramm,

nénány fontosabb célkitűzését

ezekben vázoljuk :

IIMZ oP5zögfB'nntartás nch'Éz kor
~zakáböl átmBgyfinh az DrszágÉ~ítBs

uj Hopszakára" - mondotta 'a

nüniszterelnölL

IIMagii1POfl5záy sanhiuEI sincs füg
gÉsi uiszoilyban. Az ország ha

tárainak biztollsága minden

tekintetben fennáll és garan

tálva van",

, ,

A kormányadópolitikája De ha még ez sem elég, gon~

az volt, hogy akis adóÚielők doljunll arra, hogy Imrédy 6éJa
terhei ne növekedjenel{, sőt lé- kormánya - a mult évi debre
nyegesen enyhüljenelL Az ország ceni ~gyülésen kötelező igéretet
védelme altatonaság létszámá- tett arra, hogy a b~za árát 19 é&
ndk növelését és modern felsze- 20 pengő Itözött tanja bárminŐ'
reléssel ,való ellátását parancso- áldozatába kerül is az állam~'

lóan sürgeti. Ehhez nagyon sok kasszának. , ,,'
pénz heli, Az állam csak ugy Hogy ebb~n is megtartotta '~za,:,"

tudja teljesiteni 'kötelességét ez vát lmrédy Béla, Teleky Pál iSr

irányban is, ha bevételei arányo- ezt a buzát eladO földmives':iár-'
san nőnelt a ltiadásolthal. De sadalom magá igazolha'tja, Ugyan
száz és száz milliós kiadást je- ekkor a világpiacon alig felét fi
lentenek a közutak, uj berendez- zetik a buzáert ! '

külpolitikája által biztosit- kedéselt és más közgC!zdasági in- A sertéskivítel szabályozásával:
ja' a nemzet lügget/ensé- tézményelt, ameJyelwel{ létesítése elérte ltormányunk azt, hogya,
gél és határainak bizton- részben a mezőgazdaság fejlesz- jobb és primább' hizó~kért a kLiI-

ságáf, tése, részben mllnhaalkalmak biz~ föld türhetően szép árat fizat. A~
IIEz aválasztás nBm az ígÉrEteH foltozato8an előhésziti ügyes dip- tositása, 1l1ásrés:z.t <lZ iparosság Olaszországgal kötött ujabb ga~_o_

~opszalm lesz, most a munRil Hor- lomácifli vonalvezetéssel - a lri- anyagi fe!s'2gilése és az állá5ta~ dasági megállapodás meginditja-
szalia HÖUEtREziii". anoni halálos-itélettel elrabolt ré- lan ifjllS<\g elhelyezésénel, szü!,- 1Jiwtt marháink ltivítelét is, (Hni

- , '- , ' gi országrészeIt és magyar milliók ségessége érúel,ében elhalasztha- jótékonyan fogja emelni a belfö\-

"
i\Z UJ' hállI11'SEli6/1a'", lEt:'My':all'a Ét!, t<:ilanol\ká va'lItak, di árakat is.K nllj'1/ u II ur I "vissz,;szerzését, felkeresi és ke-

lIég,PBhiljtja uz uj föltlhirtokrBfovffiot, reslteúelmi szerződések ltötésével UgyanaitItOr, amidőn A Köröshaiózhatóvá tétele ép-
pen a mi vidékünk gazdas~gí

amely ne,m máb, mint Jmrédy megfelelő piacot keres a magyar mentesitette az adófer-hek előnyét szolgálja, AnnyíváY ü5b-
mezőgazdaság termés és állatfö- legnagyobb részét61 az 1

kormányának már b~nyujtott uet Itapunk mazsánként, buzán-

j
Oavaslata", Jös!cgei részéreo szoba-konyhás munkások I,ért, hogy azévi községi ad&

A hivat<Ísa magasl<Jtán álló és k,'s 'parosok t' ,'t a, ,zezre , nagyr~szét fedezni fogja a több-
liA gazdasági pozitiókat HErE5Z- kormány milliárdos beruházási Jet-bevétel.

tény Emberen foglaljáh EI, erre belpolitikája programm megvalósitásá. A Tisza-Körös csatorna eiké-
I is ,csal{ arra irányulhat, hogy az ra szükséges pénzt az 50 szité5e az Alföld' öntözését é,&törekszünk az egész vonalon l,

ország lakosainak minden ezer pengőn felüli nagy szárazság esetén a terméshozam
nA magyar társadalom szo- rétege vagyonu polgárságra biztosítását fogja jelenteni. Ren-

d_á,lis kérdéseit nem J' ótékony- ,. d '\ vetette ld, AIdsebb vagyonu kis- geteg milliókba' kerülnek ezek é&onyugodt és 1JL'~:i.: ege ett e et-
" J' h gazdák, iparosok és Ileres\,edők más, reformokmegvalósitásaL'

~~gl a amlzsna, anem az sorsnak örvendl!essen. '
tehát mintegy"nemzeti ajándé- azért évről-évre - zsebünk é&

EgyüttÉrzés és SZEretet jegyében Ezt akarja szolgálni, ezt Iwt" Ilaplak a kormánytól ezál- vagyonunk arányában _ tudjuk
oldjuk meg", akarja elérni az uj magyar tal. A beruházási összeg sútfo- mindeze\let tető alá hozni.

élet I
nA közigaz.gatás refoi'll1já- lyik az ország lalwsai között Végezetiil hagyta Horváth Gé-

E nagyvonalu célldtüzést inditot- anélkül, hogya berulJási terhek- za jelöltünk a ziidótörvény és a
ba"n, az a cél vezet, hogy ku- ta", nleg e'" IOparkodnak fokozato- b"l J ,. Ot' "I t! f ld f 6

' o o va ami IS SUJ ana o ,e ö re orm megval sitását.
uI~bb jussunk az élEthEZ, s Ezáltal san megvaJósitani Gömbös Gyula, A kormány törvényt hozatott, A kormány nagyon Jas~u tem-
~özElcbb jussunk az 5mbErehhEt'. Darányi Kálmán, Imrédy B~la és amelyapónak találta azt, hogy ez elmult

• Tele\,y Pál kormányai. 10 katasztrális hold, i/let- négy év alatt 7200 törpebirtoko&o
- "FelElos5Bgl1állalás ÉS hötalessEg- Ez nem mende-monda, ez nem ve a 100 korona katasz- és földmunkás családot juttatott

tEljesítÉS az egyik DId~lon, bizalom átnitó !wrtesfogás, ezt a tények, feri tiszfa jövedelem aluli földbirtokhoz, Az uj földreform.
ÉS fegYBlcm a' polrJárság rÉSZÉrol a hatásaiban már is jelentkező kisbirtokok főladadójátel- - másfél' millió kataszteri hol-

° d" " élet-javulás bizonyitják. eltörölfe I dat a~ jutt'atni a kisebb birto-
ho~za ela j9bb Jöven ot . KI' nlerl' kétségbevonni azt, '

Rendezte és bevezette az öreg- kosok é15 földmüvea munkások.
Amikor Teleky, Pál Szege- amit saját szemeinkkel látunk és ségi biztositást. Oreg' munkakép- kezére. Akik anyagilag erőöek~

d~~ meghirdette az uj magyar kézzel foghatóan tapasztalunk ? ! telen szegény munkásaink nem hoslZu lejáratu kölcsönnej növeJ-
Ilyet csak az elmeháborodott esznek többé koldúskenyeret. Sőt hetik törpe vagy, kióbirtokaikatr

élet rendkivüli o célkitűzéseit, vagy a nap létezését is tagadó az államháztartás javulásának akik 6zegényekés a földárát elő-'
nemcsak az Alföld fővárosá- hazug ember tehet. várható bekövetkezése után -:-' teremteni nem tudják, azok'hosz';

Láttu!{, tudjult és a rászorultak komoly elhatározása és a képvi- szu Jejáratu ,bérletet " 'n'yernek.
nak magyarsága fogadta \0- örökös hálával gondolhatnak arra, selőhá3ban is leszögezett igérete hogy anyagilag megerősödve ké-
bogó lelkesedéssel a keresz- h ogy az előző kormányok !wrlllányunlwak. hogy a bánya- sőbb meg is 'vehessélta kipar-
- r é a gazdaadósságok rende- munkásokra bevezetett , cellázott földet. " " ,

t~.nY" l1émz:eti, szodá IS s zésével 80,000 kisgazdát családi pótlékot a 'sok- ' , Imrédy ~éla' és Teleky:Pál mi':""
népi poÜtíka építő programm- megmentettek az árveré5'től és a gyermeAes föld- és ipari niszter~lnököok,:~:)~:Csa~p~!.1l~J~!;;
ját; de felfigyelt arra ,az ors"~2,g,,, holdusbottól.A 10 'katasztrális munkás családokra is ki- ,é~es:' ~arJ~IE.~n~I:;~~~,~~~á~dl~2!~~~~::~,

höídQ~,oalulI galdák hoss~uleJá- , , ' terjesztik 'mielőbbII '~:'" köíött';:tö{\7éríyie~'~rrieIJéIf:~a;,z81;;~~;
J]Jinden lakosa 'és"tOámoga:tó 'r~t~' áll~mkölcsön formájában fi- tlaei: nem nép~'" ;és'kl~gaúJa( ~:dótörvériy..t:1~}:;!~~~'?~;~y;~~t~~~':'~,:-t:i1,:
biz~lo~~'~1 ~éz'~, jo,:b:b,~$ útték ki,adósságukatEz a va- politikaákkormit óeveizünk~n,.:~/~>Á:~t~rY,~QYf":~~Ij~~i~'o'~~y,~1tár:#.~

~fÚ~ebb~ u~ k~is,zafe~/::;'i .·.:ió~i .kii~az;~a"vé~;el~~I· . 'n~k 1" ··" .... ·.<0.'5.)S:f:~f;~!~~~;[~~il~I~.
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Az épitó jobboldali irányzat nagy
eredményeiröl és a jövö terveiről beszélt

Teleki Mihály gróf földmüvelésügyi
miniszter

'Vonltkozáiban - a keresztény
ma~yarság számarány azerint ve
zeSien és irányitson.

De szükség volt erre a falu és
'1Lii~azda-földmunk~s. r~teg szem
pontjából is. A zildosa~ eman
..cipációja óta - me~szerezte a
közép (gentry) éi szabad nagy-
.birtokok tekintélyes hányadát.

Amikor a kormány azt teszi,
hogy ujabb másfél millió kat.
bold kötött birtokot !zabadit fej
-és juttat, azoknak, akik azt ve
cejtékes munkájukkal müvelik éi
,haZafiai kötelességteljcsités c~mén
meg ió érdemlik, gondoskodnia
:kellett a kormá nynak arról is,
hogy ez az óriáói birtok, vagy
.csak annak egy réize is ne jUi
~on a zsidó bankok, bankárok és
ti uj földesurak" kezére, hanem az
magyaroké és pedig a keresztény
kisembereké maradjon.

Ezt a főcélt szolgálja a zsidó
törvény. Vi~szavásárolja a zsidók
kezéből a megszerzett nagy bir
tokteóteket, kiegésziti a nagybir
tokok fölöslegével éi átjuttatja
mé!tányos feltételek mellett a ke
resztény rr.agyar földmüves és
falusi rétegnek.

Aki tehat a zsidótörvény ellen
~zavazott, az ne b2széljen agrár
is népi-politikáról, mut szavaza
tával védte a zsidó nagybirtoko
sok és tőkések érdekeit, de nem
szolgálta a falusi nép jövőjét,

amelyne~ pedig most "ártatlan
arccal" szavazatáért eseng.

Félévig vajudott a zsidótörvény
meghozatala. Még tovább szenve
dett volna a földreform is éifeiő

volt, hogy addig furnak-faragnak
belöle, hogya végén megmarad
mindenkinek, csak a rászoruló
igénylőnek nem jtlt.

Ezért kellett elrendelni a vá
lasztást!

A reform ellenségei azt mon
<iották, hogya nép nem akarja a
reformot. Most választ I,ell adni
.a népnek, hogy akarja-e iga~án

és sürgősen! A Magyar Elet
Pártja megtisztitotta Slervezetét
mindazoktól, akik nem voltak
8zázpercentben a föld- és más
időszerű reformok barátai. Uj em
bereket állitott csatasorba, de
<>Iyanokat akiknek előéletük éa
közéleti szereplésük feltétlenül
garancia arra, hogy a Sztra
nyavszl{y-féle palota forradalmak
többé - nem történhetnek meg a
miniszterelnök háta mögött.

A Párt vezetősége és a várme
gye népszerü főispánjának bizal
ma " engem is besorozott" az uj
magyar élet reform-poIitikájának

. védő. és épitő csapatába.
Vállaltam a rendkivül megtisz

telő munkára-szólitást, mert a
haza és a magyar nép szolgálata
elsőrenc1ö kötelessége minden be-

. ·csűletes magyar embernek. De
vállaltam azért is, mert évek óta
járom Békésvármegyét és annak
minden l,özségél.' Láttam a la
kosság határtalan bizaimát Im
rédy Béla és Teleky Pál kormá
nya iránt, megismertem a vár
megye mezőgazdasági~ és társa·
.<Jaimi halyzetét.· tudom annak
legfontosabb törekvéseit, láttam
bajait és sok-qok jogos kivánsá
gánakeddig még nem teljesülé

6ét. Onbizalmamarra l»erkent,
hogy polgártársaim hüségcs tá
mogatá5át erőm é5 képességeim
teljes felhasználásával, a közér
dck bec5ületes 6zolgálatával és
önzetlen felkarolá5ával viszonoz
hatom.

Megértettem QS átéreztem vitéz
Ricsóy-Uhlarik Béla főispán ur
hivását, hogy helyette éi az Ő

szándéka szerint is jöjj ek el a
gyomai kerület becsületes magyar
jai közzé és az ő írtékes támo-

Kiakunhala. magyar népe va'
sárnap lelku Izeretettel N mta
ható melegléggijl köszöntötte ~rof

Teleki MihálY földmUvlléiü~yi
mlniiztert, MiriÁssy Mihályt es
vitélt t\:oIOlSvary-tlorcsa Mihályt
a dél.p~.tmegyel Iisla jclöJtjelt,
a~<lk aIért érkeztek a 70J eszten
dős kun városba, hogy ennek népe
előtt kifejt6ák a lv1agyar Élet
Pártjának prolramját. DélelÖlt
II Ora kor a városi uinhái ter
méb,m kezdödött a nagy ~yUlés.

A izinház tarme szüknek bilo·
nyult erre a~ Alkalomra és az
utc:ll<:on ii több~zer főnyi tömeg
gyU.t ölsze, hOiY meghallgassa
a jelöltek pro&rambeszédeit.
Teleki Mihály gróf:

Ma egy szintiözta párt
tal állunk itt...I

ZiliSI Károly helyi MÉP-eliiök
megnyitója utan viharos tapsok
tól kliérve emelkedett szólásra
vitól ~róf Teliki Mihály földmü
IÓiugYI miniszter.

- Nígy évvel ezelőtt - mon
dotta - szintén mint jelölt áll
tam itt. Azóta nlm válloJtam
lIcmmit, mert ma is annak a na
cionalista jobboldali politikának
txponenae vaiyOk, amely azt
hirdtti: magyarnak a ma~yar

fÖldit, magyarnak a magyal' ipart
és magyarnak a magyar kereske.
delmet.

A Magyar Élet Pártjának jel
szavai mögött komoly eredmé
nyek és nagy lettek állanak. Vol
tak olyanok is a pártunkban,akik
a régi liberális rendszernek a
hiveI voltak. Ezek, hála Istennek, I
kiléptek as ma egy s.dmiszta
párttal állunk itt, amelynek min
den tagját azonos világnélet tölti
ei. ülYlln parlamentarizmust aka
runk, amelyből ki van kapcsolva
a személycskedes, mert az eddigi
parlamenti viszonyok között ered
ményes munkát nem lenet vé
gezni. Egyetlen javaslatot, a zsi.
dótörvényt rágta öt hónapig a
régi parlament. Ha ez az egyetlen
javaslat öt hónapba került, akkor
az én általam benyujtott földbir
tol<politikai javaslatnak még SOK
kal több idő kellett volna, hiszen
ennek sokkal több eilenlele és
ellensége van.

A kivitel fejlesztése
A földmUvelésügyi miniszter

ezután ismertette azokat az ered.
ményeket, amelyeket a Nemzeti
Egység Pártja, illetőleg enne"
jogutÓdja, a Magyar Élet PárHa,
GömbOs Gyula korrnanyralépése

gatásukkal .vi~yem. itt 1& diadalra
a Magyar Elet PártjáRAk dicsód
gel» utat jelölő, or5zágépltéitmu-
tató zászlaját. .

Tiszta szándék, odaadó mun
kakéözség és magyar testvéri ér
zés vezet! Akik igy gondolkoz
nak, álljanak mellém és atlitöék
diadalra a népi-politika becsüle
tes, makulátlan zászlaját!

Az uj magyar élet bátor és
hüséges bajtársak testvéri felso
rakozát sürgeti!

óta a magyar nép érdekében elért.
Bejelentette, hogy a római tár
gy dlasoJ{ után t\:under Antal ke
re::ik~dclmi miniszternek sikerUlt
üla:izo[slággal megállapodást lé
ttsiten i, am~ly bizto~itja, hogy
már a KOzeljövöoen nyolcezer
darab szarvasmarhát helyezhes
sünk el az olasz piacon. Remél
jük, hJ6Y az ::>5.0UO darabból ;illó
réji I<ontingenst ebben aAl: évben
ismét átveszik az olaszok. A
szarva5marha- és strté:áexponnal
a kormány ugyanolyan rendszert
kiván élelbeJéptetni, mint amilyen
alóexport teron eddig uralkodott.
Beszélt ezután a kisiparosság és
a kÖlépoiztály problémáiról, majd
podig a jövindöre vonatkozó ter
veit es céJkiHl.zéseit ismertette.

Mit jelent a földreform
- Elsősorban szukaég van

arra - mondotta, - hogy a
megkezdett [öJdbirtokpolitik<lt foly
ta5suk. A képviselőház elé be
nyujtott javaslatom.! amülyet be
nyujtok az új Ház elé is, lehetö
vé teszi, bogy 1.500.000 hold
föld jusson kisemberek kezére.
Nálunk nem lehet 3.0uO.OOO hold
földet szétosztani, mert aKkor
minden 100 holdon felüli birtok
szanlOterüfetét el kellene venni.
Hi tlt lnc:gtennénk, akkor a illi

zőgudasilgi munkásaág megélhe
tóse nem volna biztositva. Nagy
arányú házhelyakciót kivánunk
Ilbonyolítani, olcsó kö!csönökkel
olyformán, hogy a házhoz jutó
kisember a tUlajdonjog fejében
csak annyit fOi törlelzteni, mint·
az altala most fizetett lakbér. A
differenciát az állam fogja vál
lalni. Meg akarom csinámi a me·
zögazdasagot fejleutő törvényt.
A szakoktatás fejlesztéiét és öt
éven belül ötven téli galdasagi
é.; tiz kertmunkásképIÖ iskolat
kivánok létesiteni.

Gondoskodni kivánok az ag
rárolló szUkitéséről és nagymér
tékben fejleszteni akarom a szö
vetkezeti értékesitést, hogy ennek
keretében a magyar gazdatársa.
dalom fiai beleszokjanak a ke
reskedelembe és később önállóak
lehessenek.

Másfél6rás hatalmas besIédét
ezekkel a szavakkal fejezte' be:

- Meggyőződésem, hogy egye
dUl a M~gya.r Élet ~ártjatudja
megvalósllam a SZOCiális fajvédő

Magyarországot. Ehhez kérem
Kiskunhalas népének támogatasát.

Percekig tartó leírhatatlanul· lel<
kes és vi harps 9Rnepl~s ki.sérti.a;
földmUvelésUgyi miniszter ~zavait.

,;. . ':. .......

Sopsdöntö'napok
Régi vágyunk ime· valóra

vált. Titkosan, minden befo
lyástól mentesen szavaz a
magyar választó-polgár.

Száz és százezer magyar
tartja kezében a nemzeti élet
rokkáját és szövi - a ma
gyar jövőt, önmagának é&
gyermekeinek jövendő sorsát.

tl\ert nem ill'ról van SZ., hogy
egyszerUen leszavazunk Hor
váth Gézára VAiY Kasnya
Bélára, esetleg mái jelöltre
és azzal teljesitettük honpol
gári legfontosabb kötelessé
günket.

Minden jelölt egy-egy po
litikai irányt, gyakran ellen
tétes célkitüzést jelent.

lt1BPI.gBlniB, latolgatnia kell
tehát minden· válaiztónak,
hogy melyik irányzat az,
amely D nép js D kDzérdektt
jlbban ÉS erBdmsnYBSsbbsD szol..
g4lja 1

fiDBInis kell arra, hogy
;JDBIJIII párt mit csinált amultbao.
mit bozott a nB~nBk, mIbBIJ szol
gált lU ország Javára?

A hüséges és szorgalmas
bérest nemcsak megtartja, de
meg is becsüli a gondos
gazda. Viszont a lusta, ha
nyag, rest izoigát, aki a jó..
~zággal nem törődik és gaz
dáját hüségesen nem szol
gálja, iparkodik "továbbadni"
az okos gazda.

Az elmult négyesztendő

nagy változásokat hozott ha
zánkra. Megnövekedtünk te
rületben és lakosságban. . A
megélhetési viszonyok jelen
tősen javultak, a gazdasági
élet könnyebb és elviselh~
tőbb lett

1935. a nyomoruság, Eladósodás
, ÉS kétssgllBBSBS dBlslajB volt,
1939 a jobb, bfztatóbb uj magylll' .
ÉIBt igÉrete ÉS hajnala. .

Ez nem jött magától! 
Velünk volt a könyörülő I~

ten és elszánt, komoly neki
fogással. uj élet barázdát vont
a magyar gazda~ági élet ke
mény talajába - Gömbös
Gyula - Darányi Kálmán - .
Imrédy Béla és Teleki Pál'
fegyelmezett, nyilt szemü po..
Iitikai serege.

A többi pártok vagy kiiti
zálva helyeseltek, vagy gán
csoskodtak, de ... r:nJndenesetre
távolról nézték a sok gyöi..
rel~et, keserves 'megpróbál
tatasokat .és verejtékestieki
gyürkizést jelentő uj magyar
életugarolást. ...
. Ezt· láttuk, ezt tapasztal-·
tuk éveken' át.. .. . .. ;<
• Józa~~s~,q _~Q1Rerr h~~g~~!J':'
Itélhet és okosan határozhat

, '" t·
;".' ~ . ... .. ~'. -_..::.......::~.. , -.~ -~~
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A MAGYAR ÉLET PÁRTJÁNAK
hivatalos jelöltjei B~J~~~,~Y~rtp~gy'~.I)~n

Dr. vitÉZ Hicsóy-Uhlarik·. BBla
vármBgYBnk főispánja

A Katolikus Népszövet
és Temetkezési
Segitőpénztára

utján mindenki könnyithet az el
halálozás miatt jelentkező gondo n,
megnyugvást szerezhet magának

és családjának.

Iratkozzék be tagul
Tagfelvétel és adijak befizetén
az Endrőd-Gyomai Takarékpénztár·
Rt-nál Endrődön. Tag lehet minden

14-65 év közötti egyén.
.Orvosi vizsgálat nincsen!

Legkisebb havidij 50 f.

urat a mandáfum elny~ré~
séhez. . .

HORVATH GÉZA: je:...
lölWnk évek óta-jár. köz..
zénk. Ismeri bajainkat, tö
rekvéseiriket és terveinket~

Katonás,' jell~mes, komoly
ember, aki tudja, hogy.mire
vállalkozik és érzi, hogy mi
lesz a kötelessége..

Imrídy 8Blu kipróbált katD~··

nája ÉS hüsÉgBS· BmberB•.
Hisszük ÉS· biztosan tudjuk,
hogy mindBn BPEjBVBI ts fB
hBtségBUEI sBgitsÉgsrB lESZ
fölspánunknak a kBrület· öt
közsEgéf fsjlssztö BS fámogat[ .

törEkVÉsébEn.
h1agyar tBStvBrlk I A közsé

gek minden ügye és cél-.
kitüzése a vármegyén megy
keresztül. Hallgassunk te
hát a vármegye vezérének
szavára és szavazzunk fő

ispánunk bizalmas munka
társára: HORVATH GÉZA
szeretett jelöJtünkre r

ÉljBn a MD6YAH ÉLET
PÁHT]DI
"Éljeo'''HDHVÁTH BÉZA' iB~

,JöltUnk!

kor most a község .. fiává
fogadott, kötelességemnek
érzem, hogy annak fejlő

dése, népének megsellitése
érdekében minden erőm

mel közremunkálkodjam.
Nagyon köszönöm· szives
figyelmüket és kérem tól
mácsolják a falu népének
testvéri érzéseimet addig
is, amig időt tudok szaki·
tarlÍ fi község mielőbbi

meglátogatására. "
A képviselőtestületi ok

irat átadása után ·Imrédy
Béla hosszan elbeszélge
tett a küldöttség tagjaival
és melegen érdeklődött a
nép kulturális és anyagi
helyzetéről, s a tervbe vett
ujabb fejlesztési programm
le hetőségeiről. Valószinüleg
pár héten belül eljön meg
nézni Endrődöt. Örömmel
várjuk r

annak nÉpét odaadá hüsBggEI n6ph~ZI· ..
fogja támogatni mindBn Ido- II , ~...'.., '. __.'

bln BS HOBI~:lJ BÉzáVAL .5zövsfkszstbsp ...
annak minden j o g o s ·és k i tU n ö< friss :á rü ka t·

méltányos kivánságát a le~ olc8Qn··'"k~p:f:· ~ .:.:.
hetőség határáig megvllló~ , , .. : ,.,'. .··c·'.. '

sitani törekszik, . "Az EgyháZmegyii:Hatdlái, 'o,.

a józan gondolkodásu BS jÖVö·, " '1238-1934'->s~: <"e~ged~ly.~v~J~~:>.~::-
ÉrdEkEit· bölcSBn mérllgllD· vá~ ''',:.~ .Szerkés~l.~str!t::~s·~ra4~6:~;fst~1~~~~t::

laszfó PDlgár~ág '.'.,. " '.. ,:,.:.W1k;~~:~~~::~:~t~;~~~i\jli~l?
átérezte· afóispánL:' igéret :..>',.' ..';,.,,:f.QI).!.4H~~~~·t/ "":~!::,", .~~~.7r_.

... .: .'/. '..: : ~ ... ,., ~.CSfRNQ8::lnhuu ..y;·, ).z :~"~,
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Hármas-Körös

•=

GYULAI választó-l<erület: Máthé Imre - a mező·

gazdasági \<amara országos igazgatója. GY~MAI választó
l<erlilet: Horváth Géza ny ug. ezredes. BEKÉSI választó
kerület: Rózsa Gyula tanitó. BÉKÉSCSABAI választó
kerület Bencs Zoltán min. tanácsos. üRüSHAZI választó
kerület: dr. Torkos Béla ügyvéd, a frontharcosok elnöke.
SZARVASI választó· kerület: vitéz Zerinváry Szilárd
járásbiró.

VÁRMEGYEI LAJSTRüMüN JELÖLTEK:.
1. Gróf TELEKY J\\IHÁLY földmüvelésügyi minisz-

ter. 2. CSIZ/y\ADIA ANDRÁS volt képviselő, kisgazda.

IMRÉDY BÉLA nyug.
miniszterelnök meghatott
szavaH al köszÖ;nte meg
Endröd népének kedves
figyeimét és testvéri ragasz·
kodását. "Annálinkább ér
tékelem és megtisztelőnek

tartom azt, mondotta, hogy
Endrőd község fiának fo
gadott, mert nem akkor
tette, amikor hatalmon vol-,
tam és talán az érdekke
r,esés látszatát kelthette
volna, hanem ak·kor nyil
vánitottrik kitüntető szere
tetüket és ragRszkodásukflt,
amikor a nap leáldozóban
van. Figyelemmel kisértem
Endrőd község életét. Tu
dom, hogy nagyszer ü tej
lődésnek indult, anélkül,
hogy pártfogójuk, vagy tá
mogatójuk lett volna. Ami-

nem vállalhatta -- most 
a gyomai kerület jelöltsé
gét, s maga helyett HOR·
VÁTH GÉZA nyug. ezre
dest ajánlotta a k e r ü l e t
pártvezetőségeinek és pol·
gárságának figyelmébe.

. A kerület népe az első

pillanatban .nagy csalódást
érzett· amiatt, hogy nem
szeretett főispánját válas1t'"
hada, követéül, de amikor a

,- .' 'FőIspán UI' ~Dl'ba já~fa DkB~ ..
'rnIBf kfizségEif. BS JgBrEtBfJEtt, '
~DgY: 'S:. Dyó'mar; kBPillBtd ' ls

VitBZ ·IMHÉnV BÉLÓNÓL
Május nyolcadikán dél

ben 12 órakor fogadla End
rőd diszpolgára - fi kép
viselőtestület határozatát
átnyujtó küldöttséget.

Kalmfir Irr'loe biró, Har
sányi László főjegyző,Cser
nus Mihály apárplebános
és dr. Tóth István ügyvéd
jelentek meg uj honfitár
sunk előtt. Csernus apát a
következő szavakkal üdvö
zölte Imrédy Bélát.

nA Hármaskörös nagy

alföldi falujának, Bndrőd

község igaz magyar népé
nek tiszteletteljes hódolatát,
hüséges ragaszkodását és
magyar együttérzését óhaj
tottuk nyilvánitani diszpol
gárunkká történt egyhangu
választásával Nagyméltó
ságodnak. Tizenötezer ma
gyar sziv szeretetvirágát
fontuk füzérbe és nyujtjuk
át azol1 . nemes in dokból,
hogy némi enyhülést sze
rezzünk igaztalanul meg-'
bántott kiváló egyéniségé
nek és lerójuk a föld né
pének háláját azon jóságos
államférfi előtt, aki mint
koqnányfő először merte
beledörögni a magyar köz
életbe, hogy az osztályki
váltságok és ellentétek meg·
szüntetésével fi dolgozó,
verejtékező, . hivatását be
csületes szorgalommal be
töltő magyar férfiakra, s a
magyar földre kivánja ala
pozni nemzetépifőés átala
kító reform-politikáját. Első

polgárunkká választottuk,
hogy példát mutasson Ex
cellenciád önzetlen, odaadó
életével, magyar fajszere
tetével, hitvalló keresztény
felfogásával, fára dha radan
szorgalmával, mindig a köz
és a nép javát szolgáló
emberfeletti tevékenységé
vel községünk ma ~lő fiai
nak és jövő nemzedéké
n~k. Mély alázattal kérjük,
hogy fogadja el szerény fi
gyelmünk szeretetteljes.
megnyilatko2:ás~.t.. és' mi
előbb szerencséltesse köz
ségünket m,agas~egjele'7
nésével.a· diszp'olgá'rio~]e~
vél átvétele ::céljából. ,,~> .

~ Endrőd 1939 május .15
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HAJLÉKOT A NÉP

j1 földreformDf nEm szabad úgy végrehajtani,
hogy kisebb JEgyen a kenyér

IMREDY BÉLA
NAGY BESZÉDE VÁCOTT

váracskákat, am~lyekből binét
többnek, a lehetó leggyorsab
ban kell felépülnie. Ha ez a
gondolat nem marad csupán
jószándéku törekvés, - mint
ahogy az nem is maradhat - s
munkába kezdenek az épitő ke-
zek. akkor már nemcsak beszé
lünk népvédelemról, nemcsak
az első kapavágásoknál tartunk,
hanem komoly bokrétát füztünk
.8 népi gondolat és családvéde_
lem épitményének homlokzatá·
ra. Ha egészséges otthona lesz
a nép minden gyermekének,
akkor jöjjenek hót minél hama
rabb a többi fajvédő s népi
R'ondolatok s népünk szereteté
nek s a benne való bizakodás
gondolatával adjuk oda a föl.
det azoknak, akiknek többet je.
lent abarázdák rnunkája, mint
az anyagi erők egyszerű birtok·
lása, mert a magyar nép a föl
det nemcsak egyszerű telek~

könyvi értéknek tekinti, hanem
"édes anyaföldnek u n e v e z i,
imáclatosan szereti, amelyből

fakad az élet, ami boldogit s
amiért rajongani ugy tud, mint
semmiféle nép gyermeke a föld
kerek én. De mindenekelőtt fő

delet a nép minden fiának feje
fölé. Egészséges, boldog ottho·
nokat r

Ha továbbépitjük, ujabb tör
vény alapján a százezernyi fa·
lusi ház utcasorait, helyes nem-
zetvédelmi, fajszeretó népi po.
litikát folytatunk, amelybe nyu·
godtan fektethetjük az ország
pénzét, mert annak minden fil·
lére a magyar népmilliók bol
dogabb életét szolgálja.

Ezt is akkor irták:
"Választáaok idején sok
könnyű gondolkodásu em
ber bedől igéreteknek és
hangzatos ielszavaknak I

Amikor elmúlik tS választás, ke.
serűen látjt1, hogy nem sedtett
magán, sót még rosszabb lett a
sorsa r

~ VigYázzunk testvérek!
Falunk, jáfásunk sorsa és

Jővő fejlődése
hosszu időre most dól el fU

Gyoma és Kondoros több
sége nem hal1gatott sza
vainkra és intelmünkre !

Nem követte Endrődjózantöbb
ségét r

Kérünk választ polgártársaink··
tól, hogy mit értünk el ellenzéh
képviselő választásával? - Ké
rünk választ, hogy amiket négy
év óta elértünk és· alkottunk,
yolt-e benne egy parányi része
lS 8 kerület képviselójenek? 
Ha nem, akkor minek ez ilyen
képviselő? - ..

Ha egyszer gödörb~··estünk,
legelább ,ismé.t ne essünk bele,
mert lábunk <vagy nyakunk tör..

. ~~t.. ;:-:. Az, ország hElI8d~. a mi.
vldek.unk ~e· k~~logjon"~hátul

utolson.~IK~J~,O~I;~~i,~;-di.,.

FEJE FÖLÉ

Magyar Testvér!
Emlékezzünk csak r A "Hár

mas-Körös" ezt írta 1935. év
március iS·én:

... "Amikor a kerület a kor
mány jelöltje mellé itll, saját
sors8t, sai~t helyzetét és gaz
dasági tuJpraállását segiti elő:'

"A gyomai kerület II várme
gye szélén van. Legkisebb· és
legelha~yatottabbrésze az egész
vármelolyének" .

Púr év óta /;1 vármegye nögy
fontossá!<u gaLdasági utak (Me
túr-Endród - Kondoros) és más
intézmények létesítésével s mun
kaalkalmak teremtésével a ~yo

mai körzetet is jóindulatába
vette és erőteljesen támoglHta.
Ezt a figyelmet és megbecsülést
megtarthatjuk és fokozhatjuk
akkor, ha a kerület népe a vár.
megye Főispónjánakkivánságát
teljesiti. .. "

Ezeket is olvashatjuk:
"Legyünk résen és ne üljünk

fel mindenféle maszla~olásnak
és szószátyárkodásnak" r

.,Nekünk nem az kelJ, aki
5zép képeket rajzol és déli~

bábokat fest éhező szeme-
ink elé r

Ettól üres marad a zseb és üres
marad .a gyomor is.

"Nekünk igazi segítség,
komoly támogatás és meg

értő szeretet kell!~

De nem szabad ugy végrehaj

tani azokat, hogy még kisebb _

legyen a magyar kenyér.

- Munl{M szerezni és adni, ez

a Magyar Élet Pártjának 2azda

ságpolitikai célja. Annak a libe
rális érának vége van, amikor ld
ki a maga feje szerint dolgozott.
Most kikerülhetetlenül szükséges
a felsőbb irányitás és az állami
vezetés. Mindezeknek pedig a
közéleti tisztaság jegyében kell
lefolyni.

Ezután rámutatott arra, hogy

az elmult alig másfél esztendő

alatt mi mindent teremtett meg

az uj élet jegyében elindult ma

gyar kormányzás. Ez a rövid

mult ad biztositékot a jövőre is.

----
függnek a falakon s a keresz
tény vallás hite és erkölcse él
a család lelkeben.

A mély nemzeti érzés a ma
gyar f!:llusi házakban olyan vá
rat kapott, amit lerombobi nem
tudott se Trianon, se a bolse
vizmus és nem fog lerombolni
semmiféle olyan irányzat, ame
lyik az ezeresztendős magyar
földből ki akarja vetni a keresz
tény s nemzeti gondolatot.

Dicsérjük a földmivelésügyi
miniszternek, gróf Teleki Mi
hálynak a gondolatát, amikor
szemünk elé varázsolja a száz
ezernyi uj magyar népi házak
hófehér falát, ezeket a szép pi.
roseserepes, egészséges magyar----------------------

A közönség szünni nem al{aró,
tomboló é\jenzése közben emel

kedett szólásra lmrédy Béla. ft

nagy tapsorkánban alig tudott
szóhoz jutni és beszédének egyes

frappánsabb kitételei nél ujból és
ujból felzúgott a tetszésnyilvánitás.

Nagyon szükségesnek tartja
még a földreform átgondolt, de
gyorsLitemü megoldását.

Az 1920-ban megalkotott
földreform nem elégitette ki
teljes mértékben a hozzáfüzött
várakozásokat s igy ez a sulyos
probléma a :nai napig témája
közéletünknek. Gróf Teleki Mi
hály földmive!ésügyi miniszter
kidolgozta az erre vonatkozó
törvényjavaslatot, amely a leg
közelebbi idők nagy feladatai
közé tartozik.

Ebbe a nagy kérdésanyagba
most nem mélyedünk bele, de
foglalkoznunk kell a földbirtok
politikai kérdések közül a ház
helyakcióval, amelyet a földmi
v~lésügyi miniszter is bejelen
tett.

1920-ban a Ház egyetlen ülé
sén törvényerőre emelte azt a
gondolatot, hogy házhelyet kell
biztositani a magyar nép leg
szegényebb elemeinek is.

Az elmult közel husz eszten
dő alatt csinos} cseréppel fedett
házak utcasorai épültek a köz
ségekben, uj otthonai a magyar
családoknak, amelyekben gyer
mekek születtek, pihenést talál
a munkában kifáradt, dolgOS nép
és l:1 pihenés óráibl:ln az l:1 gon
dolat tölti el öket, miként tud
nának val{yonban gyarapodni
es fejlődni.

Az elmul husz esztendő ta
nulságaÍ késztethették bizonyá
ra gróf Teleki Mihály földmive
lésügyi minisztert arra. hogya
most készülő földbirtokpoJitikai
javaslat mellett ő is felkaroljö
azt El gondolatot, amely családi
otthonokat létesit az arra rászo
rutók számára. Nem tudjuk
eléggé helyeselni és támogatni
az erre irányuló törekvést. Az
ilyen gondolatok szolgálják va
lóban a népvédelmet. Az egy
más mellé épülő családi ottho
nok, ezek a kis magyar várak
alakitják ki a községet s terem
tik meg azt a fogalmat, nmit a
haza jelent.

A magyar ember nagyon jól
érzi, mit jelent ez a mondás:

. az én házam aZ en váram. Bár-·
mily kicsi is legyen ez El haj
lék, bevehetetlen várat jelent,
ha nemzetünk nagyjainak képei

, Vasárnap délelőtt ragyogó nap
$ütésben tartótta meg Vácott a
..Magyar Él~t Pártja zászlóbontását.

Pontosan tizenegy órakor érke-
zett lmrédy Béla autója a Kúltur
~gyesület háza elé, melynek ha
talmas nézőterét színültig megtöl
tutte a válásztó közönség.

Elsősorban megköszönte azt a

figyelmet, hogya váciak őt kérték

fel képviselőjelö!tüknek, ebben a

jólesö gesztusban annak a jeIét

látta, hogy

megsrtették politikai célkitií~é-

seit é$ mögéje álltak.

Ő a maga helyébe dr. Incze An

talt ajánlja, aki az Erdélyi hava

~ok aljáról jött ide, hogy igaz

magyar lélekkel dolgozzon.

- Jó magyar embert - mondta

többek I{özött lmrédy Béla -, ha

voltak is közöttünk elvi ellentétek,

vagy ha azok ma is fennállanak,

- ellenségnek nem tekintek. Egy

-cél felé kell menete!nünk és nem

kell mindent jobban tudnunk. Nem

akarunk elszal{adni a múlttól.

Tiszteljük Ct magyar hagyo

mányokat, s ami jó úenne,

átvisszük a jö·vöbe.

Nem kell félni az újításoktól, mert

a magyar nép géniusza gondos

kodik arról, hogy a nemzet min

dig megtartsa a maga jellegét.

legelsősorban amire szükségünk

van, az

a katonás szellem, amely e,!/y

ben a harci 7cészség,t ís az

áldoza,tosságot jelen ti.

- Európában olyan történelmi

viharok dúlnak, hogy csak azok

az országok boldogulnak majd,

amelyeknek fiai áldozatosak és

fegyelmezettek. A második, amire

5züksége van a nemzetnek, az a

társadalmi reform, amelynek lé

nyege az, hogy

minden rna[lym' emvert, akár

hol dolgozik, egyforma meg-

beCsülés illet meg.

Egyetlen társadalmi rangadót is

merünk el; a hazának, a nemzet

zetnek tett szolgálatoLtia meg
tudjuk teremteni a népi egységet,
akkor nincs. hatalom, amely a

.... ' magyaro~"életét / a Kárpátok me
.. J:deneéjében kétségessé tudná tenni.
.,: 4' .

,:: ,"l;";':
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felelős. szerkesztő:

WALTtllER GYORGY
Szerkesztösél:! é'; kiadóhivllt!ll: Endrőd, Széchenyi u. 2 6Z.

ti i r d e t é s e k e' t .•
kedvezményes feltételek mellett közlUnk. .

Istennek hála, a "nép vizsgája"
fényesen sikelült. Sőt, ha abI!
kési kerUletben a nyilaspárt nem
kisérletezik, akkor még ott is el
bukott volna az .Uenzéki kisgaz
dapárt Ugyvezetö alelnöke: Tildy
Zoltán, mert hiszen ahol nyilas
jelölt nem volt, ott a NÉP jelölt
jeit támogatták a nemzeti sloci~

áliaták. Nem TUdy egyéni érté
kének kicsinylése miatt irjuk ezt•.
hanem csak azért, mE:lrt ez eset
ben az ország egyetlen egyéni
kerUletében sem jutott volna be '
kisgaz,dapárti képviselő. A nép
rájött arra, hogy nem elég a "cég
tábla" tS a ..csizma-kirakat", a
kupába is j6 bort kell önteni.
Nagyatádi és Gaál Gaszton tüne
ményes megindulása után szo
moru gyászmenet a mai kisgaz
dapárt masirozása. .

Ime, a vármegyei eredmények;
I. Vármegyei lajstrom:

Magyar Élet PArtja kapott 30.441
szavazatot egy mandátummal.

F:l.lggetlen KisgazdapArt kapott
20.434 szavazatot egy mandátum
mal.

A szociáldemokraták 11.79], a
Nyilaskeresztes párt 10.650 sza
vazatot kaptak, .

Megválasztott képviselök: Csiz
madia András NÉP és B. Szab6

Akik pedip [wnok vakság- István fuggellen kisgazda.
gal a régi, elcsépelt, meg- ll. egyéni ksrülEt Békés
unt nótát fujtá!<, azok gyá- Megvála~ztottországgyUlésikép_
szos bukáöul{ban verjél{ mel- viselő Tildy Zoltán FUggetlen

Kisgazdapárt 5243 szavazattaI.
Hi ket, hogy mennyit ártottak Rózsa Gyula NÉP 4.901, Kop-
ezzel falujolmak és végered- pányi Imre Nyilas-keresztes 2.779
ményben önmaguknak is. szavazatot kapott.
Szegény gyászmagyarol<. BÉKÉSCSABA
_____~_.. Megválasztotl képviselő Bencs
_. Zoltán MÉP .·5.673 szavazattal

V ... ". k abszolut többséggel.
annegyen Gyöngyössy János FUgg. Kis-
képviselői gazda 2.650, Szeder Ferenc Szoco

demo 2.758 szavazatot kapott.
A képviselő választáso!': Békés- GYULA

vármegyében is a Magyar Élet Megválasztott képviselő Máthé
Pártjának hozták meg a, gyözel- Imre MÉP 6.194 szavazattal.
mal. Csaknem teljesen uj "garni- Varga Zsigmond kisg. 4.774
tura~ vonul be tőlUnk is az or- szavazatot kapott. .
sz~g házába küzdeni, harcolni a Az
nemzet és közelebbről öreg vár- MegVála~~~~~pviZ~lő dr~·~.or-·~ ..~.;
megyénk népe javára. .

Öszintén szólva _ kétségek kos BélaMÉP· 6.191·szav8zattaJ.~~·
között szemléltuk az uj jelöltek Rav'asz Antal ·kisg. 2.~28, Far~' .. '
vállalkozását. Nem hittak, hogy kas l. szoc~ demo 1.318 szavaza-
a Magyar Élet Mozgalom nagy- tot kapott .. , . . . ','
szerU célkitUzései olyan erős h6. SZARVAS '. .
ditást Csi.1áltak rövid idő alatt a P6lválasztáson dr. ·vit~(~~riD.~; ~.
magyar szivek tömegei ben. És ha v~ri Szil.ár.~.MÉP ~.~,~~~!,a~'~'/
némi reménykedés fel is csillant .. vlt6z Tephcz~y .János"fbgg.:Jti~:~1i
szemünkben; ezt csak a mag·yar .4·~4~ 'szavazat: ..:'/,:~:~:'::;'~~~.~,*:;};::;~{~~

.'. ,. . ;. -:'0; ". -:: ~.X. '.~"" O····y l~:Ai;;.;_·t~~~:~~.><-; ..~..·;:;~~t
nép J6zan.. ltélc').-képesl~ge, a~.;.~:;,·". -~::.:\~ <.P~,Y~~·J!~~~~~~~::;:·~'
eszme h6dlt6 ereje és nem. utol~ : :' Horváth)Oéza:ny~?e~~eaes}
sóban Póispánunkpárat!an 'nép,J' /~~~Its#v~*~t~K~!í}C' ~~. o .,\

szerUsége. váltolta ki.· :;' ,:; ;:";. o,:,;: ;"~lSg.; 4.920 ~szavazat

.. .. , ',':~~~ :::·~:~~<·:: .. \;~?~;;;~~r~~:~':~~~i~i~.,

ló, el nem lankadó épitő

munka boldogulást jelentő

programmját.
A nép itélt, most már a

képviselők mnnl<ábaállásán a
sor.

Várjuk a megindulást és a
kitartást!

nuáJaszfás Eredménye a herUlEt kozsÉgeiben:
Horváth Kaónya

2248 1508
1457-- 1457

953 728
~907 619

792 687

6357 4920

Gyoma
Endrőd

Kondoros
Csorvás
Körösladány

Osszesen :

A kerület mandátumát Cser
mák Kálmán választási el!lÖk
adta át Horvátll Géza k.épvi
selőnknek. Őszinte, lelkes 1{C}

szöntésére Horváth megindult
szivvel, tettrekészségénel< és
lelkiismeretes munl<ásságának
megvalósulq, ígéretével vála
szolt.

Az uj képviselő azóta be
járta kerületének valamennyi
\{özségét. Mindenütt nagy lel
kesedéssel és ünnepléösel fo
gadták. Még akik nem sza
vaztak is reá, mély benyo
mássai hallgatták a katonai
szótartás és a magyar fajsze
retet gyökeréből származó,
egyenes beszédét, s hivatá
sánal{ egész energiával igért
betöltését.

Elmondhatjuk végre, hogy
a gyomai kerület is belekap
csolódott Horváth Géza és
vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla fő
is~ánunk nagyrebecsült sze
mélyiségén l<eresztül a fejlő
dő magyar éíet vérkeringésébe,
amely ujjulást, növekedést és
terinést is hoz résüre.

Aválasztás rÉszletes ErEdmÉnyB Endrődan:
Horváth Kasnya

l. ker. (belterület) 687 421
II. I{er. (Oregkertek) 378 516

III. ker. (K-tanya) 250 202
IV. I{er. (Körösöntul) 142 359

Nagyon sok elrontott sza-I tiorváth-párti németországi
vazat volt. Lemaradtal{ a munkások szavazatai is.

A föld, a mühely, az iro
da verejtékező munkása 
megbecsülni kivánta a Ma
gyar Élet Mozgalom nagy
célkitüzését: a gyorS<ln indu-

Döntött a nép
Titkosan, lelkiismerete pa

rancsát követve hangzott el
a "népítélet" a politil{ai pár
tok és irányok· fölött.

Nem volt csendőrszurony,

nem volt hivatalos erőszal{,

nem volt megfélemlitéö. A
legsötétebb rosszindulat sem
tagadhzltja, hogy tisztább vá
16sztás soha nem volt Ma
gyarországon.

És amikor a magyar nép
óriási többséggel a

Magyar ÉIBt Pál'tját
tette sorsána]{, fejlődésénel{,

jövőjének irányitójául, vilá
gosan ldfejezésrejuttatta, hogy

bátor kRrEsztény, öntudatos
nEmzeti, igazsiÍgos sZD~iáli8 ÉS
clfirsláfó gazdllsági politikát

ki~án

~s követel. A Párt ugyanis
ezt irta lobogójára.

Az óriási többség - iga
zolja továbbá azt is, hogy
vitéz Imrédy Béla vizkereszti
felhivása mély barázdát 5zán
tott a magyar milliók lel1<é
ben, s az elvetett jobboldali,
épitő reformpolitili.a n1agva
dusan termő talajra talált.

Mint viharz6 égzengés dör-
.gött bele a m~yar politikai
.életbe városok és falul< lelkes
megnyilatkozása, amely nem
l<ivánja. látni a parlament po-

-' rondján a bankok és liberális
tőke zsol.djában élő politikai
'nagyságoi<at, eltünni követeli
'z~idóvédelem lovagjait, hadat

- ': üzen a reformok lwnol< ellen-
·zőinek és nem. óhajtja szere-
· pelni látni a)iberális lapol< ha
.sábjain"i" tündöldő" disszidens
· -csáldyásol{at. '
J • A nemzet abban a remény
·hen döntött, hogy bizalmának
"-letéteményese: gróf Teleky

.:.: 'pál kormányzati.· iránya egy
.. ::Jobb, :tisztább, •b~csliletesebh

...>:.é~ igazságosabbA{özéletet te,,:
::>.·:'<tien~~~·.a· magyar földön;, >. .
:'~.' :~~. .-:::~:j~'~< ": -
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Hogy ta~arltbDtullk mBg sok bltDnt
az spülBtsink alapfllazásánál7

És mi volt a jutalma mind~

ezekért?
Az ismerés? A tisztelet? A

s:leretet? A hála ?.. Nem r De
haggyuk a multat és nyugod
junk meg azon a gondolaton,
hogy az üldöztetés a magasabb,
nemesebb lelkű emberek osz
tályrésze, sőt kiváltsága volt
mindig, kezdve az emberiség
legnagyobb jótevőjétől, az Is
ten-embertől: Krisztustól.

Szeretve tisztelt Testvérünk f
Fogadd a mi munkától kérges,
n8psütéslól aszott-fekete, de a
szó nemesebb értelmében tisz"
ta, dolgos kezünket amelyet
őszinte tisztelettel emelünk fe
léd és igérjük, hogy mint igaz
magyar embeffi~khez méltó:
nBecstilettel élünk és halunk!U
És a Veled való rokonságra
szégyent nem hozunk, érde
metlenek nem leszünk: soha.

FÜLÖP IMRE.
kisgazda.

tlogyan épithetünk
olcs6bban gazdasági

pajtákat és Bzineket ?

sok munkát és időt takarit
hatunk meg, h8 az egyszerü
gazdasági pajták és szinek épi~

tésénél a támasztó gerendákat
nem faragtatjuk ki négyszögle
t~~re, hanem csak egyszerűen
gombformában használjuk fel.
A gömbfa szilárdsága sokkol
nagyobb, mint ugyanolyan ke
r~sztmeszetü négyszögletesre'
kifaragott gerendáé.

~ ":.. ··~o· . ~ -"; ~:..._ .-' ....
_ ,~~..:C;~j."~' "-'.:; ~; .' ~ :0;'~': .", ;". ~~

8. ,kerü'etel~b~!" ah'>.l,e,gyéni je
lÖhet nem állnottak; .mi'rí"aenütt

.zárt tömeg~k})~n ,o ::kisgá~~aj~~
löltre adta le"szavazatát, amit
az egyéni és' lajstromos szava
zási listák összehasonlitásából
me;;: lehet állapi tani.

Mindezektől eltekintve Békés
vármegyenépe teljes bizonysá-

-gát adt~ józan magyar felfogá-
sának,mellyel o követendő po
litika útját megjelölte. A vár
megye népének ez az ítélete
méR csak jobban, összeforraszt
engem ennek a népnek érdekei
vel.

Sok ~e.~ont ~pórolhatunkmeg,
ha az epuleHnek alapfalait nem
drága betonból, hanem termés..

·kövekkel töltjük ki, melyek kő..
·Z! hydra,!likus >.~esz.e~:,h.lYe
,zunk, kötoan~aiul. A gyaKo~lat

·azt bizo.nYJtJ8~ . '. hogy_'~ az .ilYen
'alapfal' m8J(tolY~n.szilái'd~es '.
,t8~.Ó~, __.~int·_~- drágft~,~b~to_nijól?-'
keszItett . '-'. ..- ..... ",-' ,.--.' -,. . !,~.:>:/~~:; ~ ~;}:~:~i-{. ""~:-'t

:- ," } .....;.;,. ~-~ ....~: .~....

dalom éppen azon rétegének
egy kis tőredekében, amelyre
pedig képzettségénél sebbői

folyó vezetőszerepénél . fogva
mindenképpen számitanunk kel
let a megértést. Szomoru, hogy
egyes esetekben a személyi
kérdések mellett az elvi meg
győződés háttérbe szorult és
nem a magyar jövendő kitlla
kulása, hanem a személyi kér
dés volt a fontosabb.

Feltünő jelenség volt fi VR

lasztások során az is, hogya
szociiddemokrata párt azokban

"A TÖRTÉNELEM LAPJAIT
fORG:7-\TOM..."

Ha a történelem lapjait for
gatjuk, megdöbbenve vesszük
észre, hogy az emberiség a
Nagyjait, nkik sokszor egész
életüket, minden anyagi szel
lemi erőiket a közérdekért, vagy
valamely nagy, nemzeti eszmé
ért áldozták fel, hányszor és
hányszor nem értette megf És
a szeretet, fi megbecsülés, fi

háJa helyett, sokszor aljas rá
galmazással, a legkegyetlenebb
üldözéssel, sőt sok esetben éle
tüknek erőszakos elvéteIével
fizetett meg nekik r

Ne higgyük 87.0nban, hogy
ez csak a multban volt igy r
Sajnos, nagyon sokszor igy van
ez ma is r Az ember, ugy lát
szik, ma sem jobb, mint volt
régen r Sőt talán sok tekintet
ben még rosszabb, mert a mai
ember, ha nem is a testi, dea
szellemi torturáknak annyiféle
módját alkfilmazza áldozatai
ellen, hogy az érzékenyebb,
gyengébb lelküek, össze is rop
panhatnak alatta.,. Az elisme
rés? A tisztelet? Aszerelet ?
A hála? Sajnos, amilyen szé
pek, éppen olyan ritkák r

Annál szebb és nemesebb
cselekedet tehát, ha ártatlanul,
igazságtalanul bántalmazott em
bert részesitünk tiszteletünk
külső jeleivel is: szeretetünk"
ben és megbecsülésünkben.

Nem akarok tetszelegni, de
ilyen gondolataim jöttek, ami
kor arról értesültem, hogy az
én szülőfalum, Endrőd diszpol
gárává választotta dr. vitéz Im-

.rédy Béla volt miniszterelnö
köt. Az 6 kormányelnöki ide.
jében és nagyrészben az 6
bölcs előrelálása.es munkássá
ga folytán, olyan dolgok tőr

téntek, amelyeket minden igaz
magyar hazafinak kal~plevéve

szabad és hU emlegetn:i .és
amelyeket csak a·· történelem

. van hivatva meltó módon meg,
örökiteni.

....t: .... ,-o

18. Valutasibolások és más
közérdeket sértő cselekmé
nyek szigoru megbüntetése.

19. A felsőoktatás reformja.
20. Új népoktatási törvény.
21. A k özoktatás racionalizá

lása.
22. A gyámügyi igazgatás re-

formja.
23. Új állampolgársági törvény.
24. Sajtótörvény.
25. Összeférhetetlenségi tör

vény.
26. Szövetkezeti törvény.
27. Részletü~leteknél üzött

visszaéléseit megbüntetése.
28. Külügyi tisztviselők szol

gúlati· idejének szabályo
zása.

A kormány olyan nagysza
básu munkaprogramot dolgo.
zott ki, amely hosszu hónapok
ra alaposan igénybeveszi az
országgyülés munkáját.

E munkaprogram végrehaj
tásának érdekében - ebben az
évben elmarad a szokásos
négyhónapi nyári szünet s a
legfontosabb mezőgazdasági

munkák idejére kiterjedő meg
szakitástól eltekintve, egész
nyáron dolgozni fog a Ház.

ffármas-K-ö-rös

megkezdődik az érdemi mun
ka. A kormány a törvényjavas-.
latok egész sorozatát készitette
elő, amelyek fl magyar élet
minden területét érintve, elin
ditói lesznek a hatalmas re
form munkának.

ménynek, annál is inkább, mert
ezzel is bizonyságot tett a vár
megye népe arról, hogy érté-
keli azt a munkát, melyet a·
Magyar Elet Pártja és 8Z eb
ből alakult kormány 8 nemzet
jövőjli érdekében ugy belpoliti
kailag, mint külpolitikailag ki-

.. fejt, .és ezen. feli!!imerésének
.s~~v8zatáv81 bizonyságát adta.
.~'. Őszinte. sajnáI8'tt~11 . kellett
-;azonban' látJ1o~;,hogy-.a ;',társa",

D kormány flltD! mEgállapiíott munkaprogrilrnban
a hÖVEthEzD ttlruÉnplauiJsiafok, ilIBtVE toruÉnyhozüsi

intÉzkEdÉsek sZErEpelnek:
1~ Felvidéki képviselők behi-

vása.

2. Indemnitás.
_ 3. Kárpátalja inkorporációja.

4. K6rpátaljai képviselők be
hivása.

5. Házszllbályrevizió.
6. Szociálpoliti kai és család

védelmi alap.
7. Birtokpolitiklli javaslat és

házhelyakció.
8. A mezőgazdasági munkás

ság aggkori biztositásának
kiterjesztése a·z özvegyekre.

9. Munkásházak és családi
otthonok épitése.

10. Ipari munkáskamaník fel
álli tlÍsa.

11. Munkuközvetités államo
sitása.

12. Munkásszabadidő megszer
vezése.

13. Városi vámok eltörlése.
14. Rendkivüli házadómentes

ség kislakásokra.
-15. A társulati adó reformja.
16. Egyenes adók és illetékek

reformja.
17. Honvédelmi repülőalap lé

tesitése.

.HATALMAS
MUNKAPROGRAMOT

TERJESZT A KORMÁNY AZ
ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ

A belpolitikai élet teljes egé
szében kibontakozott és meg
indult. Szerdán megtörtént az
országgyülés ünnepélyes meg
nyitása, fl hét végére megala
kul a Ház s utána nyomban

. Vitéz dr. Ricsóy-UhlaJik Bé
" la főispán nyilatkozott a sajtó"
t .- nak·· a vármegyei választások
,~-':, ..eredményéről. A főispán nyi
",':;Iatkozátában a következőket
':;~'- mondta: Hálás köszőnetemet

{)r~je'zem ki Bék~s vármegye
Y:közönségének azért a megértő
;:: -támogatásért~ melyben engem
~::i8~vál~~~tásokalatt rész.esiteni'
~h':s~i.~~~";':9I~..., Nagy~m,< örülök. a
,<'.:;jtitltós SZllvozássa}.; elértered~r:\../:· '~~.,.:.:t.',~:~ .-

BÉkÉS vármEgyBnÉpE hitEt tEtt
akormány és aMagyar ÉIBt

Párt mellett
VitÉZ dr. Hf~5óy-UhJm1ik BÉlil föispán nyilatkozata

ft uáfa5ztásDk EredményérOI
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IdBi Katolikus Hagygyűlésünh
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nitásáf; hanem irásbanis. Mély
tudással és égő .... buzgósággal
megirt levelei nemcsak a Sz~nt·
irásnak sugalmazott részei, ha-o
nem a keresztény irodalomnak
legszebb termékei is. Verést,
fogságot szivesen szenved~tt

Krisztusért. Többször is togs8i
ba vetették, mig végre ugyan
csak junius 29-én, de valószi.
nüleg egy évvel Szent Péter
keresztrefeszitése előtt, kivégéz
ték. A római polgárokat nem
volt szabad sem megvesszőzni,

sem keresztrefesziteni, mert ez
mindkettő lealázó büntetés volt.
Szent Pál tarsusi születésü lé
vén. római polgárjogot élvezett
és igy nem lehetett keresztre
fesziteni.· Ezért junius 29 én
estefelé kivitték az osztiai utra,
a városon kivülre és ott lefe
jezték. Ahol legördülő feje gu-
rultában több helyen érintette
a földet, forrás fakadt.

adakozni lehet? Ki ne ismerne
árvát, beteget, elhagyottat, aki
nek örömet szerezhet? Alkalom
van jócselekedetekre bőven,

Amit a legkisebbnek teszünk.
Jézusnak cselekesszük [

EBYHÁZl HlMDÁB
Bucsujáró körmenetet tartunk

junius 18-án a szomszédos Gyo
ma gyönyörü templomába. A
körmenet reggel 7 órako t indul.
A gyomai templomban Csernus
Mihály apátplebános mond
szentmisét és Dérczy István ny.
plebános predikál. Körmenet
után Te Deumos hálaadás.

Szent László király ünnepén,
junius 27-én a kondoros tanyai
templom bucsunapjtít ünnepel
jük.

Gazdák I Munkások r Szent
Péter és Pál apostolok ünnepén
a Szentlélek Isten áldó kegyel
mét kérjük az _ aratási és ~sép

lési munkálatokra. A délelőtti

fél 10-es nagymisére szivesen
hivjuk meg Endrőd földmives
népét.

I{özterületi szentmisék. Junius
25-én az öregkerti Szent Imre
iskolában; junius 29-én a nagy
laposi kápolnás iskolában, ju
lius 9-én· az öregkerti kápolnás
iskolában, julius 16·án a po
lyákhalmi kápolnás iskolában,
julius 23 án ft nagylaposi ká
polnás iskolában, julius 30.án
a csejti iskolában mutatunk be
szentmiséket.

Egyesületi hirek. Junius 18.
án d. u. fél 4 órakor Szent Fe
renc UI. rendje, junius 25-én
d. u. fél 4. ónikor oz· oltáreiye
sület, junius 29-én.d. u. fél 4
órakor a Jézus Szive Szövetség
Női-csoportja, julius l-én d. u.
6 órakor Férfi-Liga, julius 6-án
este 6 órakor o Leán~ egyesü
letek tartják havi összejövete
lüket. A Jézus Szive' Gárda
t8gj~i 'julius 7.én re'ggei 6 ór~':
kor végzik. juliusi havi szen\.,
gyónásukat; .' . . . .. ';;~,~~}: _>

Szent Pál apostol a kisázsiai

T8rsusban született körülbelül
Krisztus születése után a 2. esz
tendőben, előkelő és szigoruan
vallásos zsido szülőktől. Mint
a hires Gamaliel tanitványa,
magasabb iskolákat végzett Je
ruzsálemben. De amellett ipart
is tanult, mégpedig 8 sátorcsi
náló mesterséget. Minthogy a
zsidók farizeus szektájához tar
tozott, tulzó zsidó nemzetipárti
volt. A keresztényüldözésekben
tevékeny részt vett. Egyik Da
maskusba vezető keresztényül.
döző utján azonban· csodálatos.
módon megtért és ettől kezdve
Krisztus apostolává lett. Az
egész akkor ismert vi lágot be
járta apostoli utjában. Megfor
dult Palesztinában. Kisázsiában,
Görögországban, Rómában, sőt

még Spanyolországban is. Nem
csak szóval hirdette Krisztus ta-

JÉZUS SZíVE ÜNNEPE
Úrnap nyolcadát követő na

pon tartjuk Jézus Szive ünne
pét.

Amikor az Üd vözitő megje
lent Alacoque Szent Margit
apácának s őt Szentsé~es Szi
vének tiszteletére buzditotta,
határozottan ezt a napot jelölte
arra, ho~y Szent Szive ünnepé
nek tekintsük.

Az Egyház e napon Jézus
Szivéről mondja a szentmisét
és buzditja a hiveket is, hogy
lélekben e napon ünnepeljék
Jézus Szent Szivét. De mivel
nem nyilvános, tehát nem kö
telező ünnepnap, nincs is man
kaszünet s azért szokták ti nyil
vános ünneplést és körmenetet
rákövetkexő vasárnap megtar
tani, amíkor nyugalomnap van
amugyis.

Hogyan üljük meg tehát még
is Jézus Szivének ünnepét, ma
gát az ünnepnap péntekét r

1. Készüljünk elő e napra r
Mondjunk valami imádságot
Jézus Szivéhez

2. Ne mulasszuk el e napon
a szentmisét. Akik hivatalba,
vagy munkába járnak is, talál
hatnak módot arra, hogy kora
reggel szentmisét hallgassanak.

3. Vegyünk részt lehetőség

szerint azon ájtatosságon, amit
e napon községünkben tarta
nak.

4. A legfőbb meg lS: járul
junk ,szentáldozáshoz e napon.

. Az Ur Jézus, amikor Szivét
megmutatta, kiemelte óhajai,
kérései közül a~t, hogy szentál
dással mutassunk be elégtételt
megbántott Szivének .

5. Te~yünk valami 'jót a
Szent Sziv tiszteletére r Hol ne
volna szegény rokon, szegény
gyermek, akivel jót tehetnénH
Hol nem gyüjtenek templomra,
vagy más szent célra, amelyre

* >I<

Világiak Krisztus országáért r
Ezt a jelszót, illetve munka

programmot adta ki az idei
Katolikus Nagygyülés a jövő

munkaévre. Ez annyit jelent,
hogy a hivek, vagyis a világi
egyének Krisztus országának
érdekeit jobban ismerjék azok
terjesztésében és védelmében
jobban részt vegyenek. Világi
apostolok működését áhitja az
Actio Catholica 8Z egész vona
lon. Jobban, mint eddig. Es,
hogy ez megtörténjék, az idei
munkaprogramm értelmében,
ilyen apostolkodásra kiképző

kurzusokat fog tartani az A. C.

P. HőJe Hornél D. P.

HÁlákat mondottunk, imád
ságban és szónoklatokban, a
Mindenhatónak a mult hóna
po: ',' kézzel fogható csodás se
gitségéért s az a szent elszánt
ság csendült ki minden sziv
ből, lélekből: még odaadób
ban akarunk Istennek szolgálni,
még jobban akarjuk Szent Ist
ván országát megvalósitani,
hogy telles megjavulásunkkal
és kitartásunkkal a keresztény
eszmék és erkölcsök mellett ki
könyörögjük az Úrtól nemcsak
lel ki boldogságunkat és örök
üdvösségünket, hanem földi ha
zánk régi határainak további és
maradéktalan kiegészülését is.

>I<

szár keresztényüldözéseinek ide
jén. 67 körül fogták el és ítél
ték kereszthalálra a rómaiak.
Szent Péter apostol örömmel
fogadta a vértanu-halált és csu
pán egyetlen kérése volt: hogy
fejjel lefelé feszitsék a keresz
re, mert nem tartotta magát
méltónak arra. hogy ugy hRl
jon meg, mint maga az Üdvö
zitő. A ki végzést vezető tiszt
teljesitette kérését. A vatikánu
si dombok mellett, ott, ahol
ma Szent Péter temploma áll,
megfordítva állitották a földbe
keresztjét és arra fejjel lefelé
feszítették meg őt. Marcellus
pap, Szent Apuleius, Szent

Anasztázia és Basilissa meg·
szerezték holttestét és rínom
gyolcsba takarva; márvány
szarkofágba helyezték, arnelyet
II közelben eltemettek~ Az első

pápa ereklyéit később egyideig
a Szent Sebestyén katakombá
ba vitték, de végül visszaszál
litották eredeti nyugvóhelyére,
ahol ma is pihennek azok.

Juníus 29-én ünnepeljük a
két apostolfejedelem, Szent Pé
ter és Szent Pál halálának év
fordulóját. A római kereszté
nyek is kétségkivül megtartot
ták már Krisztus első földi hely
tartója halálának ünnepét.

Szent Péter halászmester volt
a Genezáret·tó mellett fekvő

Betszaidóban. Jézus őt szemeI
te ki arra, hogy apostolainak
vezére és Anyaszentegyházá
nak első pápája legyen. Az
egyik k~resztény egyházközsé
get a Szírországban fekvő An
tiochiában alapitotta s annak
két év~n át volt püspöke. Visz
szatérve Jeruzsálembe, Hero
des fogságába esett, 8Z Úr an
gyala azonban csodálatos mó
don niegszabaditotta. Rómába a
42. év körül tette át székheJyét
és ettől kezdve egész haláláig
onnét vezette II keresztény vi
lágot. 52. év körül ismét meg
fordult Jeruzsálemben. Ott tar
tották az első ap03toli zsinatot,
omelyen Ó elnökölt. Nero csá-

egyrészt emlékezet volt a ta-,
valy feledhetetlen Euckariszti
kus Konglesszusra, másrészt
seregszemle, a katolikus lelkek,
elhatározások, nekilendülések
és azoknak eddigi megvaJósi
tása felett és uj lelkesedés me
ritése a jövőre előirányzott cél
minél tökéletesebb eléréséhez.

Természetes, hogy akkora
fényt, pompat, számokat nem
Iehetett várni, mint tavaly volt.

. De igazán nem kell resteIked
nünk az elért szép sikerek fe
lett. Szép volt maga a Hősök

tere, Gyönyörűen viselkedtek
hiveink, alakulataink az egyes
gyűléseken vagy nagy meg
nyilvánulásokkoL Kitettek ma
gukért a nők az esti szentség
imádáskor, derekasan viselked-
tek a férfiak az éjjeli szen tség
imdáskor, a dolgozó testvérek
a maguk ünnepén s mindnyá
jan a szép zárókörmeneten,
amely az idén is hatalmas zá
porral végződött. Már utköz
ben szakadt az eső egy kis
jéggel, de ép ez mutatta meg
seregeink helytállását, fegyel.
mezettségét, hitét, szeretetét az
Úr Jézus iránt és a bizalmat a
vezetőség rendelkezéseivel
Szemben.

Először ünnepelhettünk fel
·vidéki és kt.rpátaljai testvére
<inkkel, akik szines, lelkes cs0-

:portokat képeztek a hl1talmas
tömegekben.
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H:0RTt1Y' MIKLOS
Magyarország kormányzója ju

ni'us 14-én káprázatos pompa
mellett' nyitotta meg az uj ország
gyűlést.

Dél~lőtt 10 órakor a Koronázó
Főtémplomban dr. Serédy Juszti
nián;biboros-hercegprimás Veni
Sancte-t énekelt; majd főpásztori

azentmisét mutatott be," amelyen
grófTeleky Pál és a kormány
több tagjának vezetésével résztvett
a két Ház igen sok tagja.

Déli 12 órakor a parlament ku
polacsarnokában gyííltek össze az
ul országgyűlés tagjai, ö ott fo
gadták a katonaság diszszázadai
nak 'tiszteletadása után az ország
korrriányzóját.

A kormányzói szózatot, mely
irányt szab a törvényhozás mun
kájának és kijelöli azt az utat,
amelyen az országnak haladnia
kell rádión kereszlül az egész,
nemzet hallgathatta.

Akkor szeretem...
frta: Bartha András.

Akhor szeretem a virágot,
Mikor könnyes és belezengi
Fá}dalmdt a világba... tőle

Tudok az egekbe üzenni.
Mertha virág borul le sirva,
Haját száz angyal fonja és a
Bánatát egy csillagra írja.

Akkor, szeretem én a kö'nnyet,
Ha onnan jön, ahol a vágycde

Nyitnakszépfényü ablakot és
Mély búgású sóhajok szállnak -

. A világba halk búval zengni,
S mikorra a hajnal meglátja,
Vissza bujnak clcsendesedni

Akkor', szeretem én a verset,
Ha a mezőn s~ületik, göndö'r
juhokról, kékszemülegényről, ~

Va;gyc' egy t8nyérnyi búzafö"ldröl.
S akkor; mikor a virág zengi
Fáj~all1iát a világnak... ett6l
Lehet a szíveknek üzenni...

A, Katolikuö Nép.zövet
öég Temetkezési
,Segitőpénztára

utján mindenki könnyithet az el
halálozás rrilatt jelentkezó gondon,
megnyugvást szerezhet magának

és családjának.

Iratkozzék be tagul
Tagfelvétel és adijak bafjzetéöe
az Endrőd-GyomaiTakarékpénztár
Rt-nál Endrödön. Tag lehet minden

14-65 év közötti egyén.
Orvoal viz5gálat nincsen l

L~,g~15e?b havidij 50 f~

Tanfolyam
Szeged szab. kir. vár05 Törvény

hatósági Iskolánkivüli Népműve

lési Bizottsága karöltve a Délma
gyarországi Magyar Közművelő-,

dési Egye5ülettel a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium eng~dé

Iyével és támogatásával Szegeden,
1939. július 31-től aUl;usztus 13
ig a szegedi bzabadtéri játékok
alatt népművelők (tanáro]" tanítók,
papok, jigyzők stb.) részére nép
művelési előadó 8S faluvezető tan
folyamot rendez. A tanfolyam
részvételi díja (amelyben a kirán
dulásoll. díja is benne van) 40'~,

30'- P és 10'- P azoknak, akik
élelmezést és els7állásolást nem
óhajtanak.

Azok, aldk a tanfolyamon részt
óhajtanak venni, f. évi július l-ig
jelentl,ezzenek a Békés vármegyei
Törvényhatósági Iskolánll.~vüliNép
művelési Bizottságnál. (Bejelenten
dő : név, álJáR, lakóhely és lakás
eim.)

A bővebb tájékoztatást a jelent
kezés után adjuk meg.

A tanfolyamon résztvevő hall
gatói, a szegedi szabadtéri játékok
alatt érvényes kedvezménnyel fél
áron utazhatnak Szegedre.

TANTÓ JÓZSEF s. k.
várm. népm. titkár.

A NEmZEti MunkakUzpDnt
kubikDS küldöttSÉgE
orof TElEki Mihály

fUldm[vElésUgyi mmisztErnél
Aközeli napokban Szeder János

országgyűlési ll.épviseJŐ, a Nemzeti
Munkaközpont országos társelnöke
és frankó Béla, a NMK szakmai
ügyvezetője csongrádi és csanya
teleki lllunkásokból álló lwbilws
ldlldöttséget vezet'ett gróf l'eleky
Mihály földmívelésiigyi miniszter
hez és vitéz Bonczos Miklós ál
lamtitkárhoz.

A küldöttség vezetői részletes
tárgyalás keretében ismertették a
miniszterrel a kubikosmunkásság
tarthatatlan helyzetét és tol má
csolták a kubikosság sérelmeit.

Gróf Teleki Mihály nagy meg
értéssel hallgatta az előadottakat

és kijelentette, hogy ennek a szín
tiszta magyar munká.rétegnek a
sorsával behatóan ldván foglal
kozni és az eléje terjesztett kérel.
meket a minisztertanács elé viszi.

A kubikos-küldöttek körében
nagy megnyugvást keltett a föld
mívelésügyi miniszter jóindu\atu
állásfoglalása és bitnak abban,
hogy gróf Teleki Mihály mély

. szociális érzetből fakadó gondos
kodása meghozza a sokat nélkü
löző magyar kubikosság élelszin

, vonalának javulását.

ft Husszinszhóba hDldDtt
gyulaí' munhásoh hatalmas
nEmZEti szinD zászlóllallEptéh

mEg agyulai SZErVEZEtEt
A Russzinszkóból a pünkösdi

ünnepe!He hazatért munkásokat
a gyulai vasuti állomáson dr.
Bartha Attila, a helyi szervezet
elnöke, dr. Vargha Gyula polgá~

mester, dr. Máté Imre, Gyula va-
ros országgyülési képviselője és
Szeder János országgyülési kép
viselő, a kubikusok szakmai cso
portjának országos elnöke fogad
ták május ~6-án este. A munká
sok nevében Rehák Sándor mun
kás keresetlen szavakkal adta át
azt a hatalmas nemzeti szinü
zászlót, melyet a munkások' ke
resetükből és a Kárpátok fenyő

jéből állitottak össze. "Becsülettel
szereztük, becsülettel adjuk át"
mondta a munl\ások képviselője.

Dr. Bartha Atilla elnöll. megható
doH szavakkal mondott köszöne
tet a zászlóért és melegen üdvö-
zölte a munkásságot. "Ezt a zász
lót utólsó Jeheletünkig védeni
fogjuk és ez elatt menetelünk a
szebb, a boldogabb magyar jövő,

a magyar munkaállam felé". Har
sány éljenzés fogadta az elnök
szavait. Utána Vargha Gyula dr.
polgármester fogadta lelkes sz~

vakkal a város közönsége neve
ben a hazatén munkásokat. Dr.
Máté Imre intézett rövid, hatásos
beszédet fl munkásokhoz, végeze-
tül pedig Szeder János beszélt.

Becsülettel álltátok meg helye-
"teket és büszk~ vagyok rátok és
büszke vagyok arra, hogy a ma-
gyar nemzetnek dicsőséget sze
reztek". A megható fogadtatás
után a sok száz munkás és hoz
7atartozó menett~ alakulva vitte
be a Nemzeti Munkaközpont 5zék
házába a nemzeti zászlót.

Polgári iskolai
hirek:

Az endrödi .iskolába junius
hó 17·én délelőtt irjuk be a nö
vendékeket. Akik első izben
iratkoznak iskolánkba, hozzák
magukkal utolsó iskolai bizo
nyitványukat, keresztlevelüket
és ujraoltási bizonyitványukat.
Ha a keresztlevél és az ujraol
tási bizonyitvány nincs meg,
később is be lehet adni. 
Akik már jártak iskolánkba, csak
tanulmányi értesitő könyvec!!
kéj üket hozzák magukkal. - A
tandij és mellékdijak évi össze
ge 44 pengő. Havirészletben is
fizethető. - Szegénysorsu, jeles
magaviseletű és legalább jó ta
nulmányi előmenetelű tanulók
tandijkedvezményt kaphatnak.--:
A. rászorulók tankönyveket kap
nak kölcsön az iskolától. ,-

. Igazgató.

HIREK
Az UJ orszaggyülés elnöke 

mint a Ma~yar Elet Pártjának
értekezletén eldöntötté~. ismét
Darányi Kálmán volt miniszter
elnök lett.

Dr. Lindenberger János 8.

csonkaváradi egyházme~yeapos
toli kormányzója junius 22-én
tölti be 70. életévét. Közismert
sZe!"énysége és alázatos lelkülete
elhárit magától minden ünnep
lést és ezért csendben ad hálát
Istenének az egyházmegye kat
holikus tábora, hogy ily magas
és eredményes munkilban g~z

dag életkort adott főpásztórá.

nak. Ad muJtos annos r
Dr. Beőthy György apátka

nonok, egyházmegyei főtanfelü
gyelő két napot Endrődön töl
tött. Résztvett a polgári iskola
magtintanulóinak vizsgálatán.

Szeretet-lakoma. A katholi
kus Népház ' "Szeretet-asztal
társasága" dr. Tóth István Ügy
véd főhalászmester vezetése
alatt társas vacsorát rendezett. E
vacsord keretében meleg üdvöz
lésben r~szesitették a megjelent
dr. Beőthy György apátkano
nok, e~yházme~yei irodaigazga
tót és felkérték, hogy ft megje
lentek hódolattelfes tiszteletét
tolmá:solni sziveskedjék az egy
házmegye jubiláló, főpásztora:

dr. Lindenber~er János apostoli
kOrmányzó ur előtt is.

VizsgáÍatok. Az endrődi ele
mi és polgári iikolák vizsgálatai
az elmult napokban fejeződtek

be. A szülők mindenütt nagy
érdeklődéssel kisérték gyerme-
keik előhaladását és őszinte há
lájuknak adtak kifejezést a tan-
testület kitűnő és eredményes
munkásságáért. A csejti iskola
vizsgáján dr. Sorbán Jenő járási
főszolgabiró is megjelent II köz-
ségi előljáróság több tagjáv~l
együtt.

Az endrődi polgári iskola
IgazgatÓSága e7.uton is hálás kö
szönetet mond azon jószívü ada
kozóknak, akik lehetővé tették
adományaikkal, hogy szorgal
mas és kiváló viseletü tanulóit
jutalomban részesithesse,

Mérsékelték az eozinált buza
árát. A földmivelésügyi minisz-
ter a junius 8 után leszállitásra
kerülő eozinált buza árát r\éter-
mázsánként 14 pengőben á118-,
pitotta meg. A Future R. T. 
amely az eozinált buzaakció.
lebonyolitását végzi - e junius
elseje után leszállitott és leszál
litásra kerülő eozinált buzetéte
leket is a rendeltetési álÍ~má
sokhoz az ujabb rendelkezések

i alapján bekapcsolt legközelebb
fekvő elosztó-helytőlszámilott
fuvardíj tétel szerint számolja el
abban az esetben il;, ha cl tél.\Y~,

. leges szállitás annakidején.,:m~g,
távolabbi' elosztóhelYfól tö~j,n~. '
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TEREFERE
I Endrőd, 1939. junius 15.

Gyomai gazda: Aggyék ls
ten mindnyájulmak. Hogy ér
zik magukat a leszámolás
után' ?

Ladányi gazda: Miféle le
számolásról beszíl kelmed?
Tán a kortespizek körül van
baj?

Gyomai: Az engöm nem
, érdekél. .Fájjon érte a fej e
annak, aId adta. Rábizonyitani
ugy se léhet egyil<re se. A
Győri azt mondja, no mög a
bevándorolt Rácz mestér is,
hogy ük elvbül dolgoztak.
fusson ld a szöme annal<, aId
látta, hogy csak egy fillért is
zsebrevágtal< napszám, meg
miegymás cimén.

Endrődi: Náluok is váltig
erősitil<, hogy minden falatért
megfizettek, amit a Stefánia
utcán megettek és megittalL
Még az az autót is a Máté
fizette a saját zsebébűl. Ta
lán még az utiköltséget is
ők adták össze a Kasnyána!<,
amikor elpárolgott.

Kondorosi: Hát az igaz-é,
hogya Vaszkó l\'\isa bandlÍ
riummal al<arta megtisztelni a
Kasnyát?

E'zdrődí: Léhet, ha gyöztel<
volna. Igy azonban a loval<
elmaradtal<, csal< liJ< vótak ott
a gyomai restiben, amikor
Kasnyától kisirt szemmel el
búcsuztak.

Gyomai: Az egyik fisl<ális
is utazott pünkösdhétfőjén

Pestre, ozt szemtanuja volt. a
siralomházi jelenetnele Szid
ták Gyomát, még a többi fa
lukat, de legjobban a II nagy
kalapost" . Aszondtá!{, hogy
elterejerélte a mandátumot.

Csorvási: 'Hát iszen élve
zettel ia olvastuk a heiyzet
képet, csak azt nem tudjuk,
hogy ki Vót a csorvási, a la
dányi, meg a többi gazda?
Merthogy igazságot mondtak
egymá~nak, az már szent
igaz.

Gyomai: Innen került az ld
mind Gyomáról. Hát hogy is
.gondolják kigyelmetek, hogy
Endrőd. Kasnya ~l1en beszélt
vagy irt volna?' fiisz megirta

Hármás-Körös

számit vagy 150 ·szav~zatot

a Kasnya javára. Ez már
egyiltt 500 voks, ami - ha
Horváthra esik, ezerkétszáz
szavazat különaséget jelent.

a mi ujságunk, hogy "End· Kondorosi: Hát a jóérzésü
rődőn hátba támadtál{ a kor- munl<ásság mit csinált? Azok
mány jelöItjét 7" nem tudták ellensulyozni a

Endrődi: Hát az igaz, hogy polányistákat?
Endrőd I<ét körzetében a Hor- Endrődi: Nálunk az asszo
váth, l<ét körzetében a Kas- nyold{al együtt közel 8-900
nya kapott többséget. De hát munkásszavazat van. Ez meg
ennek nagy sorja van. oszlott. Jobb lett volna az

Ladányi: tlát az bizonyos, arány, ha 170 munl{ásunk
hogy szörnyen elcsodállwz- nincs oda künn Németország-

ban. Ezek csalmern kivételtunk, ami/wI' hiriiIvettük, hogy
21 szavazattal többet I<apott nélkül jobbérzésü emberek,
a Kasnya. akik a főispán ur jóságát él-

vezik és itthon sok társul{at
Endrődi: Hát tiZ endrődiek

eltéritették volna a Kasnya
egy része is ugy vót, mint

Polányi tábortól. Az ő távol
az egy egyszeri gyerék, aki

létiik nagy hátrányára szol·
I(érdezte az anyjától, hogy mi gált a Magyar Élet Pártna!c
az a kentaur 7 Aszondta neki

Gyomai: Szip beszéd, de
az anyja, hogy az egy ször-

a lényeg az, hogy levizsgáz
nyeteg, félig embér, félig ál-

tak. Mink mentettük meg a
lat. Hát aztán, kérdezt~ to-

hazát, most aztán mink jö
vább a l<isbölcs, hol alszil<

vűn]{, Endrőd most öt esz
ez a szörnyeteg, ha félig em-

tendeig hallgasson és hintsen
bér és félig állat. ,Házban-é hamut a fejére.
vagy istállóban? 1iát Endrő-

Elidrődi: Kár annyira Je
dön is I<ét .ielölt volt. Egyik gényl<edni szomszéd. A mult
a l(asl1ya "kisgazda", a má- választás kor. no meg a régi
sik él Polányi "munkás". Ha választásolwll is mindig a
kisgazdál<l(al tárgyaltal< Má-

több szavazatával biró Gyo
téél(, a1<1<ü r a kisgazda-akolba

'ma akadályozta meg, hogya
pró!>itlták terelni a gazdál<at,

!<erületne!{ jobb és tehető~ebb
ha a mut11(áso\<l<al, ald<ür fe-

I<épviselője legyen, ozt nem
nenagy szocilistc:ík voltal<. Igy

igen láttul<, hogy szégyeltél<
esett n({ln meg, hogy a volni1 magul(at, vagy ne tar
gazdák rászJvazti1k a lajstro-

tott~k vülna a marlwj<at.
mOll Polányira, a mlln/<ások Gyomai: Hát ozt. mit kap
pedig az egyéni lapon a Kas- tunl<. mondja csak. Maguk
nyára. Legalább 4-500-ra megl(apt'lk a mezőturi·lwndo
tehető azon munl<ások és rosi utat, meg más egyebeket.
hozzátartozói k száma. aldl(,

Endrődi: Magul< pedig a
mert sor(likból való munl(ás-

dévaványai utat. Ozt maguk
jelölt volt, rászavaztal< a Kas- I(aptal{ nagy államkö!csönt a
nyára. HOl11bárhoz, mink nem [{ap-

Csorvási: Hát az igaz, hogy tUllk semmit. Hát nincs mit
a többi I<özségb~n nem volt szelllünlne hányni.
helyijelölt, csak Endrődön. Gyomai: Hát az iskolák?
Ebből megérthetjü/(, hogy Endrődi: Azok nagy részét
miért erősödött meg itt il 10-15 év előtt épitettilk.
Kasnya. Eiel{l1ez kaptunk ugyan álJam-

Endrődi: Az is bizonyos, segélyt, de magunk is mélyen
hogy ha a Főispán lett volna belenyultunl{ a bugyellárisunk
jelölt, Kasnya nem kapott ba. Maguk előtt is nyitva vót
volna harmadrészit sem. A az ut, de sajnálták a költsé-

'körösöntuliakhoz kiment egy get, amit maguknak is áldozni
református pap is, ozt Tildy- kellett volna.
ra ,hivatkozva kérte az ott Gyomai: Hiába 8zaval és
lakó Gyorriáról, Mezóturról és . szépiti a dolgot, most benne
Keviből származó hiveit, hogy maradtak a slamasztikába.
Kasnyára szavazzanal<. Ez is Most már mehet a papjuk

" ,5 qldal c

ahová akar, nem hallgatják
meg.
Endrődi: Kár ugy hencegni,

Ha vesszük, Endrődön Kasnya
1478 szavazatot kapott, Gyo"
mán meg 1508-at. És ha
népszerü gyomai jelöltet álli
tott volna listájára akisgaz 
da-párt, mint Endrődön tette,
nem tudom, hogy milyen lett
volna az arány?

Csorvási: Kár civódni em
berelL Tény az, hogy győz

tünk. Az is való, hogy ná~

lunk is, Kondoroson is 30kan
azért állottak Horváth mellé.
mert a Idséretében volt end
rődiek szörnyen döngették a
mellüket, h o g y Endrődön

nyolcvan percent a főispán

mellett áll. Igy' aztán mink is
bátrabbak lettünk.

Kondorosi: Nagyon helye
sen beszél kigyelmed. Dol
goztunk mindenütt becsület
tel és az eredmény megvan.
Most az a fő, hogy fogjunk
össze és a kerület közös ér
del{ében dolgoztassuk a kép
viselő urunl<at, no meg, mint
igérte a főispán urat is.

Gyomaí: Igaza van. Ne ma
rakodjunk a IWllcon, ami még
nincs is.

Ladán. vi: Az első koncot
Kasnyától kellene kérni.

Cso/1lási: Amit ő ad, arról
mi lemondunlL Mezőhegyesre

utalna bennünket finom za...
matjával.

Ladány i: Na-na. Azt mond
ta a választás elején, hogy
megfizeti a MÉP választási
költségét, csak a Horváth ez'"
redes urat hagyják meg ellen..
jelöltjénele Hát most aztán
elO a gubával!

Gyomai: fia van tanu rá,
akkor neki. Itt van a Legeza
TibOr, ő biztosan ~zivesen

vállalja abehajtást.
Endrődi: Ugy járt piktorunk,

mint az egyszeri ember. Del
brUcnek hivták az apróterme
tü, de igen okos német ál
lamférfiut, akiről azt mon"
dotta az egyik ellenfele, hogy
"a mellényzsebembe fogom
dugni ezt az apró Delbrilcköt".
DelbrUck mosolyogva csak
azt válaszolta, hogy "akkor
barátom több ész l~sz i:t
mellényzáebedbeot mint a ko
ponyádban" . Kasnya i& -

,mint régi, yiharvert politikus- .'
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fl.z a!{áCilláhord<Ís ,IZ orózág
középső és déli felében befejező

dött. A beérkezeti jelentéseI, sze
rint mennyisége egyes helyekhez
viszonyitva különböző, poz esős,

zivataros időjárá5 sok helyen gá
tolja a méhet munkáját. Pergeté
si eredmények családonl(ént 15~
25 kg. I,özött mozognal{, A je
lek szerint közepes termésre szá
mithatunk. Az árak tekintetében
a helyzet még nem alakult ki,
általában a méhészek 1 pengő

ltöriili árakat \(érnek a feladóállo
mái.

Hépházi
HZÜVBthBZBtbsD

MéztErmelö BS ÉrtékEsítö
Hangy~ 5ZÖU3ÍRBZEt jelentése

"Az E"yházmegyei Hatóság·

1238-1934 sz. . engedélyével.·
SzerkciZtéién és kiadáiért felel<5s ;

WALTHIER GYöRGY·
Fönlunkalárö: .

. CSERNUS' MIHÁLY--' ,-': ..

NYQmatott Nád~dv.rY·.;Mlfaáli~:_;
"PefŐR' könyvnyom-d6jAIi~?_':,~

Gyomán•.•... ·~·.-::;~-4:

A !(edvezőbb vetésjeJentések
megnyugtató hatással voltak a bu
dapesti gabollatőzsde hi'll1gulatára.
A kínálat l{edvez6 volt, de a ke
reslet tartózkodó, ami az irányzat
ellanyhuJására és az árak olcsób
bodá.sára vezetett.

Buza iránt mérsékel t az érdek
lődés A 8) kg-os tiszavidéki búza
19,85-20 pengő.

i\ takarmányárpa lanyha, a
kereslet csekély és ára 25-50
fillérrel olcsóbb,

A zab irányzata szintén lany
ha, a Idnálat sziinetef, az árak
25 fi Itérrel o1csóbba k lettel" Az
elsőrendli zab ára 24.40-24.70
pengő.

A tengeri kinálata elégséges, a
kereslet tartott ás ára 5-10 fH
lérrel esett. A paritáéos tengeri
ára 16.45-16.60 pengő.

tIIRDESSEN
LAPUN~(BAN

kitünő friss árukat

olcsón kap!

.. '~"'.1~-,~:;j~!,~~!~:,~

. Az--:-- állatpiaeón ~-;~"

a pririfa' ~ze~dett:'~erté8 (i30-2~
kilón felül) 100-103 filléreö.',
áron kelt a ferencvárosi pia-"
con. - A silányabb minöségü
hizók 84-98 filléres' áron
keltek" 'A borju váöárirány
zata kielégitő. ---: Prima cSzo
pósborjak 1 pengön feltilt árat
is elértek,

6yomáról Induló vonatok
B~késcsabára 2'31
Véiiztőre 3'43
Budapestre 5'49
Gyulára 6'14
Budape~tre 8-24
Békéscsabára, gyors 9'36
Véaztőre 9'45
Békéscsabára 10 40
Budapestre, gyors 12'01
Vé~ztőre 14'24
Budapestre 14'30
Békéscsabára 15'27
Békésceabára, gyors 17'31
Vésztöre 17'41
Szarvasra IQ'13
Budapestre, gyors 19'32
Békéscsabára 20'45
Vésztőre 20-50
Budapestre 23'34

..wa

Házam a fain l1SQ!U álL ÉS bár
szigetBlvE uannak falai, az Északi

fal nagyon nyirkos Dwnnnyira,
hogy az Északi falon függö képEk
penészB5Eh. Mi lEhEt enneh i)~ oka

ÉS hogy lEhEtnE EZEn sBglfBnl?
Valósziniileg (I falu végén ma

gáb,Jn álló ház észahi fala az
időjárás viszontagságainak na
gyon ld van téve, Igy a öúl az
esiít állandóan faJnal{ veri, minek
következtében az átnedvescdil( és
Idszáradni nem tud, Azért azt ta
nácso!jll\{, hogya régi átnedve
sedett valwlatot veresse le és a
I{iöz<iritott fali'lt 3 CITI-eE. vastag
CE:lllcnthabcrcc?al vonassa be-

Re!1get~g pathány van épületsimheIl,
ni2rt rÉgi Épillefekk81 tlan házam
~ÖPÜI9éI1E. Tanácsot k2rg~, milyen
5z~rrej tudnám kiirtani ~ patká
nyokat I fl SZBr azonban háziálln-

taimra ne legYBn vBszBdelmBs?
A patl,ányok irtására legalkal

lllélsaiJo SIer a tengeri hagyma,
amit minden drogériában hasz
11<11ati utasítással együtt ltönnyen
és olcsón !Je lehet szerezni. Na
gyon jó házőrző l\Utyának pat
l,éÍliyfogó lwtyát beállítani, mely
~llélncl6 zaldatás<lival hamJlOséln
elza\'<lrn~ házától a patkéÍllyoltill.
Ezel,l,el egyidőhcn tanácsos \'o!
l1a JZ lisszes patkánylyul,al,Jt
Itátdnyos 1J0moklteverékl{el be
tÖll1ni. Ez a kátrány a fogukat,
valamint szőrüket beszennyezi,
mely miatt lassan bél{éseob vi
dékre igyekszenel{ a patkányok
vándorolni.

éves korra nem tudtak rendesen
kifejlődni, akkor helyesebb még
egy e5ztendőt várni a kasztrá!ás
sal. l\'\indeneöetre a végső dön,..
tést bizzuk a kasztrálást végző
áilatorvosra.

53rc=sr H wmo ",..,

Byomára Érkező uonatok
Budapestről 2-21
Békéscilabáról 5'43
Szarvasr61 6'13
Vésztöről 6'55
Békéscsabár61 8-23
Budapestről, gyor:> 9'35
Budapestről' tO'34
Vésztöről 11'46
Békéscsabáról, gyors 12'00
Békéscsabáról 1420
Budapestről 15'21
Vésztőről 16'51
Budapestről, gyors 17'30
Vésztőről 19'05
Gyuláról 19'10
Békéscsabár61, gY0rd 19,31
Budapestről 20'35
Vésztörő! 22'00
Békéscsabáról 23'25

5irUES kis csikóm van, mit ~ezdj~lI velB,
vajjon húsra értekesftsBm-e?

Nagyon sok csikó lesz évente
sérv miatt szép eredménnyel ope
rálva, Leghelyesaob herélés alkal
mával, vagy, hacsak !{őldöksérvről

van szó, al(kor bármikor elvéo'ez-
D

!letö az operáció, .TermészeteBen
mind a \{ét esetoen állatorvos
sZéll{tuc1ását !{ell igényoe venni.
Állatorvosi tanács nélkül ne is
gondoljon a Idscsikó húsra való
útél\esitésére,

Hislibáim egymás folluit csipdesik,
mit tBnBfnénk ElIElle ÉS mi

lehet Bllnek az olm?
Ezt a s7.0lwt1Jn jelenséget két

dolog is idézheti elő, Először a
kislib~k ullalomból szoldlatnak
rá ilyelJ rossz szokásra, ha nincs
nel{i\{ lJlegfelelő Jegelőjük és sziíl,
helyre vannak szorítva, l\\ásod
szor anyagcserezavar iő rávihelj
a l\is1ibákat ily rossz szol{ásra
N\indkét dolog ellen úgy vehet·
jük fel legcrcdményesebIJcn a
Jdizdcll11et, ha J ldslibákat jó k
gelóre killéljtjul\, Állandóan friss
víz álljon ,l libál\ rendell(czésére,
valamint uurviln őrölt faszén és
homok se Ili~llYOZlél\ a lib~k elől,

Nagyon ~pileH51nB, vajjon mikor a
!e~~!hülmasflhu a ménGsikót kihE
ré!!]!, egy iJngy hÉt BUBS tiorában?

A l1léncsil\ó!, !{asltrálása a gYil
!wriélt tilllll,séÍga szerint legjobbélll
egy éves l\Orb:ln válik be. Ezen
megálli:lpitás csal< abban az eset
ben áll, ha a méncsikók egy éves
lwrra szépen ki vannal, fejlódve.
Abban az esetb2n, ha a méncsi
\(ók bármely ol,oól hifolyólag egy

-42MAGYAR
, HOLD

és

Az endródi pleböniai
gazdaság haszonb~rbe

adja anagylanyai

120 KISHOLD

~~~~~
Az endrődi egyház
község bérbe vagy
rés zes - munkálatba
adja peresi

48K18 H OLD
8ZANTÓJÁT.

mellényzsebbe akarta tenni
tiorváth ezredest, .ozt a vé
gén Idsiílt, hogy "nehéz Cipó
lett_ a -nem is olyan öreg, de
kemény \<atona"!?
, Ladányi: Egy azonban bi
zonyos, hogy nagyon" néma"
~s "száraz" volt ez a titkos
választás, Már cs31{ mégis jobb
volt régen, amikor az ember
Bzavalatjáért egy Ids pörkölt,
meg csongrádi ld-kijút.

Gyomai: Én is azt mon
dom, hogy valamit kéllene
csinálni Most már nincs vesz
tegetésrő\ szó, most már jö
hetne egy Ids áldomás?

End/ödi: tla bolond volna
a görög, F o g a ct n i mernék,
hogy a Körösön túlití I{, meg
aZ öregkerti "ldsgazdj!<" en
nék a leglsir~sabb falItokaL
s a legtöbb poharat KasnYJ
gyáözvitézei üritenél< tlorváth~

ra. Ki a méni{ű tudja, hogy
ld vzavazolt ide vagy oda?

Csorvási: Ha megcsináijá\{,
.akkor böc8ii1etbö[ hívják le
Kasnyát is lepingá!lli a győ

zelmi tábort. Valamit -I{eres
sen ő is, Ugy vélem, hogy
egy kis mellékkereset ezután
neki is jól esik -

Gyomai: No azt a port()rt:~

1<0 t sem állitanál< I,i a nem
zeti szalonyban ?i

Ladányi: Esetleg meg ven
nék a Lipótvárosban - a zsi
dó törvény nagy ellenségének
emlékére,

-Endrődi: És mi legyen a
győzelmi dal?

Gyomai: Hát amit a mult
lwr mögbeszéltünl{, hogy "Te
mégy balra hűtlen Béla, én
meg mögyök balra , , 'P

H Amikor a fotyografiához
érünk, akkor a jó II é p h á z i
'hárslevelű-ből iszunk egyet a
,-Horváth egészségére, (Ne
_vetve elmennek.)

területü nagylaposi szán
tóját, - Ugyanott sok
gyermekes cseléd negye
dos m~káraj~lentkezhet.

;~tW~</>

-E~d-rő.d, 19'>9. j unius 15,

- '-- ··~·.1.· .-
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HITBUZGALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI fOLYÓIRAT

Elment a Főispán I

Julius n-én, közigazgatási bi- találnak, sőt a vármegye egyes
zottsága julius 12-én tartotta községéből a munkaadók ré
havi gyülését vitéz dr. Pánczél széről panasz hangzott el, hogy
József vármegyei főjegyző el- mezőgazdasági munkásokat a
nöklete alatt. Agyülés meg- megállapitott . legkisebb nap
nyitása után Haviár Lajos dr. számbéren felüli bér mellett
tb. vármegyei főjegyző felol. sem lehet kapni. Ennek a }O

vasta az alispán havi jelenté- év óta nem észlelt munkáshi
sét, melyet az alábbiakban köz~ ánynak okait a kivételes fegy
lünk: vergYdkorlatokra történt rend-

A mezőgazdaság. helyzete ez- kivüli behivásokban, valamint a
időszerint kedvezőnek mond~ földmunkásoknak Németország.
ható. A hirtelen jött forróság ba, a Ruténföldre és Hajdu vár·

megyébe történt elszállitssában
'egyes gazdákat arra kénysze- látom.
ritett, hogy aratógép et hasz- A kisipar helyzetében válto
náljanak. Ez a körülmény azon- zás nem állott be, az előző

ban a munkások elhelyezke. havi élénkség megmaradt, ami
dését egyáltalán ne.m befolyá- a magasabb mun~abérekkelvan

összefüggésben. .
solta, :Ínert azok a munkások, Az épitóipari .munkások hely
akik komolyan - ak~unak mun- zete változatlanul kedvezótlen~
kához jutni, ja fizetés mellett .. mert az . épitkezések . teljesen
kivétel nélkülelhelyezkedést szünetelnek, ugyhogy ennek .a

ff i r d e t é 8 e k e t
kedvezményes feltételek mellett közlUnk.

szakmának munkásai nagyrész
ben a mezőgazdaságban keres
nek elhelyezkedést.

Junius 30-án végetért az elsó
félévi országos tejakció, amely- 
nek s o r á n vármegyénkben
42.000 pengőt használtunk fel
többszázezer liter tej kiosztásá
val.

Az alispáni jelentést a köz.
igazgatási bizottság tagjai egy
hangulag elfogadták, majd a.
jelentések következtek.

6yors kioktatás
~ x. Pius boldoggáavatásának
ügye mindinkább jobban és
jobban halad előre. A boldog
gáavatás előkészítésesokat tes~

abban, hogy e népszerü nagy
pápának élttéről a legapróbb
adatokat is összegyüjtik.

X. Pius tudvalevőleg valaha
Tomboio . kisvároskában volt
plébános. Sokan éjnek még ot~

akik hivei voltak. Most aztán,
amikor rákerült a sor, hogy
róla való emlékezéseiket el
mondják, egy tombolói polgár
akadt aki egy pofon alakjában
kapott emléket X. PiustóI. Az
eset ugy történt, hogy X. Pius
tomboloi plébánossága idején
fiatal serdülő legény volt a törM
ténet hőse. Egy vasárnap dél
után társaival a plébánia kerí
téséhez dülve beszélgettek. A
kerités nem volt valami nagyon
ma~as és bokrok voltak mö
götte. Beszélgetés közben a su
hanc elkáromkodta magát. Azt
állítja, hogy nem tudatosan tetM
te, hanem inkább rossz szokás-
ból. .

A következő pillanatban zajt
hallottak és egy alak toppant
eléjük. A szó szoros értelmé
ben átugrotta a keritést. A ká
romkodó legényke ele állott és
jobbról-balra egy~egy hatalmas
pofont .osztott ki neki. .

- Ezt, fiacskám, emlékÜl
adom neked a káromkodásért f
Azért, hogy máskor ne tégy
ilyet I

A legényke valósággal. el
volt rémülve. Nem annyira a
pofonnak fájdalma okozta e ré
mületét,· mint inkább, ahirte-

.lenség, amellyel a dol9g: t~r-.

tént é,s hogy...az" aki;~.:P9JO~ ..
. kiosztotta' ~S ~~i ml~tt~.2.a p~~'
; bánia k~rltéséf átugrpttSt ~ma~
. a. plébários; .a késlSbbt :X.: Pi~;.;.·

vo'lt· .. ~ ::.-: ::-:-": :,>;;.:::~~~;i~'~~::;;:':\~i,?'

~~~i:l:j\o"

A '-középosztály egyik jelen-
tős vármegyei alakja mondotta
meg róla a következő· jellemző

megállapitást: Ricsóy várme
gyénk mágnás családjából nő

sült, a vármegyénk fia Jett.
Sokan azt hitték, hogy az "uj
sógorság" fénye őt is elkábitja
és bevonul a .kékvérüek u fel
legvárába. Nem igy történt.
Fiatal, okos felesége megérez
te, hogy mint főispánnénakhol
van a helye. Beilleszkedett a
középosztály asszonyai közé, s
nemCSak önmagának szerzett
különleges figyelmet és meg
becsülést, de hihetetlen módon
erősitette férje pozicióját és
népszerüségét a v á r m e g y e
"hangadó" rétegében, az inteiM
Jigenciu soraiban is. Jól mond
ja a közmondás: a hű és okos
asszony nagy áld ás.

Nem akarunk elszakadni Uhla
rik Bélától, azért nem is bu
cSUlunk tőle. Meggyőződéssel

lillitjuk. hogy mostani diszes
pOl;ici;ij~ II Kormányzó ujabb
b i 7. a I m fl munkakészségének
ujö~)b kifejtési lehetőséget ad
és l<ivú.ó~n értékes müködése
ezullÍn is növeli eredményes,
közérdekü munkósságának gaz
dag sikereit: a magyar nép hü
sé~es és odaad ó szolgálatában.

Isten seJitse és irányitsa to
vább is életutjön és hozza
vissza mielőbb hozzánk l

tárva volt mindig és mindenki
elött. Meghallgatott mindenkit
és ha egyetlen mód volt segi
teni, nem mulasztotta el soha.
Szeretetének különös megnyi
latkozását állandóan láttuk II

magyarság legszegényebb cso
portja, a munkásság iránt. Me
legszivü, őszinte barátja volt a
becsületesen dolgozó magYf r
munkás társadalomnak.

Rendkivül egyénisége, bámu
latos!ln fegyelmezett ide!o!zete,
lebilincselő bánásmódja, szoci
tilis felfogása és páratlan mun
kaereje tették olyan népszerü
vé a vármegye nagy közönsé
ge előtt, hogy politikai vonalon
is veje és utánna sorakozott fel
a választó polgárság óriási szá
zaléka. Nem hozott "patinás"
neveket, sem közéleti. nagysá
gokat. Alig ismert, uj erőket

választott ki a jobboldali nem
zeti és keresztény reform.poli
tika harcosaiul és a nép - je-
lentékeny százalékban ko'
rábbi politikai felfogását lelad
va - "a főispán kedvéén u



szavazott a Magytlr Elet Moz
galom jelöltjei re..

i Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.

M e g j e J e II i k minden hónap 15-én..

Magyarország Kormányzója a

földmivelésügyi miniszter eló
terjesztésére vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Béla, Békés és Csong
rád vármegye fóispánjrit mi
niszteri tanácsossá kinevezte s
neki a miniszteri osztályfőnöki

cimet és jelleget adományozta.
Főispánunk a földmüvelésügyi
miniszterium elnöki osztályának
vezetését fogja végezni.

Örömmel látjuk, hogya kor
mányzat méltóan értékeli Uhla
rik Béla kiváló képzettségét és
fáradságot nem ismerő lanka
datlan munkaerejét, de őszinte

fájdalommal közöljük a nekünk
nagyon szomoru hirt, mert vár
megyénk népe igaz barátját és
jóságos atyját veszti el távozó
fóispánjáblln.

Nehéz időkben jött hozzánk.
Hosszú terméketlen évek nyo
morköde boritotta be a kisgaz
da, iparos és munkás-családok
házainak tizezreit. Az inség
{\apjaiban lehdjolt a néphez és
nemcsak erőt, bátorságot su~

gárzott elcsüggedt szivébe
megértő, szivélyes és szeretet
reméltó modorával, de segitsé
get is nyujtott mindenkinek.
Széleskörü yetőmag~akció, a
szikesterületek javitására adott
igen jelentékeny állam-kölcsön,
munkasaink elhelyezése, köz
utak, folyamszabályozás és más
munkálatoknál, a németországi
munkásakció, a mezőgazdaság

ban fizetendő legkisebb mun
kabérek szabályozasa, a várme
gye fontos kivánságainak hat
hatós támogatása a kormány
zatnál -, utaink fejlesztésének
elősegitése -, kisbirtokosaink
nak kieszközölt olcsó kölcsön
nyujtása földvásárlás céljaira és
sok más közérdeket szolgáló ki
vánság lelkes pártfogása füző
dik Ricsóy~Uhlarik Béla négy
esztendős, eredményeiben gaz
dag és' maradandó értékü mü
ködéséhei.

Páratlan' népszer'üségre tett
szert nemcsak a város. vezetó
rétegei, hanem a falu kis' emM

bereinek százezreiben is. Ajtaja
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KATOLIKUS
r

A K C10
A UUBUANAI

KONGRESSZUS ELÉ

-
Egy natal káplán az iskola

év elején kicsiny tanitványait
oktatta.

- Kedves ~yermekeim, 
mondotta - ne felejtsétek el
hát a reggeli imát. De vigyáz
zatok. hogy egy nap se Ina
radjon el r

Egy kicsike feltartotto. kezét,.
jelezvén, hogy mondani akar
valamit. Megkérdezte tőle lS

káplán, hogy mit kiván?
- Tisztelendő ur, kérem, lS

re~geJi imát n~m lehet elfelejteni.
- Miért nem lehet elfelej

teni ? - kérde-zte tóle ~ káplán.,
- Azértt - válaszolt~ ~

gyermek - mert édesanyánk
odajön, amikor CelkelUnk és ve~

. lü~k együtt imádkozik. lia m~
elfelejtenénk .is. hát 'ó nem fe
lejti el és igy a~t~n mi se~

{elejtjük elo ., _,
'Szere~csés gyermek az, aki.

nek ilyen az édesanyja t

gusztus 4.én vagy augusztus
6-án reggel 6 órakor végezhe
tik havi gyónásukat.

KUlternJeti szentmisék. Ju·
Iius 16-án a poJyákhalmi ká
polnás-iskolában, julius 23-Rn ft

nagylaposi kápolnás-iskolában,.
julius 30.6n a csejd iskolában,'
augusztus 6-án az öregkerti
Szent Imre-iskolában, augusztus
I3-án a nagylaposi kápolnás
iskolában, augusztus 20-án lS

polyákhalmi kápolnás iskolában
mutatunk be szentmisét.

lfjainkhoz! V á r m e g y é n k
egyetlen katolikus főgimná:li

urna Gyulán van. Régebben sok
endrődi ifju végezte ott tanul
mányait, s most is többen ta
nulnak ott. Külön nevelő-inté

zetet tartanak fel a szaléziánus
atyák mérsékelt havi ellátási
dij mellett. Akik pol~ári isko
lánk IV. osztályát jeles vagy a
jó eredménnyel végezték, azok
különbözeti vizsgálat sikere ese,
tén tovább tanulhatnak-e kitü
nŐ középiskolában. f!.. szülők

pedig nyugodt lélekkel bizhat
ják gyermekeiket reájuk, mert
tudh(l~iák. hog}' a lehető leg
jobb nevelést kapják gyerme
keik.

Készüljünk a szegedi "ma
gyar passiójáték" megnézésére.
Több utaii jelentkezése esetén
kedvezményes vasuti je~y vált
ható. Jelentkezés a Néphází
Szövetkezetben.

ahol az
ilyen

Jó ott,
anya

Egyházi hiradás
Templom-bucsuk. Dévavá

nya katholikus lakossága tartja
templomának bucsu-ünnepét
Szent Anna asszony napján,
julius 26-án. Az endródi bu
csusok előző napon, délelőtt

indulnak.
Szarvason augusztus, I3-án,

Csondapácán és Mezőturon

Nagyboldogasszony ünnepén;
augusztus lS-én ünneplik a
templom bucsunapját.

figyelem! Szeptem}:;er 8-án,
ezutta! harmadszor készülünk
Mátraverebélyre, ft kisasszony
napi bucsura. A Szent Szüz
hires kegyhelyére I7keresztes
gyors-vonattal" óhajtunk indul
ni, ha kellő számu jelentkező

lesz. A MAV legalább ötszáz
utas jelentkezése esetén indit
különvonatot. Egy-egy 5>zemély
vasuti jegyköltsége (jövet-me
n et) ötszáz jelentkező esetén
csak 4 pengő 50 fillér volna.
Viszont kevesebb számu jelent
kezés mellett Gyoma állomás
ról 7 pengŐ 50 fillér volna a
vasUli díj.

Felhivjuk Endrőd, Gyoma,
Körösladány, Déva-ványa, Szar
vas, Békésszentandrás és Kon
doros katolikus plebániáit és hi
veit, hogy augusztus l5-ig je
lentsék be a zarándokok pon
tos számat az endrődi plebá
nia-hivatalhoz. Ha az esperesi
kerületból a kivánt létszám nem
gyülne össze, az esetben Oros.
háza, Békéscsaba és Gyula kör
nyékének kalolikus hiveit is
szivesen vállaljuk.

Mátraverebély szépséges vi
dékét évenkint százezrek kere
sik fel a Szent Szüz ünnepein.
A szomszédos Csanádból juni
us hónapban két külön vona
ton zarándokoltak buzgó hit
testvéreink Szent László ked
venc helyére. Békésmegye ka
tolikus népe sern maradhat el
a magyar lélek tiszteletadásá
ból Nagyasszonyunk és 'Szent
László iránt. A csekély fárad
ság és áldozat ne tartson visz.
sza senkit: ez a kiránliulás
sok·sok lelki hasznot és gyö
nyörködést szerez.

EgyeaUleti hirek. Szent Fe.
renc III. rendje julius 16-án d. u.
fél 4, a Jézus Szövetség Női..

osztálya julius 30-án d. u. fél
4, o. Férfi·Ligo. augusztus 5.én
d. u. 6,. o. Leányegyesületek
augusztus 3-án este 6 órakor
végzik havi összejövetelüket. A
Jézus Szive Gárda tagjei au-

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Tájékoztató
a Kongre88zusról

Bangha Béla 6j:

S okolva, talán egészen uj meg
látásokkal s buzdulásokkal el
telve térünk majd haza a kong
resszusróJ.

Az utazási és vizumkedvez
mények is oly jelentősek, hogy
pénzügyi szempontból sem le
het a kongrosszus Iáto gatásá
nak nagyobb akadálya. Aki
csak a befejezŐ, Ünnepi részre
óhajt eljönni, annak elég, ha
julius 27·én reggel indul, aki 8Z

egész tanácskozáson jelen akar
lenni, annak julius 25.én ugyan
abban az óróban kell indulnia.

Ljubljanának kölönben a vi
déke is oly szép (Bled stb.),
hogy 8 komoly tanácskozás
mellett és után kirándulásokra
is kiváló alk6]e>m nyílik.

A részvételre jelentkezni a
magyar Actio Catholica köz
pontjánáJ lehet, ahol minden
felvilágositást készséggel meg
adnak.

Az Actio Catholica kczpontí

irodája a Ljubljanában megtar
tandó Krisztus Király Kong
resszussal kapcsolatban lS kö
vetkezőket közli:

Mint ismeretes, julius 25
30. között tartják meg a ju
goszláviai Ljubljanában a Nem
zetközi Krisztus Király Kong
resszust. A magyar katolikusok
is nagyban készülődneka Krisz
tus Király Kongressznson való
részvételre és a magyar cso
port szervezését 8Z Actio Cat
holica Országos Elnöksége vég
zi. Budapesttől Ljubljanáig a
vasut 98.80 pengő II. osztá
lyon, mig 69 pengó m. osztá
lyon. Amennyiben egy 25-ös
csoport összejön, ugy alI. osz
tály vasutdija 70.60 pengő, a
III. osztály vasutdija 48.20 pen
gő. Sz-állás és ellátás öt napra
jó szállodában 90 pengó, ma
gánházakban való elheJyezéssel
teljes ellátás 60 pengó. Min~

den résztvevónek meg kell vál
tania ft Kongresszus tagsági
jegyét, amely 125 dinár, vagyis
18.75 pengó.

E hó 25-30 közt folyik le
Ljubljanában ft Krisztusország

"gondolatának nemzetközi kong-
resszusa. Ezek a Krisztuskirály

'kongresszusok abban különböz
nek az Eucharisztikus kong
resszusoktól, hogy mig ezek az
Oltáriszentség iránt való áhitat
és ünneplő öröm nagystiJü ki
fejezői, addig a Krisstuskirály
kongresszusok inkább a katoli
kus mozgalmak résztvevőit ér
deklik s azokat gyüjtik össze
inkább tanácskozó jelleg ü gyü
lésre, akik a I<risztusország fej
lesztésén, terjesztésén és szilár
:ditásán dolgoznak. Az előbbiek

tehát inkább vallásos manifesz
tációk, mig 8Z utóbbiak inkább
tanácskozások. Az előbbiek tö
megeket hoznak össze, az utób
biak a vezetésre hivatott kato
likusokat. Egyébként nemzet
közi ~ind a kettő.

Az i d é n a KriszturkiráJy
kongresszus időben meglehető
sen közelesik a magyar római
zarándoklathoz s igy előkészi
tése termésLetesen I~issé háttér
be szorult, a közfi~yelmet az
előbbi kütöHe le. Mégis igen
sajnálatos lenne, ha éppen II

magyar katolikusság vezető té
nyezői, papok és világiak, fér
fiak "3 nők nem vennének részt
nagyobb számban a ljubljanai
kongresszuson. Először is: az
EucharisztikusKongresszus után
színte logikus következmény,
hogy most már necsak az ün
neplésben, hanem a cselekvés
ben is az élen jérjunk s a kor
szerö apostolkodás tudományá
ban kissé alaposabban körül
nézzünk. Másodszor p e d i g:
Ljubljana oly közel van hoz
zánk, hogy igazán játszva s 01
csószerrel elérhetjük, mig egy
esetleg majd Spanyolországban
vagy Amerikában tartandó kö
vetkezőKrisztuskiráJy-kongresz
szuson mi, magyarok már sok
kal nehezebben vehetilnk részt.
Végül: A Krisztuskirály-kon
gresszus tanácskozásainak tárgy
köre oly égető, oly lebilicseJő:

il modern társadalom u]áélesz:"
tése Krisztusban, hogy a Krisz
tusország komoly hivei t szük
ségképpen közelebbról érdekli.
A 'szónokok is, Ilkiket ott hall
g~tni f~gunk,. ~z egé~z vil.ág
tselekvo katohclzmusanak kep.
"'i'seJóLKétségtefen, hogy lelki-

.Jeg gazdagodva, soket tanulva
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HJREK
Kinevezés. Dr. vitéz Ricsóy

Uhlarilt Béla főispán - báró
Maasburg Kornél gyomai szolga
birót tb. főszolgabiróvá nevezte
)(L Gratulálunk!

Dr. Sorbán Jenő, járásunk
közszereteiben álló főbi rája pár
heti betegesltedéséből felgyógyult
és visszaérkezett székhelyére.

Horváth Géza kerülettinkkép
viselője pár napot Gyomán és
Endrődön töltött és. fogadta a ké
relmeikkel felkereió választóit.

Fenyőág a . hősök szobránál.
Községünk főpapja az elmult na
pokban Körösmező felett, a Ta
társzorosban járt és ott megnéz
te az 1914 nyarán hősi halált

. halt lOI-esek tömegsirját. "Nagy
meghatódással álltam magyar
testvéreim sirjánál, mondotta az
Apát ur, mert I914-ben én es
kettem fel és bucsuztattam harc
térre vonulásuk alkalmával a csa
bai templomban őltet, s az el
esettek között több jó barátom
is vol t. Szépen gondozott sirj uk
fölött fenyőfák díszlenek. "Onnan
téptem le e fenyőágat és hoztam
el e néma jelltép elé. u

A Sajtókamara elnökévé 
altereszlény ujságiról társadalom
- óriási .szótöbbséggel vitéz Ko
lozsváry-Borcsa Mihály ország
gyülési Itépviseló, a miniszterel
nöki sajtóosztály volt főnökét

választotta meg. A fenálló ren
delet szerint szeptember l-től

!tezdve ujságiró ViJgy lapkiadó
csak sajtókamarai tag lellet. Az
ujságirói főosztály második szak
osztálya közgyülési kiküldött tag
gá választotta a Hármas-Körös
.főmunkatársát: Csemus Mihály
apátplebánost.

Báró Pongrácz Albertet és
Roth Jenő banltárt a budapesti
törvényszék valutasibolás miatt
sulyos börtön-biintetéssel sujtot
ta. Pongrácz nyolc hónapot és
500 pengő pénzbüntetést, továb
bá 500 pengő vagyoni elégtétel
fizetését, Roth Jenő, mint felbuj
tó máijfél évi börtönt, s ezer pen
gő pénzbirságot kapott, 5 még
1000 pengő va~yoni elégtétel
megfizetésére köteleztélt. Az itélet
nem jogerős.

Mezőberény uj le[kipá~ztorát

dr. Rózsa Jenő plebánoót julius
2-án iktatta be hívatalábadr.
Lindenberger János apostoli kor
mányzó - község .hivatalos és
társadalmi szervezetelnek népes
megjelenése mellett. A mezőbe

rényikatoJrkusok kiváló képes
óégü,népszeretó, szorgalmas pász
tórtnyertek néhai áldott emlékü
jÓ Pista bácsijuk utódáuJ. Jézus
kegyelme veZesse ·és Irányitsa !

D~. Koudela Géza pápai ka
maras, a magyar egyházi zene
kiváló müvelóje, az Euchariizti
kus Kongresszus szép himnuszá
nak szerzője 47 éves koraoan el
hunyt. .A főváros áital ado,nányo
zott diszsirhelyen temették el
nagy részvét mellett.

Iparos-dalárdánk is résztvett
a julius 25':'én tartott kassai da
losversenyben. Dicséretes törek
vésült éö szorgalmuk jutalma az
a szép ezüst ell1léltkehely, ame
lyet magukkal hoztak haza. A
dal szeretete él) Iwltiválása élén
Idti és nemesiti kedélyünket, fej
leszti bennünk a magyar nemz~ti

érzés és ö5~zetartozandóság szép
erényét, s kellemes, üditő szóra
lwzást nyujt nemcsak magunk·
nak, de másoknak is. Szeressük
és pártoljuk tehát a dalárdákat!
Endrőd község képviselő

testülete sorozatos gyüléseken
készi ti elő a jövő év Itöl tségve
tését. A község fejlesztése ujabb
kiadások beállítását és a szüksé
ges fedezet biztositását igényli.
A Itözség vezetői gondos előre

látással oldják meg a felmerülő

kérdéseitet akitént, hogy bár a
haladást és fejlődést szolgálják,
de vigyáznak arra ís, hogy jelen
télteny adó-emelés ne terhelje a
község lakosságát. Ha talán egy
két százalékos emelkedés mutat
kozn4t is. az olyan jelentéltteJen,
egyénenkint csaknem fillérekre
tehető összeg, hogy emiatt fon
tos ujitásokat elhalasztani kár
volna. A lakosság különösen sür
geti a gabona-tárház létesitését,
s elvárja, hogy a közgazdasági
lag rendkivüli előnyt jelentő in
tézmény megvalósitásához min
den közület, elsősorban a község
is hatékonyan és megfelelő áldo
zattal járuljon hozzá. Hasonló he
Iyesléssel találkozott Harsányi
főjegyző és a !tözségi iskolaszék
azon javaslata is, hogya nyári
hónapok idején Q sol(gyermelt~s

munl(áslelepeken -- ovóda he
lyett a gyermekeltet gondozó
"napi-otthonolwl" létesitsen il

\tözség. Nagyon sok asszony do
10glJa állhat-e szorgos időkben és
maga is növelheti a télirevalót
CSaládja részére. A további fá
sitás ~s megérdemli a költséget,
mert evek mulva nagy has70nra
tehel 5zert a ld>zség, s amellett
javithatja a község levegőjét is a
csapadék jobb Idváltásával. Rész
letes tudósítást a köveUtező szá
mun\{ban hozun\t.

Utépifés. Befejeztél( a Iwndo
rosi-ut szaltasz ltövezésének át
épltését. A legro8szabb utja volt
a vármegyénel(. Ideje volt, hogy
ne 57égyen!(ezzé!t miatta. Ha ide
geneIt Mezőturon át jöttel, End
rődre és irinen tovább Csaba felé,
olyan "áldásoitat" mondottak a
vármegye vezetőire, hogy .kinos
volt hallgatni. Pedig nem ők vol
tak az okai. Az egész uttest nem
régi. Az alap-uUest Itészitése volt
eJhibázva, s a kövek voltak na
gyon rosszak. Jórésze a Szarvas
és Szentandrás közöttiuitest át
építése után került hozzánk. A
javát persze kiválasztották a 5zar
vaslak egyik kisebb bekötő ut·
jukhoz, a többit eladták a vár
megyének. A mostani munka ala
pos volt. Ugy hisszük, hogy na
gyobb javitáara jó ideig nem ke;'
rül sor. Egyuttal kivánatos. lett
volna a hid mellett! egy kilómé-

teres ut átépitése is. Rettenetes
állapotban van. Ha már itt vol
tak a gépek, elintézhették volna
ezt is. De nem adjuk fe! a. re.
ményt. A vármegye alispánja fo
zatosan mindenütt eleget kiván
tenni a lakosság méltányos igé
nyeinek. ReméljUk, hogy nemcsak
ezt a parányi javilást elvégezteti,
de megoldja a járás régi jogos
kivánságát is - a Gyornát End
rőddel összekötő félszázéves ut
álépitését betonra. Más járások
gyönyör~i, modern utakat ]tapnak.
ezt az öt Idlómétemyi ulacsltát
Gyoma-Endrőd is megérdemli.

5ZBrkBsztöi ÜZBnBtsk.
Többeknek. Kéró soraikat ne a szer

kesztös.éghez küldjék, hanem a Ma
gyar Elei Partjának fótitkárához,
Klinghammer László ígazgató-tanító
urhoz. akí készségg-el továbbítja azt
Horváth Géza képviselö ur kezeihez.
Nyugodtak lehetnek. hogya képvíse·
ló ur minden jogos és méltányos ké
relmet a lehetóség hlltárán bülüt kész
séggel elintéz.

T. J. GÖrögöl'ás. Cíkkét nem leözöl·
hetjük. Részben méltánytalan a ké
rel me. Talán KasnYlShoz fordulnönak,
hisz öt támogatták szavazataíHal is.

Németországi munkásoknak. Mészá·
ros .Lajos, Liziczai István és neje,
Uhnn Frigyes, Hanyecz Etus és Pa
róczaí Mária levelét megkapta az apat
Ur. Most jött haza szabadságáról, ha·
~a:osan válas:l:ol mindnyájuknak. Az
u]sagot küldjük ezután ís szívesen.

K. ]. Gyoma. Földjére nem tudunk
ajánlani megfeleló embert mert nem
igen akad vállalkozó. Bér~snek már
lealázónllk tart jök beállani és "más
jószágát" gondozl\í. Esetleg negye
des~ ke:essen..Igy többet !id ugyan
nekI,. mintha berest fogadna, de job
ban IS dolgOZik, mert SIlját érdeke
hajtjll. ... _ .

P. J. Endród. Lehetetlent ne kíván
jon. A buza áret nagyszerüen állapí
totta meg a kormány, ezt elismeri
mínden józaneszü gazda. MlÍs termé
keinknek is lehetös ára van. A társa
dalomn"k más osztályaí ís vannak,
azo~k61 szemben ís van kötelesséll'e
oz 6."amnak, nemcsak velünk gazdáI·
kodokkul. Mindent módjlÍval, a telhe~
tetlenség csunya tulajdonslÍlr'

Sváici benyomások
A szellemi munka után a leg

jobb felüdüles és pihenés az ls
ten szabad terl1lészetét élvezni. Is
ten bőségesen osztogatta a termé
szeti szépségeket. A maga szépsé
géből és nagyságából gy-egy Iti
csinyt elszórt itt a földön, hogy
megcsodálhassuk.

Ilyen csodálatos ország Svájc
is. Mennyire más világ ez, mint
a mienlc A puszták és siltságok
egyformaságához szokott alföldi
embu szeme nem tud eleget gyö
nyörltődni. Mindeniitt hatalmas
hegyóriások szegélyezik a kes
keny völgyekben haladó utat. Itt
probléma volt megépíteni a va
sutvonalakat. Egyik kis hegyi fa
luba pl. 1300 métert kapaszkodik
fel a vonat. Közbe kilóméteres a
lagutakon hlllad keresztül a föld
gyomrában, nJ<Jjd egéu völgyet
átszelő hatalmas viadukton visz
keresztül. Az egyik oldalon a 100
méteres mélység tátong, a másik
oldalon a meredek hegyoldal má
zsás sziklái meredeznek a járóke
lő feje fölé és_ figyelmeztetik ki
csinységére és semmiségére. Meg
másszuk az egyik hegyóriást. A
hegyoldalon a százszínü· virágos
réten a híres ivájci tehenek ko
lompjainak hangja töri meg I ter-

méözet nagy csendjét. .De a csú
cson már .'ennyi élet öincs, mert·
itt még hó borit mindent. Érde
ke~ etterrtét: lent a juniusi meleg
nyári nap,. itt fent a hóval borí
tott fenyvesek karácsonyi hangu
lata. Valaban a zsoltár sza\!a jut
eszünltbe: Uram, mi Urunk, mi
lyen csodálatos a te' neved széles:
e világon! Nagy az lsten az ó
műveiben!

ps svájci nép nagyon dolgos és·
szorgalmas. llt mindenki tudja
azt, hogy mynlta nélkül senki se
~rdemli meg az életet. Igaz, hogy
abból a kevés sziklás, terméket
len iöldből nehéz kihozni egy kis
krumplit, meg rozsot. De. értenek
is hozzá. Ha a magyar· ember
olyan szakértelemmel gazdálkod~·

na, a magyar föld legalább három-o
szor annyit teremne. A főiskolát

végzett emberek kezében is ott
látni a kapát, meg a szénagyüjtó
villát, ha szükség van rá Mig al.
apa fent a hegyoldalban gyüjti a
szénát, addig az anya az egész
családdal a veteményes kertjét,.
szántóföldjét munkálja. Nem fél
nek a gyermektől. Az anya a
gyermekkocsit odaköti a szekér
hez és ugy megy az egész c~alád

a mezőre. Minden embernek van
tehene, hiszen van hozzá elég
legelő a hegyoldalban. Nyáron ki
hajtják a gulyát 1000-2000 mé
ter rragasba és onnan hordják Je
mindennap a tejet és a sajtot.

Gazdag ez az ország és meg
elégedett. Meglátszik rajta, hogy
régen nem vistIt háborút. A leg
kisebb faluban is, melynek· ali~

van 2000-3000 lakósa, van pos
ta, telefon, táviró, vii/any és viz-'
vezeték. Kő és fa van elég, azért
nem is épitenek csak emeletes
házat. A legtöbb fából van. A föld.:...·
szinten van az istálló, az em~le

ten a JakÓszobák. A hellyel spó
rolni kell, mert kevés a szántó
föld. Az országutak is kitűnőek

mindenfelé. Könyű itt, ahol any~

nyi természeti erő áll rendelkezés
re. A vízvezetéket egy· kis hegyi:"
patalt szoJgiJtatja. Hem kell víz
tornyot épiteni. Ugyancsak a ro
hanó hegyipatakok hajtják a vil
lanyfejlesztö telepek gépit is. Igy
jut villany még a magas hegyol-:·
dalban felt\"ő tehénistállóba is.

A vonatot is villamos erővel·

vontatják, éppen ezért tiszlák és.
gyorsak. Minden irányban maj9-·

. nem óránltint van közlekedés. Es·
frdekes, hogya sűrű vasuti köz':'·
leltedés és a nehéz, veszélyes pá
lyák '"ellenére is talán Svájcban
történik a legkevesebb vasuti sze
rencsétlensség, mert igen pontos..
az ellenőrzés. A vonatok késése
a legritkább ese~. A kalauzok any,:"
nyira fjgy~lmesek,. hogy az idegen
nem tévedhet eJ. Altalában nagyon'
becsületes nép a svájci. Vigyáz
arra, hogy az idegent semmi bán,.
tódás ne érje. Hisz ez a nep a
nyaralókból, az idegenforgalom
ból él, a földjéból nagyon keve-
set kap. .

Az országnak csak egyharmad
rész a katolikus, mégia kedvezó-·
nek mondható a valláöi élet. .A
svájci nép szereti és megbecsült
a papját és sziveöen vállal éne
kötelezettiégeket. {lt .falu ma~a

tartja el a papot áJJaml.~~il~~~g
nélkül, de ninc. is olyankJ~ Ja
lu, melynek papja és kis t~~pl~
mocsk4ja ne volna. Amelyik,...falÚ'-



Endrőd. 1939. augusztus'; 15. ;' '. ::
•. •.-: y .....;.,:•• ' ••:~_:'.. ::.-~

-.,. ~1'.'. ; °.0 ••

~ :- ~. ".

Ara 10 fillér

fil
VI. évfotyam7 szám...

HITBUZGALMI, KÖZGAZDASAGI É S SZOC i AL POLITIKAI f OL Y ÚJR A T
Előfizetési .ár: negyedévre 30 fillér.

M e g j e I e n i k minden hónap IS-én.

felelős szerkesztő:

WALTtllER GYORGY
Szerlcesztós6g és kiadóhivBtal: Endrőd, Széchenyi u. 2 8Z.

fl f r d e t é s e k e t
kedvezményes feltételek mellett közlUl1k.

A NEMZET TANITÓMESTERE

Mária országa

.~róf Teleky Pál miniszterelnök
Losoncon elmondott beszédében
nagyon - tanulságos dolgokat
mondott a "huszéves öregek
nek" és "a nyolcvanéves fiata
loknaku egyaránt.

"Az ifjuságé a jövő" szokták
mondani, jegyezte meg a mi·
niszterelnök. De ez csak szó~

Iam. Minden nemzedék kap va
lamit az előző generációtól.
Senki sem merithet magából,
hanem foly tatjuk azt, amit 'az
öregektől, az ősöktől átvettünk.
Mult szűli a jelent, amelyet
követ a jövő. A haza szent tü

zét nemzedékről-nemzedékre,

gyarapitani kell. Ehhez komoly
munka és helyes képzés szük
séges.

A tizenkilencedik század em
berét

az anyagiasság
keresése ösztönözte. A mai ma
gyar ifjusági testületek munkája
az anyagiakon messze túl

lelki értékek
megszerzésére és ápolására irá
nyu!.

A személyiség is egyé
niség kifejlődése sokol
dalú : vallásosság} er
kölcs, becsület és tisz
tesség, hazafiság, múvelt
ség} szociális érzés és

munkaszeretet
azok a fogalmak, amelyek az
értékes emberek személyiségé
ben egyesülnek.

Nem szabad azonban}
hogy az egyéniséget min
denféle felületes} a leve
gőben rö[)ködő, könnyen

elkapható tévtanokkal
elferdítsék.

..
"p. z é I e t semmiféle hely

!:etében ne felejtsétek el
mondotta Teleky az ifjuságnak,
- '(de szól ez az iqósebb kor-.
Dsztályoknak. is r) hó~y

m.in.d~gyik.ünk egyformán
jetetős' j}1a'gyarorsiágért,.

I!kár ;~'úh()~ \~8gy-: ~u~káhelYEm
dot"goz~nk, ~káregyedül vagy
löt:negben vagyunk, . éjjel. y'8gy
ri~pp81,',ünnepélyes,1lIk81m8~kor

Na·gy. egy'szer'ű:h~ tköznapokoIl.JI

.A. közetdékú kérdések he';

ly es megoldása az erkölcsök
I megtisztitását, a becsület és

tisztesség helyreállitását köve
teli. Minél kevesebb van ezek
ből, annál több rendelet, annál
tőbb törvény kell és annál ke
vesebbet használ."

nA haza nem jejős tehén"
hangsulyozta a miniszterelnök.

A haza ugyanolyan, mint
az édesanya..

Érzelmi szálak fŰZllek hozzá és
ha nem tud adni, akkor mi kell,
hogy adjunk neki. u

"Fegyelmezetten, levett ka
lappal, tisztességgel, csende
sen és éppen olyan e~yszerüen

gondolkodjunk és adjunk kife
jezést hazafias érzésünknek,
mintha templomban lennénk.
Aki

kikiabálja hazafiasságát}
csak azért kiabálja ki}
hogy mások azt higyjék,

/zogy megvan az, ami
hiányzik.}.

"A hazafiasság nem ünneplő

ruha, hanem mindennapi köte
lességteljesités, kiiJönősen ma,
amikor B hazát annyi veszély
fenyegeti:'

*
.M i n d a h h o z, ami a tö

kéletes embert teszi, műveltség
is kell. A műveltség azonban
nemcsak tudás, hanem lelki
egyensuly is. II Ezt pedig képes
ségeink és lelkiismeretünk
alapos csiszolásával és köteles
ségünk odaadó végzésével nyer
jük eJ.

A mai kor egyik jeligéje:

a szociális munka,
amelyet sokan pártpolitikai cé
lokra és érvényesülésre kiván
nak felhasználni.

A szociális érzés emberi és
hazafias érzés egyformán. Amit
más embertársunk, vagy az em-

.berek összesége, li nemzet és
közösség érdekében önzetlenül
teszünk, dolgozunk, vagy áldo
zunk, az ti közösseg szolgálata:
ez az országépités. Aszociális

'mtmka nemcsak ~dományok
gyüjtéséből és kiosztá~ából.AÜ

,hanem embertársaink megerté..
15éból és segitésébőloU"ohol
tudjuk. .. . ,

"Minden munka akkor a leg
tökéletesebb. ha az, aki végzi,
abba a saját lelkét egészen be
leadja. A mi lelkünk magyar,
tehát ha magvar lelket visszünk
be a munkánkba, akkor aza
legjobb és legtökéletesebh. u

"Es az is lebegjen előttünk,

hogy kiért vagy miért cselek
szünk [U A magyar testvériség
diktálja, hogy egymást jobban
segitsük és támog6ssuk, mint
az idegent, egyszóval

mindíg magyarul'
cselekedjünk.

Szent István Itirályunk halála
előtt végintézkedéssel a Boldog
ságos Szűzre hagyta országát ,é~
koronáját. Azért irja Dante ~ ... 'J

gyarországról, hogy boldog_~r
szág, me~y nem hagyja magarle
igázni, de még boldogab'b, mert
a magyar királyságnak Születésé-'
től fogva lsten AnYJa a védő-!
asszonya. . ' ,

Szent Istvánnak ez a felajánlási
nem egyszerŰ·- magánájtatosság
volt, hanem ItÖ7jOgi intézkedé5~.

mellyel ő koronáját és országát,:
mint hűbért az Istenanyjának, ~

Boldog5ágos Szűznek, ajánlotta~

Ez a felfogás végigvonul az egés~

magyar történelmen, amint azt hi
teles történel mi adatok vi lágosan
bizonyítják.

Egyik nagy bizonyítéka a Bol
dogságos Szűznek, mint hazánk
védóasszo nyá na k tiszteletéről

hogy Szent István korában és ké
aőbb is a királyok Nagyboldog
asszony ünnepén, augusztus 15.
én és a következő napokon tar
tották az országos nagy ltihalJga
tásokat.

Ugyanerről a tiszteletről és fel
fogásról tanuskodik a koronázási
jelvény közé tartozó, XII. század
ból való román koronázási eskü
kereszt. Ezen Szűz Mária képe
van: "Regina Coeli, Patrona Hun
gariae, menny Királynéja, Magyar.
ország véd asszonya" fölirattal.

Ugyancsai{ benne van a Boldog
ságos Szűz neve az Árpád kirá
lyok kora óta a koronázási t'sltü .
ben. Egy régi Itrónika szerint lll.
An d r á s koronázásakor esküvel
igéri Szűz Mária orszá~ának ép

.ségben tartását éa vissiaszer
zését.

Uf.ryancsak erről az eszméről ta
núsk~dik az ország zászlaja, ez
a nagy nemzeti kincsünk. A. XU.
~zá1adból származó legenda ~z~
{int Szent hitván királya székes
fehérvári templomot az· egyházi

"A magyar igazságért becsüle
tesen és hűséges kitartással
kell küzdenünk. ELért kell a
magyar' eszme, a magyar aka
rat' és a magyar nemzeti örök
kévalóság jegyében' egyesül
nünk és vállvetve dolgoznunk JM

A magyar politika nagy isko
lamestere bölcs és igaz utját
jelölte ki a magyar ifjuság ön..
képzésének és jellem-kialakitá
sának, de tanulságot figyelmez
tetésül szolgál a veterán gárdá
nak is. Kevesebb beszéd, több
és józan cselekvés a magyar
jövő igaz szolgálata r

ruhák "megszámlálhatatlan nemé
vel" gazdagította. A templom
kincstárából kerültek kr a magyar
l\irály koronázásánál használt or
szág zászlaja is.

Ez az országzászló az Árpádok
korában sértetlentil megvolt. Va
lószínűleg ennek a zászlónak a
mása tűnt el a mohácsi csatában.
"A második hadsor közepén... a
hatalmas z á s zi ó t a dlcaő&éges

Szűzanyának aranyos (aranyhim
zésű) képével Drágffi János, Ber
told fia, tartotta"

Az egész világ tud ta, hogy a
magyar zászlón Szöz Mária képe
van. XI. Ince pápa a félhold ellen
vívott fölszabadító háborúhoz Má
riás zászlót kUldött ezzel a felirat
tal: "Budát a Szent Szűz segít
sége vissza fogja szerezni." A ké
sőbbi nemzedék is jól ismerte a
magyar máriás zászlót. II. Rákóczi
ferenc zászlajának ia ez a feli
rata: "Amerre Szűzanyánk mutat
ja az utat és lsten a vezérünk, a
a' hazáért és szabadságért élni
vagy halni."

Hogy mennyire kÖltudatban volt
mindig a Regnum Marianum gon
dolata, kitűnik abból, hogy VU.
Pius pápa maga áldotta meg a7t
a Máríás záilJÓt, melyet 1814 ok
tóber 7-én búc8úajándékul adott
azoknak a magyar huszároknak,
akik a Napoleonháború lezajlása
után őt R6mába kisérték és ott
egyideig testőrei voltak. A zászlón
Patrona Hungariae I{épe volt, bal~

Itarján a kis Jézussal, jobb kar~

jával' a térdenálló pápán~ a trón:'
jához visszavezetve. FölI~a1a pedig
ez volt: "Magyarország ·Pátroná
ja, hazavitte a pápát, ~örvendjR6
ma ..dics6 oltalma. alatl-' -;' ,,~~::.'

i • Azt IsfeJ;~W,iq~_~~gy'~"m~gy~~~'
katonák kardju)(~j, ~~Szij~;M4rtá.:
képétl:"arattá~J.!Y~~.:felir~~'t~r:'·I~~.
ten'j\n'yja~ .Magyator5iái·;pa~r~:'
g6Ja;!ibltalmad-~alá: futok. ~;?",:):~~~"
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Iparosok fanulmánydtja
Olaszországba

A polgári iskola négy osztA
lyának elvégzése elengedhetetlen
kellék 8% ifjúság jövö elhelyezke
désében. Minden oko~szQlő rajta
lesz, hogy a csekély költségbe ke
rülö helyi polgári iskolát elvégez
teU gyermekeivel. Szegénysorsú

. j6tanuI6k.tandij-kedvezményben'
részesülnek ,és segélykönyvekct
isk~pnak.·"" "'...."
".Jdegeri~özség~k'ká.tholikuíti.
no16116- és megbiihat<S"családok..
nálméltányo9 ,havi-dl).! ellelJ~~1I
ellátást és 'lakást ,kaphatnaIc'.;' ~'~

" ".

Az endrődi róm. kat. egyház
községi képviselőtestület leg
utóbbi közgyülésén hódolattal
köszöntötte a nagyváradi szé
keskáptalan két kiváló taiZjának:
dr. Czapik Gyula és dr. Mada
rász István prelátus kanonok
nak megyéspüspökké történt
pápai kineveztetését. A két
egyházfő meleg hangu levél
ben" köszönte meg az egyház
községi képviselőtestületfigyeI
mét.

Ugyanezen a gyűlésen dr.
Hunya Sándort okI. közép és
pol~ári iskolai tanárt az endrő

di rk. polgári fiúiskolához he-
lyettes tanárrá választotta és
megerősitésre terjesztett fel az
ujból megválasztott Szabó Vik..
tor külterületi tanitót.

A költségveté~ ft régi adószá...
zalékot tünteti fel. Elhatározta
a képviselőtestület, hogya jövÓ'
év tavaszán a templomot kül
sőleg renováltatja, ehhez 8 vár
megyétöi és községtöl· hozzájá..
rultistkérelmez.

Az Ipartestületek Országos
Központja a római nemzetközi
kézmúvesipari kongresszus al
kalmából csoportos útlevéllel
szeptember 20 -27-éig tartó
olaszországi tanulmányutat ren
dez. A tanulmányút résztvevői

megtekintik Velence, Firenze és
Róma nevezetességeit, történel~

mi emlékeit, természeti szépsé
geit, ipari intézményeit, fakul
tatfv kirándulást tesznek Ná
polyba és Pompéibe. A magyar
iparosok XII. Pius pápánál ki
hallgatáson jelennek meg és
őket Róma kormányzója, az
olasz állam és párt kepviselói
ünnepélyesen fogadják. Rész
vételi dlj 168 pengő. A tanul
mányútra jelentkezni lehet az
Ipartestületek Országos Köz
pontjánál (Budapest, VIL, Er"
zsebet körút 9.) és az ipartes
tületeknél szeptember hó 5-éig.

meghatottság az elöljár~ságot,.. a
k"épviselötestületet és Endr6~koz.

iIg egélz "kö'zönségét .~atv~nyo
zottabb mértékben hatja . ~t és
tö'Ui el. Ei a vármegye, de kü·
lönösen Endröd kö'iség,izentl
gondos atyját vezzt.tt~el atávoz~
Föispán ur Óméltó'ágrl.uan, ak~
lst~ntöl adott szociáli.9 érzéss8l és
megértéssel, páratlan meleguivü
séggel karolta fel a kö'zségnek, de
külö'nö'sen a kö'zség leegény la
kosságánah minden ügyét-baját
és enyhitette a szükség idején
kiáltó és szinte kibirhatatlan
nyomorát. Ezt a gondOlkodást
azonban a lakosság minden ré
tege érezle, mert a volt Föispán
ur kormányzását a Mks, min
denkit mindenben kielégiteni aka
TÓ és tudó tó'rekvés jellemezte.

Ily.n köriilmé1}.yek kó'zó'U bát
mn kijel~nti a képviselőtestület,

hogy a kö'szönet és heila kizáró
lag csak az eltávozott Főispán

Iuretett személyét illeti, med az
a kö'rülmény, hogy ez a kóiség
Öt minden vonQ,tkozásban támo
gatta, kó'vetkezménye volt annak
a szeretlJtteljes atyai gondosko
dásnuk, mellyel a kÖ'zs~g4t és
egész lakosságát kezelte.
EndTőd kó'.ls'q "'pviselóte.tii.

let. a kó'zs4q UJ'S3 lakosIágának
soha el nem mHló háláját, sza
vakkal ki nem f9j8lhető őszinte

kö'szönetét és váratlan llltávozása
f.lett végtelen fájdalmát fej8,ete
ki és kivánja Öm4ttóságának,
hogy a jó lst.n Hj magas be
osztetsában áldja meg minden
testi és lelki jóval, a kegyelemD
nek kincstárával, hogy a magyar
hazának, volt vármegyéjének 8

ebbiJn II kerületben Endröd köz
.ég lakosságának még sok-sok
üdvó's 4s hasznos uolqálatot le
hessen. Vigasztalja magát _ k,p
viselölestiilet azzal, hogy CI sze.
retet és megemlékezés s.tlila'i el
szakilhatallanul fen II fognak
maradni és uzok a lcózséget 6-"
méltóságdval továbbra is 8Z01'osan
ó'sszefogva fogják tartani s ebböl
kifolyólag reményt merit a kö'z
gylilés ez alkalommal is arra
nézve, hogy a jö'v6ben a$ eltávo
zott Főispán ur Óméltósága a
kiizség ügyes-bajos dolgaiban vál
tozatlan atyai szeretettel és gon
doskodással (og eljárni és Ót
erre ebben a véghatározatban is
mélységes ti6ztelettel felkéri.

Ez a véghatáro~at vitéz dr.
Ric.óy Uhlarik B~la miniszt8ri
osztályfönó"k ur Óméltóságának
megf8l.ló m6don felterjesztendö.

A határozatot dr. Sorbán Jenő

főszolgabiró vezetésével népes
küldöttség adta át volt főispá

nunknak, aki Sorbán lélekbemar
koló, s a szeretet öszinte érzé.
seitől átitatott köszöntésére nagy
megindultsággal válaszolt. Az
egész mecyét nagyon megsze
rettem, de legnehezebb voltaz

. elválás Endrödtöl és Gyomától.
E két virágzó nagy községnek
lakossága gyakran tett tanubi
zonyságot szeretó ragaszkodásá
ról és őszinte megbecsÜléséröl.
E nemes érzelmek hasonló~kat

váltottak ki szivemből is és én
a jövöben is, életem' végéig há
lás szeretettel gondolok. II iYO-
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Endród község képviselöteit'Ü
let8 vitéz dT. Rics6y Uhlarik
Béla Békésl;ármegye volt föispán
ja Ómélt6srJgának bucsuz6 lev.lét
6szinte Megilletód4ssel és elfog6
dottsággal veszi tudomásul és ha
a volt Föispdn ur Ómélt6ságát
a bucsuzás pillanatában a fáj
dalom érzése tó'leötte el a kBpvi
se16te8tüle.t hasonl6 érzéss8l han
goztatja, hogy e~ a fájdalom és

szeretetével szórt/: be azt az utat,
melyét neki hivlH!sa teljesitése
közben meg keil~H járni s igy
az elkövetkezen8'Ó ~tódnak iga
zán egész emH~hr~iC kell lennie,
hogy az eltáv'Bzbn Főispán ur
által megkezdett munkát sike
resen továbbvinni és befejezni
tudhassa. Joggal tölthet el az
aggodalom mindenkit, hogy nem
egészen bizonyos, hogy ilyen
ember akadni fog. Az eltávozott
Főispán ur 6méltósága szivébe
zárta az egész várme~yét s mű

ködése közben nem egyszer
nyiltan kifejezést adott annak,
hogy a gvomai járás s '3zen já
rás községei közül is Endrőd

község volt a kedvence, mert
minden köz és j0160S magánér
dekü ügyeiben ez a község sziv
vel-lélekkel fi hátamögött állt s
ha kellett anyagi iildozatoktól
sem riadt vissza, hogy Főispán

ur Őméltósága iránt érzett ra
gaszkodásának bárhol is kifeje
úst adjon. A volt Főispán ur
Őméltósiiga C7,t fl szeretetet és
ragaszkodást viszonozta is, mi
után a községnek csaknem min
den jogos és indokolt kérehoe
teljesedésbe ment.

Kifejezést ad annak is, hogy
Ö, min~ a járús Főszolgabiriija

3 éves itter,j működése során
bizonyos népsz~rüségre tett szert
".... bizonyos e,edményekrőlszá
~;b-:;hat be, melyeket kizárólag
an'tiák a felbécsülhetetlen értékü
összeköttetésnek kö s z ö n h e t,
mely Öra vvlt Főispán ur ő-

méitóságiiho7. fűzte.

Mindezek ll. körülmények va
lpban fájdalmllssá teszik a válást
és az eitiivouís folytán bek övet
'kezett bucsuziist, ezért fájdalmas
és jogos az aggodalom is az 6
l'észéről, miután attól tart, hogy
egy olyan támogatás hiányóban,
mint amilyent a volt Főispán ur
részéről élvezni szerencséje volt,
nem tudja főbirói hívatásávai
járó feladatokat olyan mértékben
és eredményesen telje~iteni,mint
az neki eddig sikerült. Kétség
telen tehát, hogy ennek a járás
nak és ennek a községnek soha
el nem muló háJája fogja kisérni
aZ eltávozott Főispán ur 6méltó
ságát és az ennek kifejezésére
irányuló előljárósági javaslatot
elfogadásra ajánlja.

Több hozzászólás nem történt
s e~yhangu lelkesedéssel hoza
tott a következő

.Endr6dbúcsúja IOispánjáfól
<Kiirt cikk)

Endrőd község kepviselÓtes
tületének 1939 évi julius hó 27

" én járási FőszolgabiróUr elnök
lete alatt tartott rendkivüli köz
gyűlési jegyzőkönyvéből.

121. kQY. 2197. ikt. sz.

1 9 3 9.
Tárgy: Vitéz dr. Ricsóy Uhla

• rik Béla Főispán Ur bucsuzása.
FőjeKyző felolvassa vitéz dr.

Ricsóy Uhl!uik Béla Békésvár
megye volt főispánja 6méltósá
gának 18-L-1939. szám alatt
f. hó 14-én kelt levelét, mely
ben Endrőd község előljárósá

gától és egész közönségétől

őszinte meghatottsággal és lebi
lincselően ked ves melegséggel
bucsut vesz és köszönetét tol
mácsolja a község közönségének
azért, hogy főispáni munkássá
gában mindenkor támogatására
volt.

Előadja, hogy ez a bucsuzó
levél történelmi dokumentumnak
tekinthető abban a tekinte"tben,
hogy egy távozó főispán a kor
mányzására bizott községektől

egyenként elbucsuzik és a vele
való együttműködésért a köszö
net nyilvánitását mellőzhetetlen

nek tartja. Ilyen vármegyénkben
még nem fordult elő és ha ez
most megtörténik, az nemcsak
az i.xj idők és a magyar élet szó
szerinti megvalósitásának egyik
bizonyitéka, hanem egy olyan
félreérthetetlen nemes uri gesz
tus is, mely az igazi elhivatott
ságot, az őszinte szociális lelkü
letet, a mélységesen melegen
erző nemes sziveketszokta jel.
lemezni. Ezek a körülmények
ezt a bucsulevelet tehát tényleg
történelmi okmánnyá minősitik

s ebben a felfogásban azt a né
zetét követi az előljáróság, hogy
ezen levél felett napirendre térni
szónélkül nem lehet.

Ismerteti az előljáróság javas
latát.

Az előterjesztett javaslathoz
elnöklő "dr. Sorbán Jenő járási
főszolgabfró ur szólt hozzá. Elő

adja, hogy 6t, mint a járás fő

szolgabíráját a fájdalom érzése
őszintén és mélységesen hatja
át. Ez II tiszta és őszinte érze
lem nemcsak azt jelenti, hogy
8Z eItávozott Főispán ur őméltó-

•ságát sajnálja, hanem azt is, hogy
sajnálja a járás lakosságát is,
"mert Ó a vármegyének és a já
rás községeinek olyan meleg
szivü fő~spánja volt, amilyen a
világháboru óta a vármegyében
nem vol.t; Eltölti őt az az aggo
dalom is, hogy nehéz lesz olyan
utódot találni, aki az általa meg
jelölt I\yomokon, és csapásokon
el tud haladnI, "mert az ,eltávo·

"zQtt'Póispán ur szivének-Ielké
.. 'n~k .egész melegével, szociális

" ,;:áiz~s~el átitat~tt tiszta ~agyar
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Politikai bereg~zemiét

Lelkes örömmel köszöntöttB
Hárpátalján a ruszin nBp
A KORM.ÁNYZÓI

PÁRT

nl.

R FrontharCD·SD~. Endrödi
[sopol'tja

f. hó 20-án tartja meg évi szo
kásos nagy táborozását front
harcos nap keretében s ez al
kalommal kerül megáldásrft ft
csoport disz és hivatalos zász
lója. A zászlóanyai tisztséget
Horváth Géza képviselő ur ne
je volt kegyes elvállalni.

A zász lószentel ési ünnepség
delelott fél 10 órakor kezdődo

tábori mise alatt fog megtör
ténni és ft zászlókat Csemus
Mihály apát ur, mint a csoport
díszelnöke fogja megáldani eR"Y
házilag. Az ünnepélyes szent
mise után a Hősi Szobomái
z!Íszlóavató ü n n e p 8 é g lesz,

melyre a frontharcos szövetség
központja, a vármegyei előkelő

ségek, a környék és a község
egész lakossága hivatalos. A
dei:Uté111 folyamán 3 órától 4-iR
t<:l'<::::!\e lesz a Hősi· szobor köv
rúl, fel 5 órakor pedig vidám

e!őadás·"oiozat, este 8 órakor
pedig ür:!:epélyes hangverseny.
lesz '::' nap emlékezetére. A
hangverse!lyen a m. kir. hon
véd regös· csoport is fog szere
pelni, fi többi számokBt pedig

n helybeli frontharcosoK gyer
mekei töitik ki. A hivogatót tá
rogatón Kalmár Károly, a záro
imát pedig kürtön Bula Meny
hért zászlóaljkürtös fogja előad-

Horthy Miklós kormányzó és
felesége felvidéki és kárpátaljai

ut járól vasárnap reggel negyed 8
órakor visszaérkezett OÖ,döllöre.
A kitunöen sikerült utazáson kör.
utjukat Losoncon kezdették és
Aknaszlatinán fejezték be. Utjuk
végigvezetett Rákóczi nyomdoka
in, amerre minden vár és város
története Rákóczi korával forrott
össze. Megdobogtatta a szíveket
a kormányzói pár látogatása és a
nép lelkét tárta ki feléjük a spon
tán megnyilatkozásu rögtönzött
ünneplésekben. A ha ruszin 'o'p

bizoqyságot tett arról, ~ogy':!1~m

közömbös tagja ennek az or~iág-.

nak és felszabaditójaként·kQszÖD:- ..
tölte a kormányzót . ~s. liitV~s,ét,

aki ket már első )át('gatás~kkor
_ • ,,~ .... : .,L..... ' •

szivebe zárL . .; :.~_...:1\';

A nagy anyagi es erkölcsi
áiu.cze.t, melyet a csoport az
ünnep érdekében fáradság.ot
nem kimélve eddig meghozott,
jó idő esetén reményt nyujt ar
re., hogy az endrődi fronthar
cos-nap Endrőd községnek is
mét egy emlékezetes, hangula
tos ünnepe legyen.

q

1'11ire e sorak napvilágra jut
nak, hozza nyilvánosságra a kor
mány hivatalos lapja a zsidótör
vény végrehajtási utasitását. Nagy
és körültekintőmunkára volt szük

ség, hogy a törvény intencióit és
a közi'azdasági élet fejl6désének

biztositását kielégítse es egyemú

Iybt fenntartsa. A minisztertanács

több ülesen tárgyalta a rendeletet,
amely végre megnyugvást kiván
hozni az évek óta zaklatott kedé·
Iyekbe.

Ül :n.ep<Yés::iE:g-gel k.észüLfo
g'adni d rend}:ivüi szociális
ér:·-ekü és tevé:eny gazda
i ,,;ni~zLer. Délelőtt ünnepé
lyes szentmise után 11 óra
Kor rendezik meg' a beszá
moló gyütést <) községháza
udvarán, déiben pedig a
N épház nagytermében. ün
nepi ebéden köszöntik a jó
akanitu és nÉpszerető po
litikust.

Az endrődi MÉr szerve
zet nevében Kalmár Imre
elnök ezuton is tisztelettel
meghivjfl ugy Endrőd.mint
a környék gazda és mun
kásn~pét.

lr8nyzO[t. A.. r. kath. templom
külső r e n o v ál á s i költségeire
2000 pengot megszavazott.

megyei kisebbsélrben levő keresz
tény ágazatához tartozó Fáy lst
Vál~ főispánt. Sem az e körzet
hez tartozó kalocsai érseknek,
sem a váci püspöknek nem jutott

eszébe, kogy vallási alélpon ka
lvlikus főispán kineveztetését kö
vetelje. ts ez a helye';, mert a
rátermettség elsősorbaá irányadó.
De ugyanezt követeljük "i.5zonoz
ni a i~lásik Oldalon is.

Békésvármegye népének nagy
többsége mást is követel. Annak
.1Z :~!üan2if,ens jobboldali políti.
i<idl3.1<. t: Ől i.: '~es fo ly l él. tását, ame
i~'e' g-:)j TE.;éky 2,.! 1 és Imrédy I
B2ia i:irdet, :; QI:1t:]yne\ kemény.

el l1iHc(.Jsa vuli dr. 'v;tá i>:':S6v-1
Uhiarik Béla főispán is_

J<özelednel( a vármegyei és köz
ségi váiaszt{tsok. A i'viagyar Élet
Partjának • nem lehet közömbös, I

hogy milyen gOi1doll<odásu főis- l

péÍl1 veze d azt le. Hisszlik, hogy
e n<1gyOll fontos kiirülrnény dönti
el a főispán személyéne]·: megvá
lasztását.

TELEKY MIHA.LY
ENDRŐDÖN

hogy cl ballai legelőn a ióne- I

velés érdekében csikó istállót I
[étesit és erre 1000 pen~:0t elo-

t<jn szepLe1ilber második
felében a Meg/ar Élet Pórt·
jának endl5di ~zervezete,

HORVATH GEZA kerü- l
letünk képviselője tartjtl oe- !
számolóját nálunk. I

Örömmel hailjuk és kö- !
zöljük, hogy e poiitikai l
nagygyűlésre lejön hozzánk l
a magyar gazdák minisz-l
tere: gróf T eleky Mihály.
földmüvelésüg'yi rniniszter
is dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla mini~;zteri osztályiő

nök és több képviselő ki
séretében.

A képviselő n'llc.;szrások
alkalmával nem tudott időt

szakitani a Földmüvelés
iiav i Miniszter úr, hogy
'0 I

Endrődre is ellátogasson.
A MÉP szervezet mt'gkér
te tehát, hogy utólagosan
szerencséltesse Endrőd né

pét magas és kitünt,~tő b·· I
togatásá.v al,amclyet Onagy
rné\tósága készséggel igért
telj esi te ni.
Endrőd lakossága nagy

Xi lesz az újfőispán?
Hetei~'óta taitja izg<1lomban Sé- !

késvármegye l\özönsé:gét azon I
kérdés, hogy ki ksz RicsóyUllla- I

rik Béla utódja

A"t mindenki ludia, hogy bár
ki is lesz, nehéz helyzetet taLi. ,

Volt föispánunk olyan áitaiaíl(lS l
népszerüségnek örvendett, hogy l
ember legyen a ta!pan, aki ht- 1
Iyét a nép szívében be akarja I
tölteni. ~

. é ~Sokféle néző-pont akart erv - i,
nyesülni - áitalános hírék SZé: ;

ri nt a megfelelő szem~ly kiváláSZ- ~

iásáná1. Egyet azonban rendkiVÜl j
ndlézményezünk. F!(,ke!ő evé.i:~- l
gélik!jS kürC>!< ':aliás! alapon ki !
vánták a f6isl)án személvd ki-;

, , t

nevel.letni !

[ . . 'I " j
. zt sem él Ka 0l1J1SLa, sem:l l

pápista 30·._.H) százalék bé::ési 1

magyar nel!, fugadlléltja ei a 35 l
százalébt képViseL} tvangélil\Li:'; j
testvérek javjra. i

h:stvi\rmegyé0en és músutt i~; 1

a legnagyol;b tiszte!etoeIl tartjcíl< i
v~zelő I;afolikus körök is él vár- l

KÖZGYÜlÉS
A közsÉgi kÉpvisBlőtestülEt

f. hó 12-én tartotta rendes őszi

köz~yülését, melyen letárgyalll:i
aZ 1940. évi háztartási rendes
költségvetést. A költsegvetés

annak d~Clirti, hogy többrend
beli beruházást tartalmnz, ilZ

előző évi hez viSWllyilvl1 S-szá

zalékos pótadó csöHen';~tered

ményezett s igy a jövő évben

ci községi pótadó százaléka a
f. évi 46 százalékkal szemben
csak 43 százaléka lesz,

Ezzel kapcsolatba!. letárgyal
ta még azokat a fontos ügye
ket, melyek a jövő évi költség-

. vetést érintik. Kimondta ti kép
viselőtestület,hogya Templom
sikátort 1 m-es beton járdfivRI.
az öregszőlői Hangyaszöve!ke
zet uccáját pedig járdával látja

el.

r
. Közs~gi főjegyző beszámolt

a ruténföldi testvérközségben
, tett látogatásáról. Eszerint Hát

meg község, melyet a képvise-

lőtestület testvér község~é fo
gadott 800 Jnkosu tisztn kat
holikus község, mely szép, lnn v

kás-dombos és erdős vidéken
szétszórtan fekszik. A kulturá
tól meglehetősen el van zárva,
mert ismeretlen a cséplőgép és
II malom s a szegény rutén nép
kézi uarálóval megőrölt IOZ5

zab és tengeri kenyeret eszik,
. melynek lisztjében minden kor

pa és dara benne van. Ennek
folyamányaképen, dacára annak,
hogy jó levegő van ott, a gü
mőkór gyomor tbc pusztít. A
lakosság cseh megszálJns alatt
ha'zafias magatarttist tanusitott
S ezért ugy iskoláztatás, mint
egészségügy terén el voltok ha

nyagolva. t10utatje ezt az is,
hogy a 800 lakosból 220 tra
homa szembetegségben szen
ved. A magyar kormány' rög
tön orvost küldött oda, akinek

bizony sok dolga van. A kép

viselőtestület a testvériség ápo

lásának előmozditására a jövő

évre 500 pengőt szavazott meg

és aZ előljáróságot utasitotta a

szorosabb kapcsolatok felvéte

lére.
Elhatározta a közgyülés az

ártézikut vizének a községház
telkÚe való bevezetését, a köz
ségi szegődményeseknek meg

változott fizetésér.e való tekin
tettel II szervezési szabályren

deletet módositotta. A két köz
ségi orvosnak évi 240-240
pengő, állatorvosnak pedig évi
120 pengő fuvarátalányt szava

zott meg, a kiilteleki orvosi

szolgáltatások . ellátására, ami

azt jelenti, hogy fl jövőb~n az
orvosok és .állatorvos mInden

szegényügyi .és hivatalos k?l
teleki kiszál!ást ,saját fogatan,

ilietve az 4Jtaluk bereIt fogaton

kÖtel'ések' e.UátJ\i~ ,Kim.oDdotta,
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Minden kérdésben megegyeztek

.Kárpátaljai közmondások

DANZIN(; A LEGÉGETŐBB

PROBLÉMA

Endrödi népBsEdési adatok
juJ. 15-aug. ~ 5.

SZÜLETÉSEK: Szurovecz And
rás munkás fia, Endre Boldizsár.
Szmola Lajos munkás leánya,
Margit Maria. Gyuricza jános
munkás fia Máté józsef. Bolha
Lajos munkás leánya, Ilona. Ka
ton o Alajos munkás fÚl, László
István. Horváth Zsigmond nap
s2ámos fia, Zsigmond Mikó Mi·
hály munkás leánya, Irma Teré
zia. Mészáros László kereskedő

leánya, Erszébet Magdolna. Gyu
rica Mihály munkás fia, Béla
M.ihály. Radics János munkás fia,
Sandor. Buza Istvan csizmadia
leánya, Mária Terézia. Timár Má
tyás csizmadia leánya, GizelJi;
Éva. Porupciánszki Imre földmi
ves leánya, Mária Gizella. Gellai
László munkás leánya, Elözter.
fekécs János munkás fia, jános,
Timár Imre munkás leánya, Mar
git. Dávid Pál földmives leánya,
Ilonka Etelka. Varga Lajos föld
mives lia, Lajos.

ELHUNYTAK AZ URBAN:
froJyó Ilona 64 év, véres agyguta.
Hanyecz Vdbnika 7<} év, vérls
agyguta. Katona Piroska 43 év,
petefészekrák. Gellai józsef88 év,
szervi szivbaj. Majoros László :t
év, bélhurut. Mikó Erzsébet 86
év, aggkori gyengeség. Ráfael
József 21 hónap, bélhurut. for
gács Ilona 41 év, hasi hagymáz.
Pintér Imre 33 év, tildövész. Far
kas Mária 5 hó, heveny bélhurut.
F~kécs Lajos 57 év, fehérvérűség.
Dmya Irén 16, tüdővész. Matyusz
Gyula I és félév, heveny bélhu
rut. Bula Ilona 10 év, szarkóma,
Katona László 2 hét, heveny bél
hUrut.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Klafl ferenc műszaki rajzoló
rk. és Timár Eszter rk. '

-ELJEGYZÉSEK : Ifj Miklós Já
nos földmives Ujvári MOIJikával.
Véger Mihály béres Gyudcza
IrénneJ. Roszik jános géplakates
Homok Gizellával. Szabó László
kertész Parócai Máriával, SZ1052.
jir József munkás Bela lrénnel.
Veres Gyula kereskedő Kiszely
Margittal. Kalmár Ferenc földmi
ves Mészáros Etelkával , Timár
józsef csizmadia Timár Máriával.
farkas Lajos földmives Nén'et
Máriával. Timár Imregepész Ivá
nyi Rozáliával. ,Pribóczki Lajos.
munkás Farkas' Veronikával. Ku
lík Menyhért Anderkó ErzsébetteL
Tóth' Lajos földmunkás :Srn.Jrlllo-,
n.ávaI. Timár: Oáspái,<Fék~~'Má- .
rlá~aJ. .Bózs6ki: '. Lajos', 'a~~lo~ .'
Ha]más, RozáUával. ..>':,;~ .': ~ ' .

A békés-vármegyei tisztifő

orvos jelentése szerint Békés me
gyében a trachoma fe!tünő módon.
közel hatsz!zötven esetben fordult
elő az elmult félévben. A tracho
mával kapcsolatban a legnagyobb
elővigyázatossággal vannak a7
egészségügyi hatóságok, de igy is
előfordult, hogy az Alföld tracho
mas központjában, Endrődön, a
betegek az orvosi kezelés alól
igyekeztek kivonni magukat és c
tekintetben azután a legszieorubh
eljárás vált sziikségessé, hogy
azokat a trachomás betegeket, akik
nem akarnak oTvoshoz menni,
hat6sági kényszerrei birják ra,
hogy gy6gykezeltessék magu"<ú.

tiaIAlozás. Őszinte reszvéttel
közöljük a gyászhírt, hogy özv.
Wagner Mártün'1é szül. i\.őhler

Anna-Mária 81 éves korában
Gyomán elhunyt. A köztiszteletben
ál!ó Nagyasszony végtisztesség
adásán Gyoma vezető társadalmi
rétegének nag'yrésze megjelent, de
igen sokan kondoleáitak a drága
elhunyt fiainak Wagner \fárton
és vitéz Váry Józsefnek a várme
gye minden r~széről. A mi imánk
is elkisérte utolsó utjára a nemes
lelkü matrónát

Kinevezés. Dr. vítéz Ricsóy
Uhlarik Béla Békésvármegye volt
föispánja vármegyei tb. főügyéssze
nevezte dr. Tóth István endrődi

ogyvédel, a törvényhatósági bizott
sá,s <\ községüIlk vezető társadalmi
rétegének agilis tagját Örömmel
grrtiu!:iiur:k!

Pá:y~zat. Az endrődi községi
iparoslaJ1onciskoia fel Ogyelőbizott
s:ige kl'tlő óraúd6 lanitói állásra
~);ilyázatot hirdet :::1. J9:~9-40,

t:~i1évre. Heli óriJSZc1rr ii ,.. b óra,
Dijazils törvényes. P.1lyjz~ili határ
iLli) szept 4 Palyázato~ felligyeló
Oizothjghoz cimezve az iskola
igazga;ós:igához kUldendők,

H.árdczy öirjál1át hódolt ke
gyelelt:;; lélekkel li3 endrődi le
vente. Lesniaky István és f,'ehér
v.iri Fi:j ene föoktotök vezetésével
biciklin tették meg 21 nagy utat a
kemény magyar fiúk, hogy feled
!ldetltn emlekkel és lobogó ma
gyar lelkesedéssel gondo/hassanak
).;~ső ,\!t:?gkorukban is a szabad
ságha[(ok legnagY0bb hősének

liamvadó poraira. Visszaérkezésük I
a l1(\stik szobrálJoz vezetett, mi1jd
i:l templomba vonultal;, ahol tér
denállva m~ly áhitattal fogadták
az EuchJrisztikus Krisz(us álJását.

Az elemi népiől\.OJai épitke
zéöi segélyel{ ídutaJásánílk fel
tételei A vallás és közoktatásügyi
íIlill iszter j·(;l1lit.:ietet aliGH ki,amely
!l;:n megjl:ap!lja éZ ek/Ll n~pis

i<vlai épitkel(sckhtz igényelt ál
l:ul1segclyá kiuLdásának iellfte
kit. A reillitkt SZerint iiyell ál:am
s~'gélyeket csak akkor kaphatnak
az épiltctök, ha az engedélyezés
kor kikötött feltételeket jOl;; erős
felSŐ jóváhagyással ellátott hatá
rozatban magukra vállalják és
azoknak eleget tesznek. Az épitke
zés tervét és elönéieti költségve
tését a kultuszminiszterntk elŐze

tesen jóvá kell hagynia. Igilzűlni

kell azt is, hogy az épitési AIIam
segély és a vállélati szerződés

összege közötti különbség rendel.
kezésre áli. Ezt az összeget az
épittetőnek az áilamépitészeti hi
vata I postatakarékpénzlári csekk
szám!áján be kell fizetni, vagy
egyéb megnyugtató módon kell
igazolni, hogy a különböí.et téte
lenkint milyen forrásból van hiz
tositva, illetőleg honnan áll ren
dalkezésre.

IHIREK
problémája.

Nyomatékosan hangsúlyozzák
német politikai körökben, hogy
a megbeszélések után egyetlen
nyilt kérdés sem maradt.

Azokkal a külföldi hiresztelé-!
sekkel szemben, hogy Ciano kü
lügyminiszter salzbufl;i látogatá-!
sát további megbeszélések köve
tik, német politikai körö!<ben rá- I
mutatnak. arra, hogy Salzburgban
minden aktuális kérdést kimerí
tóen letárgyaltak. Német körök
ben küJömben nagyon hangsú
IYI)Zzák a salzburgi megbeszélé
sek pozitív értékét

7.5 millió mázsa búzakiviteli
felesleget helyeztünk el ki1lföIdön.
Olaszc.rszág 4, Németország 2.5,
Svájc 1 millió métermázsa buzát
vesz át. Szlovákiának is szüksége
van magyar buzára. Augusztus
l özepén indul az export.

Évi .O millió pengő sertésfor
galom került keresztény kézbe.
Vitéz gróf Teleky Mihály nyitotta
meg az első vásart.

A !liiIYfPujutásl ,. s.-.-fiI. I"i.< i
sZI;jiel,

F.;n li k':/I,;knil ·I){,.~:,:t,.:k, le illl·.'/ I
It liikre .'j01U{(I/S~. I

J{,t/tjf(. IiIi'q!.'(!'U;" i: j, illll'(lIilf/-

lJi Iii. I
r:: I) /J::j)ul, ,Ii' il"j II,")/,'i/. "":.'1 'I

11 Wj !JÚ/J lJ il/~i.

~ViJl('s ,.l)s.'·,~I.tlJIJ, liliiII !'''Ji'/,;)(i'CIl
r;O}(:{')/ll'i li .~Z((i,,(<!'sIÍIIf·(I.

, Beszéd nlá'llislí/(;1~Ú IJletj rt I~iel.
A dicseJcúj lJolo ndké'lIl Ital 111 er; .

A. szó éleseúh a késnél,
É'szt ne leérj kO"lcsijn a S?07!i-

szécltól. '
JlolnajJ, holnap, nem ma, "Így lJl'.
szél a lusta.

jólértesUIt német politikai kö
rök nyilatkozatai szerint Salzburg_
ban és Oberzalzbergben minden'
függőben levő politikai kérdést
megtárcyaltak. A két külügymi
niszter megbeszélései azt a célt
szol?álták, hogy ezeket a kérdé
seket teljesen tisztázzák és a tár
gyalások során megállapítást nyert,
hogy Németország és Olaszország
politikája minden aktuális kérdés
ben tökéletesen összhangban áll.
.' Ugyanezekbe!1 a körökben úgy
tudják, hogy a tárgyalások egyik
legfőbb tárgya a danzingi kérdés
volt, amely ma a világ legégetőbb

Felépülnek a csongrádi
kubikosmintaházak I

i

előre havi 8 pengő etlcnében. Ez I
a nyolc pengő a gyermekek 8lá- l
mának növ{:kedésével csökken. l
Igy például egy 4 gyermekes csa-j
lád havi 4 pengőt, öfgyermekes
havi 2 pengőt fizet majJ. Al<inek l
hat élö gyermeke lesz és él leg·
kisebb már he!öltölte az eiső élet·
évét, . - tulajdonul k<lpja a házat.

Egyelőre hat családot heIYl:z
nek el hat munkásházban. A he·
tedik idt;iglencsen egészség ház
célj.it szolgálja majd. A csalá
dok kijeJölésénél aZ a szempont
lesz a dönlö, hogy mintamunkás
házakban rnintacsaládok éljenek.
A kiválasztott családok a iláwlJ
kivül veteményes kiskertel, na·
pos csibét és tejelo kecskét is
kapnak.

A Nemzeti Munkaközpont ta- I
vasszal tartotta Csongrádon .nagy- l
szabású kubikos kongreSSZUSál.l
Ezen a nagygyűlésen vitéz d r.
Ricsóy-Uhlarik Béla főispán b~· I
jelentette, hogy a kubikosmun- l
kásság számára munkásházak épí-
tését vette tervbe. A bejelentett
terv most a megvalósujás stádi
umába jutott, amennyiben Csong
rád megye hét községében hét
mintamunkáshazat építenek. Az
első házakhoz a községek telek
felajánlással, vályoggal, tég lával
és fuvarnapszámmal járulnak hoz
zá.

Az építés szociális és család
védelmi jellegU. Harminc éven
aluli, kétgyermekes családok kap
ják ezeket a munkásházakat, egy-

A tüzet Úizzel nem oUod el.
Okos fej száz fejet táplál, buta

fej saját fejét sem tudja táplálni.
Nem a toll ír, de az ész.
Fiatalon sokat sétálsz, iJ'req kor

ban éhesen halsz meg.
Ökrö't szarvánál, embe)·t SWI'Ú

nál fognak me,IJ.
A nagy fa lassan nő.

Jobb a saját száraz kenyér, mint
. az idegen vajaskenyér.

il. kimondott szót és a 7ciöntö"tt
vizet sohasem szedheted ismét lel,

A. szorgalomból szerencse lesz.
Ugyanazon fáb6l van a kereszt

is és a lapát is.
Kőre talált a kasza,.
Nagy felhők, kevés eső.

Ijesztő, sötét felhők - nincs eső.

Baj nem sz,ünteti meg a bajt.
Az élő éljen, a halott rothadjon.
Nem tisztelnek ott, ahova nem

hívtak.
'. il. restet ne kalapáccsal, de éh-
'seggel tanítsad. .

Ha kalácsot akarsz enni, ne iilj
'a kemencén.
; ;..4: gazdag' ,gyermekeit. az ö'rdö~q

:.kocli1cál'atja.
,\~ ':'Ú6r& vasalják a lovat, hogy ne

;,"::.-:.\~otoljon. .
...'-.• r ··~""!·.:=l:. ,



ViJágiak .együttműködése
,~ az Egyház' létérdeke!

.' E!ldród,":193bt augusztus 15~

Öseink Nagyboldogasszony boldog halált esedezzen ki imájá
napján nemc-sak a. Boldogságos val számukra Mária.
Szent Szűz haláláról emlékeztek Szaitz Leó, a híres régi szervi
meg, hanem e napon tartották tarendi egyházi író 1784-ben meg·
meg annak emlékét is, hogy Szent jelent könyvében leközölt egy ilyen
István királyunk koronáját és 01'- régi szép magyar imát. Oly tarta1
sí'.ágát M~ria oltalmába ajánlotta. mas és oly szép, hogy ma is
Ezt a nemzeti emléltünnepet ösz- boldogan és áhítattal ajkára ve
szekapcsoltált Szűz Mária haJáJá- heti mindenki. Ezt az imát a mai.
val és saját elmulásultra is gon- nyelvre átirva, a következőkben

doltak. Azért is könyörögtek, hogy közöljük le:

IMÁDSÁG BOLDOG KIMÚLÁSÉRT.
Szűz Mária, Istenneit szentséges Szűz AlIyja} magyaroknak

Nagyasszonya, Magyarországllalt és hatállal tusakodó híveidne!l
Pátrónája, légy nékem is Pátrónám. Mély alázatc)!>sággal kérlek, el
ne hagyj majd abban a rettenetes végső szü!\öégemben. abban r";..'~

félelmes végső' veszedelemben, amelytől örökltéva!ó boldogság~,,~,,';·

vagy boldogtalanságom függ., " ;
Kérlek, mutasd magad akkor Anyámnak. Nyújts akkor~jd i"

vigasztalást és eszközölj erőt és segítséget, c.mikor majd a'halál ~

fájdalmai és a pokol veszedelmei körülvesznelL Könyörögj 'kl,szá- r
momra erősséget az embei'i természet félel me és s~oíOngatása 1

óráján, az incselkedő pokolbéli ellenségek kísértései Mzepette.
, De hogy erre a kegyelemre magamat méltóvá tegyem, igé-;

rem erőse.n. hogy tehetségem szerint törekedni fogok, hogy Né·,.
ked, mint Edesenyámnak holtomiglan igaz gyerlJ1eked, mint Nagy.:!
asszonyomnak pedig igaz magyar szolgád· legyek. Igérem, hogy'
Hozzád vató buzgó szeretetemet és tiszteretel11et és irántad va19
kUlönös ájtatosságomat csele!tedetekltel is)dmutatom. Különö5kép~

pen kimutatom, hogy a Ji'\ária-tisztelet~t másol{ szivében Ja buz-)
gón törekszem felgerjeszteni, kivált a Te választott néped, magyar,
testvéreim között, de legalább is a 'reámbízottalt lelkében mun- '
\{álni fogom. '

Erősíts engem, Boldogságo6 Szűz Anyám, ezen jó szándé
komban és liegHs feltételem állhatatos megtartására. Imádd éret
tem Sze,nt fiadat most és mindenkor, föltéppen pedig halálom
óráján. Amen.

,-~ --::i:~;:J~pr~t~8
.f\~ ,ko~zt~l~t~t·~7~Vn.~eI)~t:j ~~,~~~:~
gO'ndo'st'odj'íil:~,~ ',..' ~'c-;" ,-.;' :-',.', ;c..4,.',' .A 41... . .'~ •• _ .~._ ••

A:.vas~ti:·: Qiji "Qd~ 'is .-:vjsAta; ,
r'szv4teli legy; továbbá az''''~ló~
készületi költ$'gek ~imél1 a rélzt.. .
vevők 4 péIigŐt - .fiiethek. A va':, '
suti.dij Gyoma:~s Mátravere1)~ly

között számitódik. , "'1'''~
Minden résztvevŐ .augusz~~~

29.én reggel. fél 7 órakor a gyq
mai állomáson legy~n, hogy a b~.
szállásolás és elhelyezés ponto
santörténjék.;'·

A lelkigyakorlatöt at ottá~i
egyik ferences atya vezeti; aki,
nek rendelkezéseit és utinutatá
sát lelkiisnieretesen tartsa meg
minden résztviVÖ.:

VIsslaérkezéskor az endrŐdi
hivek hálaadásra' a templombJl
jönnek vissza és ez után térnek
otthonukba.

.Pontosságo~ fegyelmet és ko
molyságot kérUnk mindenkitől I'

Manrézát keresi fel szeptem
ber ll-én Gyoma és Endród 32
öntudatos katolikus magyarja. Dr.
SorbAn Jenőt, járásunk közsze
retetben álló főbiráját illeti a di
cséret és elismerés, hogy össie
toborozta a szépszám u gárdát éi
a Manréza vezetőségénéJ elintéz
te a lelkigyakorlat kérdtdt. Oy.a
kori panasz, hogy vezetóállásban
levő katolikus vezetöemberek nem
mernek nyilvános hit'letet ,élni
's egyházuk figyeinek intizésé·
től félnek. Annálinkább örömmel
aratulálunk ~orbán főszolgabir~
urnak, mert 'bizonyságát adta an
nak, hogy hivatalának lelkiisme·
retes betöltésQ, a különféle val
lásu lakosság Ogy.inek pártatlan
intézése mellett lelke gondozá.~

nak is jelentőséget tulajdon,it és
példát ad mAs vezetö, közcUeU
katolikusoknak is vallásos meg
gy~zódésQk nyilt megvaIJás4ra.. :

•
Természetes, hogy siélé5a~á

nyú és nagyobb felelősséggel járó
apostolkodásra a világiak csak
megfelelő lelki előképzettség, Va
lamint szellemi felkészültség alap
ján vállalkozhatnak. Kontárokkal,
vagy pedig lelkileg kl nem for
rott és meg nem szilárdult mű

]{edvelökkel ezen a téren éppúgy
nem lehet komoly eredményt el
érni, rriint ahogya háborúban sem
lehet igazi hadisikereket elérni
kiképietlen és talán lelkületileg
is ingatag ujonrokkal ...

Egyesületi híreIt,
Szent Ferenc lll. rendje augusz

tus 20-án d. u. féJ 4 órakor, a~

Oltáregyesület augusztus 27- én
d. u. fél " órakor, a Leányegye
sületek augusztus 31 -, én este 6
órakor, a Fér fi - lig a szeptember
2. á n este fél 6, a Jézus Szive
Nói-csoportja szeptember 3-án d.
u. fél 4 órakor tartják havi ájta-
t08lágukat és ö8lzcjöveteHlket. --

. A Szívgárda tagjai szeptember l
én és 3-án reggel 6 órakor'végez
zék havi szentgyónáaukat' .' .

Kisasszony-ünnepén a baja
zást kapnak. Ha nagyobb szám. donok járulnak közös szentáldo
ban lesznek, legalább 4 nappal záshoz.,
előbb jelentsék be az ottani ál. KUlterUleti szentmia~k..
lomásfőnökségen. ahol megtud.
hatiák, hogy a Oyomáig jövő Augusztus 20.án a polYákhaJmi
mellékvonaJon - mint társasuta. kápolnás iskolában, augilntli's
zók - mennyi kedvelményt kap. 27-én a eseJti iskolában, szeptim
nak. ber 8-án a naiYlaposi kápolnál-

Az elszállásolásról a kegyhe- iskolában, szeptember.. IO-.n ~Z
lyet őrző ferences atyák gondol- öregkerti . Szent' Imre-:iskolábNJ,

,kodnak. Akik megeliicaznek a Izeptember 17~én a polyákhálmi
menedékházak 5zalma-fekvöhelyé- kápolnás iskolában mutatunk bll
vel. azok személyenkint az ott szentmisét. '
töltendő két éjszakára 40 fillért A tanév megnyitását a. ~~IJá~.
fizetnek. AJ igényesebbek' 1 ágyas és KözoktatásOgyi -Mini~ztériuin

kmöns;wbáért egy éjszakára 2 szeptember 4-én' rendtlje .él."~z
pengót, 3 ágyas szobáért egy éj- . elemi iskolákalsi>" négy'ÓíZtálY., '
szakára 5zemélyenkint 1.50.et, 'továbbá a "polgárfi~kola'~~l)yert- "
ennél többágyas azobá~rt szemé- dékei e napon;;kö~elesek':l8köJA-:

Iyenkint egy éjszakára 1 pengő l ba, jónrii.:~J,\~·'·V~VJ~:O~2:~~It'n~~~:~:
fizetnek. Mivel al 6jszakák bUvö- vendékef jfellöblt~:hat6s~g~enge;:;
sek, .melegebb ruhát'! takarót~;,~ély~ ~1~J>!~~i:~~~~b:~~~~~;~~~~;,~
kDlönösen a mened6kbázban .el-: "nulá,s.~,~· ~~;:,:P9IltgJ ;; C;tá.~~1Jl9t:~JJ§~.
helyezettek hozzanak ·magukkal.. i~ö~e", m~ghir~,et!,~a~ 'i~k9t~~~.!-,::~'

• .-" •• : _. ~-. '-.J P,,: ;.- ..~.:. ....:., ..-.: ..~ .

.Hármás-J\örös

Régi magyar ima
Nagyboldogasszony napjára

Jami újfajta bűvölet varázsa alatt
ellenséges idegenként kezeli Krisz
tus igéjének hirdetőit, ha minden
hatósági, társadalmi és áramlati
nyomás a katoJiltus elv ellenében
érvényesül: akkor már késő le&z
arról elmélkednünlt, mit kellett
volna tennünk, hogy a váratlanul
ránk törő újpogány gátszakadást
megelőzzük ! .

-

-
Egyházi hiradfis

Zarándoklat
A mátraverebélyi szentkuti

búcsúra indul az endrődi espe
resi kerület 600 hitvallÓ katolikus
hive. Augusztus 29-én reggel 6
Óra 56 perckor indul Gyomáról
a zarándok vonat és augusztus
31-én reggel 5 órakor tér ide
vissza.

Augusztus 29-én este 5 órakor
az endrődi hivek szentmisét hall.
gatnak és a templomtól körme
netben indulnak a gyomai állo
máshoz. A gyaloglást nem biró
hivek részére olcsó viteldij elle·
n~ben teherautó áll rende.lkezésre.

. A slll.rvasi és szentandrási hi-
vek .Mezőluron idllnak' feJ a za
rándOk vonatra, a körösladányi
'és dévaványai csoportok 'a reg·'
geli vonathoz közvetlen csatlako.

•

•

...

•

A katdikus helytállás nagy fel
adatai a mai sorsdöntő Iwrszalt
ban komoly megoldá8ra nem jut
hatnak bizonyos újstílű és' új
szerű munkálatok egész sora nél
kül, ameJYlk a szó szoros értel
mében vett Ielldpásztori feladat
körön messze Idvű I feküsznek.

Ahol az emberek törriegei rég
6ta feléje sem néznek a temp
lomnak, ahol az egyházi szószék
ról felhangzó szózat egyáltalán
nem találja meg többé az utat a
fülekbe és szívekbe, ahol buzgó
hívek szép száma mellett 6záz
meg százezrek kisiklottak az egy
hází munka hatóköréből, ott a
pasztorációna k mégoly .szen t esz
közei sem lehetnek közvetlenül
helyénvalók éseJegendők.

(Gondolatok P. Bangha:. "fel
nem használt hadsereg" c. cikké
ből a Magyar Kultúrában.)

A világ hatolikusok apostolko
dására, mégpedig nagyméretű, ko
moly és messzeható világi apos
tolkodására azért van szlikség és
lesz míndinkább szükség a ltő

zel jövőben, mert az Anyaszent
egyház igazi biztonsága, zöklte
nés nélküli fejlődése, a vallásos
élet megszIlárdulása és az elve
szett teriiletek visszahóditása, va
lamint a kultúrának és közélet
ntk keresztény szellemmel való
átilatása, csak olyan nagyarányú
katolilws tevékenység útján leSl
lehetséges, amelyben a munka
oroszlánrészét világiaknak kell
vállalniok ..

Az újpogányság nÁlunk 15 le
hetaéges és márls gyakran mu
tatlwzó támadásaival szemben épp.
úgy.fel kell kés3Ulnünlt, mintha
az ellenség mári5 anyakunkon
voinaés máris új jelek és nem
Krisztus 'lteresztje felé oritntálód
nának' a .tö~egek ••. A gátat nem
akkor kell. épít~nl, amikor az ár
víz már itt 'vanl Ha majd ilálunk
i6·tilo~:.ié~i~~a:Yallas 'igéit a te~p-

J, " • ·t .... ~ .' ~/'J' .

loirton "'és' iskolán kívUl· is terje5z-
tén'j' hi ifjú8'~guhk ',~8 néptink va·

I ,_' , ,

Éppen mert pasztoráció kell és
a pasztoráció a lényeg, azért kell
ma a pasztoráci6t az erődítmé

nyek egész sorával körülbástyáz
ni, vagyia pasztoráción kívüli
eszközökkel is gondoskodni kell
arról, hogy a közgondolkodás
végleg helytelen irányt ne vegyen,
az igazságnak kezét-lábát seniti
meg ne kötözhesóe, senki az Egy
házat büntetlenül ne támadhassa,
ragalmazhass3, meg ne gyűJöltet

hesae, se a lehetőségtől el' ni
Üsse, .hogya tömegeket, köteles
sége szerint keresztény irányban
vezesse és befolyásolja.
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Tulajdonos neve és lakhelye:

A lovas neve: _ _

Minden ló legalább két futamban
indulhat.

Nevezési zárnap f, év szeptember~.

Nevezések Kovács Gábor községi.
főbíró urhoz Gyoma, küldend6k.

<•. _, ,I

AMagyar gazdák. Tiszáotuli·~
Lovassport EgYBSUIBtB,Q~k ", '

Dyornán f. ÉV szspfsmbBrhó:
3-án tartandó fóvspssnyénsff
NEVEZÉ8ILAPJA

V, Futam: Síkverseny, vígS5Z ver
seny. Táv kb. 1200 m. Tiszteletdíj a
gyóztes lOvasnak. Indulhatnak az el616
futamokban díjat nem nyert lovak. Loo
:vagolandó nyeregben.

VI. Futam: Gazdák kocai versenye•
Táv kb, 200 m. Tiszteletdíj 8 három
els6 helyezettnek. Indulhat minden
gazda lcettós foglItu lócsöl kocsival.
E versenyszám legalább 4 fogat indu
lása esetén tartatik meg.

._-_ _ ~ - - -
A ló neve, kora, szine, neme:

A décspaskuml iakota. mellett
6 k j s h o l d szántó baszon
b'rbe kiadó. Ajánlatokat elfogad

az egyhá.!községi pénzt!:-.· :

Száraz vályogot megvételreke
. resnek. eim a Kiad">hivatalban~

A . peresi kántorföld közelében,
iyo.nai hatArcészen lO-lS 'holdu
szántót, esetleg .tanyáVal ~éiv~
telre keresn~k,:elma Kia~óhiya-

, talban. ': .' , ,':-,. "

I. Futam: Gyomai gazdák verenye~
Síkverseny. Táv kb. 1400 m. Tiszte~

letdíj a 3 első helyezettnek. Nevezh,eti
minden gyomai gazda :; éves és ide5~
sebb lovát. Uradalmak kizárva... Lo:v:a~
'golandó nyeregben. E, versenyszám
legalább 4 ló indulása esetén tartatik
meg. .

II. Futam: Síkverseny. Táv kb, j6Óo
m. Elsódíj 60 pengő. 2 díj 20 Pi 3
díj 10 pengó. Nevezheti bárki angol
fél vér és egyéb származásu 3 éves és
idősebb lovát. Angol telivérek kizárva.
Lovagolandó nyeregben.

Ill. Futam: Síltverseny. Táv kb. 1200
m. l díj 60 P, 2 díj 20 P, 3 díj 20
P. Nevezheti bárki bármilyen. korU és
bármilyen származásu lovát. Lov8go~

landó nyeregben.

IV, Futam: Gátverseny. Táv kb.
2400 m. Elsódlj 80 P, 2 díj 30 P, 3
díj 15 P 3 éves és idősebb lovak ré
szére.

6yomáról Induló VDn~tDk

Békéscsabára 2'31
Vésztöre 3'43
Budapestre 5'49
Gyulára 6'14
Budapestre 8'24
Békéscsabára, gyors 9'36
Vésztóre 9'45
Békéscsabára 10 40
Budapestre, gyors 12'01
Vésztöre 14'24
Budapestre :14:30
Békéscsabira 15'27
Békéscsabárá, gyor~ :17'31
Vésztöre .' 17'41.
Szarvasra .. . '-i9;1~
Budap~stre, gyors' "r;.; \'. f9~32

.Békésésapára .; ~'. :":':::';':/f'2Ö~45
Vé t IC. ' .• ,", :,""r,'~', ·:;,,-":20':50'IZ urc . .;..., '.. <" j.,""':"'~<"" .

B!ldapé&t,re'~'~\ ~,;' ;:~:~,ój~~.;,~';<:~:~

Az utolsó két napon ellanyhult az
irányzat a gabonapiacon. A rozs 15.
a tengeri 6, a zab 10 fillérrel olcsób
bodott. A 80 kilós tiszavidéki buzáért
Budapesten 20.25 pengót fizettek. Az
Endrőd-GyomaiTakerékpénztár mint
a Futura bizományosa 19'60 pengőt

fizet a legalább 80 kilós, tislta buza
mazs6já&rt helyben.

A piacok lezárása '!lS a ailánynak
igérkező ten2'eri termés miatt a süldők

ára kélSElgbeejtc5en leesett. A mult
piacon 5 választási malac 7 pengőért

cserélt gazdát.
A ferencuárosi seriésuÓ3áron a 130

kilón felüli fiatal sertés 104-107 fil
léres, a könbyebb fiatal aertés 98
102 filléres áron kelt. Öregsertések
kilójáért minőség szerint 84-98 fillért
fizettek.

Gabona és állatárak

Az Öntözési Hivatal Mezőtúr
határában nagyszabású öntöző

csatorna építési munkálatokat vé
geztet amelyekn'el több, mint 400
kubikos dolgozik. A legutóbbi
időkig a munkások között álta
lános volt a panasz amiatt, hogy
kereseHlk csak napi 2 pengő 80
fillért ért el.

A kubikoook a Nemzeti MUll
kaközpoOlhoz fordultak ésa bé
rek emelése érdekében a NMK
közbenjárását kérték, Teleki Mi
há�y gróf földmivelásUgyi minisz.
ter fogadta Gulyás Imre orszá
gos szakmai tilkárt, aki a minisJ:
ter elé terjesztette a munkálság
panaszait. A földmivelélUgyi mi
niszter megigérte az orvQsolá st
él nyomban intézkedett is. Me
zőtúron a beszüntetett munka
újra megindult. éspedig ugy, hogy
a béreket lényegesen emeltek és
a csatornaépit'snél dolgozó kubi
kosok ma már megkeresik a napi
5 pengöt.

A kubikosmunkásság őszinte

köszönlltét fejezte ki a Nemzeti
Munkaközpont országos elnöks6
gének az eredményes közbenjá.
rásért.

2'21
5'43
6'13
6'55
8'23
9'35

10'34
11'46
12'00
1420
15'21

'16'51
17'30

'.19'05
,(J9'10

. ·:19;31
'29'35

',22'00
23'25

6yomára Érkező vonatok
Budapestről

Békéscsabáról
Szarvasr6l
Vésztőről

Békéscsabáról
Budapeströl, gyors
Budapestről

Vésztőről

BékéscsabáróJ, gyors
Békéscsabáról
J3udapestről

Vésztőröl

Budapestről, gyors
Vésztöről

OYUíár61 ...
.Békéscsabár61, gyors, .
Budapestről

.Vésztöről' ,<,; .
. BékéscsabáróI /. ""< ..\~ .

kalmazottak, szegődményesek
sorsát illetően, de különös él
vezettel halgatta dr. Molnár Jenő
békési főjegyző két előadását,

mely' nagy lelkesedést is váltott
ki ft hallgatóságból.

Az Országos Jegyzőegyesü

let részéről kiküldött Turi Sán
dor titkár számolt be ezekután
az orszáílos vonatkozásu kari
és árvakázi ügyekről, aki Szin
tén nem mulasztotta el üdvö
zölni az egyesület tiszteletbeli
elnökét, valamint kLilön üdvöz
letben részesitette dr. Molnár
Jenő főjegyzőt szakszerű elő·
adásáért.

Végeztül tisztujitásra került
a sor, melynek folyamán elnök·
ké a következő 3 évre egyhan
~u lelkesed ~ssel ujból Harsányi
László endrődi fője~yzőt válasz
tották meg annak dacára, hogy
ő ezen megtiszteltetés elől a
leghatározottabban kitérni óhaj
tott. Elismerte a közgyülé5 és
vármegyei Alispán úr is, hogy
ennek az egyesületnek tényke
dése, ujjáéledése Harsányi el
nöksé~éhez fűződik. Alelnökök
lettek dr. Molnár Jenő békési
főjegyző, dr. Dérczy József szar
vasi jegyző, e~yesületi főjegyző

lett dr. Temesváry Ferenc me
zőberényi fŐjegyző, egyesületi
jegyzők lettek: Csüllög Zsig
mond vésztói, Pádár Miklós
endrődi és Vertán Emil körös
ladányi jegyzők, illetve fójegy
zó. A pénztárnoki tisztséget
Arany Gusztáv gyomai jegyző

re bizta fl. közgyűlés. Ellenőrré

dr. Takács Ferenc köröstarcsai
'~leilyzőt választotta meg. Meg-

. v( ~~sztotta ezután a megyei és
.:az..~' országos választmányba a
tag(;,,{at, valamint döntött arról,
ho~y fl. vármegyei törvényha
tósági bizottságba a f. évben
bekövetkező választások során
f Iarsányi U~szló elnököt, dr. Te
rnesváry Perenc főjegyzőt, ren
des tagokul, C<;üllÖll Zsigmond
és Turóczy Albert jegyzőket

p'edig póttagokul küldi ki.
.A magas szinvonaiu gyülés

bezárása után fl. községi bérház
ban mintegy JOO teri tékes köz
~béd volt, mely fi késői dél.
utáni órákig kellemes hangulat
ban tartott és ugy a résztv\wő

",~'.''',.~;'a:~. -d~··a7·:1": .. ···r;z··· ..~ u n -;:~~:~ .. , ..
• ~ J: . \.., ~ ,l ~' ; .

. -: ' .. . . . j""'. . .

,~~ :::Bél~é"á>'nre 'ei
,p: . ':1f:, ~.y ;;,f:, .' gy
··':\Közs:egi····'ffe,gyiók

\;,,~ .. ,;~. " '.,' . ", '. ,

,'! ~~: I:gsTesülete .
I .•. ~ , '. .

f: hó- 19-én'- tartotta me~ évi
rendes' ,·ls.ö~gyüléliét szeghalom
J~,Özs~~én. A' közgyülésen .a
megye't fe'~yzői kar számos tag
ja jelent meg s részt vettek
6zon 6 jegyzókön kivül vitéz
dr. Márki Barna alispán úr, dr.
T6th Béla szeghalmi főszolga

bíró, Forgács Béla tb. szolga
pfró, 6 szeghalmi kir. járásbiró
ság, kir. adóhivatal vezetője,

dr. Szabó Frigyes r. kath. plé
bános, dr. Ikrich Arnold kir.
közjegyző, a sárréti járás min
den községének előljárósága és

. még számos érdeklődő.

A közgyülést a .Magyar Hi
szekE>gy" elmondása után Har
sányi László endrődi főjegyző,

egyesületi elnök nyitotta. meg
,alaposan kidolgozott elnöki be
számólóval, melynek bekezdő

szavaiban üdvözölte a megje
lenteket, külonösen v. dr. Márky
Barna alispán Urat,. majd meg
.hatott hangon emlékezett meg
az'eltávozott Fóispim urról.

Az 'elnöki beszámolóhoz töb
'ben hozzászóltak, melyet a pénz
tári beszámoló követett.

Ezután sor került egy meg
'ható ünnepségre, amikor is a
40 év .óta fennálló egyesület
első izben élt azzal a jogával,
hegy tiszteletbeli elnököt vá
lasztott. Tiszteletbeli elnökké
vitéz dr. Márky Barna alispán
urat választottá llieg abból a 3
évtizedes szeretetteljes együtt.
munkálkodásból k i fo l y ó I a g ,
melynek folyamán v, dr, Márky
Barna alispán urhoz a békés
yármegyei jegyzóket az őszinte

megbecsülés, a törhetetlen ra·
gaszkodás spontán kifejlődött

érzése mindig fűzte és fűzi ma
is. A vármegyei Alispán úr
meghatottan mondott köszöne
tet a jegyzői kar őszinte ragasz·
kodáaáért és mélyen szántó
mondatokkal vázolta azt az
egyenes utat, de egyben nehéz
helyzetet a mai közigazgatási
rendszerben a vármegyei tiszt
viselőknek, de különösen az
Alispán urnak az alája rendelt
közigazgatási személyzetekkel
~zemben követnünk kell. Egyet
hangsulyoiott különösen, hogy
ha II szigort, követi, de ez min-

.-dig :párosul a nemes megértés
-Sel :'és tárgyilagos igazságosság-
gal. :-

;,. ~ A közgyülés sokszor megs~a

. kitotta v.iharos tetszésznyilváni
-{ásával a' tiszteletheli elnök
'~~gnyilatko~ását, mely ezt a

. csendes. közgyülés.t igazán ün-
:~'ep~:::hangul~U~í:ésrnelegsé·g·

, ,,:g~1:;.i91,~öu,~ !,~L,":;~ ::::·.c ' .
~:,:::?;,1~::~T~~gyvalta:,8::.k,özgyülés II fon·
'·::J/~t~,~b?)f'ltrUigy'eket,.rnajd..m~g.
~;~tJiliallgátta-;Szalatnai. Endre:szeg~
ff.:.l' ~::!dc' ..". , '." • /.'. - _...... '~'.. ,. ~. .

.' >-c. ~:Ij~!~r7 segédjegY:i: ő ~. elóa4ásM· a
"~m~:r~hds·ieresiiett.::ii.ö.z':iégi~'al
. ,i$~~~i~~:~>:;:~:~~~ /~f}~~:;!~~;;"':':-:) ..
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Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.
{(\. e g j e I e n i k minden hónap 15-én.

felelős szerkesztő;

WALTtiIER GYORGY
SzerkesztóS6g és kiadóhivatal: ElIdröd, Széchenyi u. 2 sz.

---------------......:.._------

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett közlünk.

IMRÉDY BÉLA
SZÓZATA

a magyar politikai élet tisz
tánlátó, bölcs vezérének tani
tásaként hangzott el a "Füg
getlenség" hasábjain.

A cikk utasitást, irányitást
és nyugodt, alapos munkálko
dást sürget a Iwrmányzattól,
s méginl{ább a parlament min
den tagjától. A Magyar Élet
Mozgalom hatalmas célkitüzé
sénel{ további folytGtását sür
geti mindazon közgazdasági,
pénzügyi és szociális vonat
kozásu I{érdésekben, amelye
ket a mai rendkivüli helyzet
ben is megoldani, végrehajtani
közérdeJdi és elhalaszthatatlan
követelmény.

"Olyan fela'.bt ez, irja Im
rédy, amelYilek jelentősége

független a l{özeljövő' törté
nelrriénel{ fordulataitól, eset
legességeitől. Történjék bármi,
kerüljön el a vihar, vagy ráz
zon meg minket is, mosolyog
jon reánk a szerencse, vagy
ujabb próbatéteire hívjon a
sors, mindegy: minél több
erős, eltéphetetlen szál fűződik

a magyar nép fiai és a magyar
föld közé, alinál több a bíz
tositélwnl{, hogy ezen a föl
dön a magyar vér és a ma
gyailélekfog parancsolni".

Cikkében általánosságban
érinti mindama kérdéseket,
amelyek a belpolitil{ai élet leg
közelebbi feladatát képezik A
földkérdés, az értékesítés he
lyes .megszervezése, a közle
l{edé$i,. és szálJitási viszonyok
javitása~és "olcsóbbá tétele,
villi.lt-hálózat, a tanyai utrend
áú töl<él~tesit~se;a fogyasztó
(tisztviselő, iparos és munl~ás
réteg) elemgazdasági erősitése,
a tömegfogy_asz.tá.si ~i~{k~k árá
nak helyes. ózaqál~O~·~&a :s~b.
mind ,5ürg9~~megoldást· kiván-
nak. ..,.,...-: ..

De ··rendkivü,~L:~fdekes é,s
követésr.eméltó: cili~~nef, ilzon
rés~é;js:,:~ciffiéryb~W~a pá'flament
mágatartá~'áú)l.~.·ii;~:~:~-.· ..~~.:. 'o ,:.. -o,.

~ • .". • ~ :.~: '. ';;~"". ," l, •• : •• ~. .1'

A .parlament munkájáról és ez teszi különösen jelentőssé Iengy~1 hadl?ereget. Lengyelország
magatartásáról beszélve nem a mostani ülésszakot. Soha ne nak több, mint fele elveszett, Varsó
szabad figyelmen Idvül hagy- feledjük el, képviselől{, hogy eleste küszöbön áll, a lengyel kor-

k I g l t' 'J d l' a ma'( Ina2"yar 11emzedéken, mány előbb Lublinba, majd egy
nun , 10 Y a la aram {On u o ~ határhoz közeli faluba huzódott
háboru ezernyi új feladatot ró amelynek mi vagyunk válasz- vissza.
a kormányra, amelyelmel{ he- tott reprezentánsai, retteneteb A világháboru győző hatalmai
Iyes ellátásánál szül{sége van felelősség nyugszik: magyar görcsös ragaszkodással akarták
a parlament tál11ogatására. Dip- felelősség és európai felelős- itéletnapíg megtartani a "párisi
lomáciai és !<éltonai téren egy- ség. Felelősek vagyunk az.ért, béke" által megszerzett gyarmato
aránt a legéberebb figyelem hogy megtartsuk, amink van, kat és területeket. Hiába volt min
és őrtálláo. a hadseregnek to- hogy azt a kevés rr.agyar életet, den dlplomáciaí tárgyalás és nerr.
vábbi átgondolt és minden azt az oly gyéren csordogáló zetközi értekezlet, a vesztes álla
tel<intelben harmonilmsan Id- magyar vért Idméljü!L mok sebeit nem kivánták gyógyi
egészülő fejlesztése, a nemzeti De felelősei{ vagyunk ugyan- tani a belátás és igazságtétel or
munka folyamatosságának biz- ald{Or azért is, hogy örök hi- vosságával.
tositása, a l11unkaerő\{rő! való vatásunk, a Kárpátok meden- Azt hittük, hogya mult hó utolsó

felében lezajlott angol-német tárgondos!<odás és ugyanakkor élZ céjében irányítani és rendezni gyalások felkeltik a jobb beláiást
iparnyersanyagszükségletének a népek életét, feledésbe ne és békés megoldással zárják le a
biztosítása. a J,üll<eresl{edelmi menjen és gyakorlásában mu- danzigi-kérdést, az emberi konok
mérleg egyensülyozás3,a kész- lasztás neérjenl1linket. Európai kapzsiság azonban most is ura
Jete!,I,el való takarékoskodás felelősségünk is van, hogy azt lomrajutott a nyugati. hatalmak
és a foglalkoztatás szempont- a so!{ lmlturértél{et, amely vezetőinek 5z'ivebEin:AhelyeH,l1ögy
jainak összhangbahozatala, az ebben az öreg viJágrészben, bölcs átgondolással Kelet-Porosz
árak ellenőrzése és egy nem- Nyugaton, Keleten, Északon, ország I{eleli részén, Lithvánia
csal\ pélpiroll. hanem gazdasági Délen egyaránt felhallllozódott, mesgyéjén adtak volna folyosót a
aliJ[)jajhan egészséges Mhe~y- felesleges pllSltíttis ne érje, de tengerhez Lengyelországnak, s a
zel Idéllal<Ítása, a nemzeti jö· ugyanakkor felelősek vagyunl{ danzigi korridor átengedéséért kár
vedeIcIll eloszlásában netán azért is, hogy Európa végk- pótolták volna más módon. hang
jelen U{ező Jdnövé5e!{ lenyesé- ges békéj énel{ előfeltétele: az súlyozotttámogatásul\ és védelmük

igéretével merevvé tették a len
"e a pe'nzu·OgYI' fedezet bizto- igal."a'!!, - "111elYllek az en1-
o l U ~ tA gyeI diplomácia tanácskozási me-
sitása és egy, minden szel11- beri gyarlóság miatt nem min- netét.
ponttal számoló, nagyvonalú dig adatik meg, hogy jóa]{aratú Szegény lengyel t e s tv é r e i n k
pénzügyi politil{a folytatása - és békés lIIegoldások útján most láthatjáit, hogy mit ér a sok
ép elég, millt többletfeladat. És valósuljon meg, - igazság igéret és hangzatos beszéd. Hazá'..
mindez bőségesen indokolja, legyen mindenün. Ott is, ahol jul\ romjain kesereghetnek. És
hogy a parlament minden 01- mi magyarok vagyunk érde- még ha a béketárgyalások bizto
dalán a segítenivágyás meg- kelve. sitják is orsiáguk f~nnmaradását,

értésével gyakorolják a' tör- E felelősséggel terhelten in- rengeteg gazdasá'gi és kutturérté
vényhozó legszebb feladatát, dLlI a Törvényhozás új mun- kük elvesztését, fiainak elvérzéöét

mi pótolhatja?' .
a nemzeti lel1ciismeret meg- kájára. Az Uristen megvilágo- Mussolini,' ai olaszokvilághírü
szólaltatását. sí tó áldása legyen rajta l vezére _ aj<Ípa ÓS7entöége tá-

Legfőbb feladata pedig a A magyar nép is ezt kéri mogatásával ~'mindent elköve-
kormánynak, parlamentnel, az Uristentöll tett, hogy megakadályozza a há-
egyaránt, hogy eze\{ben az boru kitörését, sajnos, sikeretlenül.
időkben mindent el kövessenek, D···· I, ' k De igy. is egyetlen diplomatája é,;.
hogya nagyo\{ vias1wdásában OrO"nBn az aOnu ' egyénisége a világnak, aki keltő
aIds nemzetel{e.t mindig fe-.!J J időben ösözebékitheti a végső le
nyegető veszély:. a nemzet a lengyel síkságon és hegyekb'en. .~zámolásra készülő elenfeleketés
lelki keltéhasadása be ne kö- Amitől rettegve féltünk, aminel\ megakadályozhatj", hogy Európa
vetkezhessék: Ez szükségeösé elmaradásáért könyörögtünk, az legúagY9bb :ré~ze a -'pusitulás és
teszi a l{özvélemény megnyíl- .bekövetkezett: kitört a német- megsemmfs41es szintere legyen.
vánulásánal< "-'- különqsen lát- lengyel.,és ezt ltövetöleg az angol A szopj,et - mint egyik veze-

.ható m'egnyilvánulásállak -' - francia. és német háboru. .tőj~ a lon~~nL k()rrin.1UnJ~~ap~rl~p~
Atörténelem áIlapitja majd meg, ,irta,-' 'ait várja, .hogy ,fowidal..,

ellenőrzését. A parlamentben: hogy Idt vagy kiket tel hel a fele.; m'asitó' esinlélt '~& megbliottaita
.ezt a cenzúrát minden pártnak Iősség a szörnyű vérontásÚt;, tény: :vérzó és;:kfm:erü.íQi;''Or8i'ágokb:nt:>-~
'és mindén 'o képviselőnek: maM az,' högy 'sieptember eI5~íéJ{~be:;' tsiHsí6~raf1~,lirí:I.\u·ásoUh.iies:ifJ.tit<~~
:gának: kell . önmaga. "számára: vonulfak a német hadak ten~Yél~:~mé"'gliádá~()l't.~~~!a"z'l~::a~rit~t.~i1t:_1J
:,elláthhL A'n~gy feladatok;mel"'országb~' éS' két: héCai'a'(f6~szei' ~~ör~:iábt8(tt~~h~b:m~iifv~i~tHltSJ(J{:?
:lett;" amely'élf' 'reánk'!:vátnak, .:roppantoüák' :éi ;h5sl~seif"ktiidŐ;; .l1a.t6pa~;~ti'áb~áiil,R~:fl~ffié~9~~~

- ... " '- .~~:::;:~,.. ',;t"': "';. -'~"'.. ~:,:-;';" ..~~.~~.:,,-.":'--:'-"" ""



.2 oldal. ,Hárma8-K~r~8

"Magyarországot a viaskodó felek
részéről semmi veszély sem fenyegeti"
- mondotta Csáky István gróf külügymInlsztBP aHáz külUgyl bizúttságában

mellé, józan ésszel képtelenség
elhinni, hogy eltudják feledni azt,
hogy mil vesztettek a német nem
zeti szociálista uralom hatalomra
jutásával. Az ó régi, sokszor han
goztatott céljuk háboruba sodorni
és fellázitani a népeket, hogy a
romokon kitűzzék a "világmegváltó
kommunizmus" , vörös lobogóját.

,Az utóbbi napokban l,ét millió
.embert hivtak be, s vonultatták
fel a lengyel és részben a román
határon.

Magyarország nagy önuralom
mal és higgadt nyugodtsággal nézi
az események rohnmos fejlődését.

A ner"1zet minden fia szildaszilárd
,hittel bi7.ik Horthy ~\iklós kor-
: mányzó bölcs vel~tésében és kor
. mányának diplomáciai éleslátásá-
ban. Gondosan és feszülten figyeli
a magyarság legnagyobb jótevőjé

nei, és barátjának: f\'\ussolini l11í
niszterelnöknel, politikai lépéseit
és hűséggel bizza magát és jövendő
sorsát a Duce bebizonyosodott jó
akaratára és segítségére.

A hadi-helyzet legujabb jelen
téseit az alábbiakban közölhetjü!"

~sutöptökön délelőtt eleSEtt
Bdynia

il nÉmEt csapatok körülzártált ModIint.
A német csapatok csütörtökön

délelőtt 10 órakor bevonultak
Gdyniába. A lengyel parar.csnok
átadta a várost. Gdyniától észak·
ra még folyik a harc.

Modlin fontos erődöt, amely
Vársótól északnyugat ra ott fek
szik, ahol 8 Narew 8 Visztulábfl
torkollik, fi német csapatok kö
rülzúrták.

A Varsó elleni támoutisban
előrenyomuló nemet csopatok
mÖgött azon 1'1 területen, ohol
eddig a csapatok keresztüihaled
tak, számtalan lengyel tüúlségi
anyag, vólemint m: n d e n f é l e
fegyver hever. Jelentékeny gaz
dasági készletek és a lősz€'r~ Yti
rakban nagymennyiséhű félig
kész gyártmány t zsákmtinyoltek.
Radombon II csapatok nr.gy lő

szer-, egészségügy í anyago, spi
ritusz-, dohány- és bGrkés7.1ete
ket találtak.

Románia fElé il~ilrnilk kitörni
il körfilzárt lengYEl csapatok?
Oraseni hatérál~másra érke

zett lengyel menekültek kijelen
tették, hogy ~émet repülök bom
bázták Krzemieniec kis lengyel
város katonai céJpontjait. Ebbe
a városba menekült a lengyel
kormány. Egyetlen bombát sem
dobtak polgliri lekosokrB.

Ugyanezek a menekültek el-
mondják, hOflY a lengyel had
sereg-zöme Q román határ felé
menekül azzal a nyilvánvaló cél·
Jal, hogy átlépje a határt és Igy
szabaduljon ki. a német körül·
zárásból.

, Románia és Krzemieniec kö-
zÖtt a vasúti közlekedés igen
nehéz, mert Lemberg körül, ame

, lyen ,Krzemieniec és Csernovic
.,,közöttát kell utazni, német csa-

: 'p.atok· mozognak.
~~~ .. ~ ;

6róf Teleky Pál
miniszterelnök szerdán este nagy
beszédben ismertetk a kormány
bel- és külpolitikai álláspontját.

Az ország népe feszült figyelem
mel várta és halgatta kormány
elnökének a magyar álláspontot
ismertető beszédét és nagy meg
nyugvással, általános elismeréssel
és bizalommal fogadta Telel(y cél
tudatos, bölcs mérséldettel veze
tett politil,ai irányelveit.

Utalva a be!(övetkezelt nagy
e6eményelU'e megelégedéssel álla
pit ja meg, hogy az egész világon
nagy tis7teletet vívott ki a magyar
nép komolyságával és nyugalmá
val, mellyel a szomszédságbán
lefolyó történelmi eseményeket
figyel i.

Kijelentette, hogy kiilpo:itikai
irányelvünl{, amelyet (íílandóan
követiini" ~melyet az uj ország
gyiilés megnyitásakor Magyaror
szág l\Ormányzója világosan ujra
kijelölt, nem változott.

De nem változtak a belpol:tikai
cé kilCIzések sem, amelyeket kö
vetkezetesen végrehajtunk.

Nem szül,séges mondania, hogy
csak a nemzet éruekeit szolgálja,
de azt han~sulyo:LOttan mondhatja,
hogy csak magyar érdeket szolgál
l\Ormányával együtt.

Magyarország polililtája a nyu
godt munka politikája a mezögaz
Jaság, az ipar, a I{cresl,edekm
terén egyaránt ._,éa ez nemcsak
M<lgyarorsz<Íg érdeke.

;\ l\orlllá ny tett ugya n bizon yos
()\ intézkeuésel,ct, ue oIY,1ll01,ut,
tl.lllelye\,et <lZ európéli konfliklustól
n<Ílunl( sokkal lJlesszebbcíllú ;lIla
11101\ is Incghüztalt. A magyar nép
n) lIgalll1éÍnéll\ ludható be, hogy
csak ezel\l'c az intézl\edéselne volt

"1 •szu,(seg.
t\ miniszterl'inöl, ezután ismer

lette azon törvényjavaslatoltat é0
inlézhdéseket, élrnelyeltet az egyes
,ninisztériunlOll a Itözel jövö!Jcn
az ors7ággyC:léii elé óhé1jtanal, tl'r
jes/.teni.

I\\egn )'lIgv,'lssa I fogé!d hatj uk Te
lel\y Pál felvililgosító sZélvait. Ahol
Iwrlloiy, építő és all,otó llJun!,úra
késziiInel" olt nincs baj és nincs
veszély. i\Z ország-gyeplője vilú
gosfejii, higgadt, komoly llJ<JgYrlr li
ember kezében vall. f\ v<írtél űre

iJelyén áll, a nép is nyugodt lé
leldtel és bizó reménységgel ná- i
het a jövő eseményei elé. A Illa- I
gyarak Istene megsegít bennünket
1110st is!

MBghiusult francia támadás
nyuga10n

N y u ~ a t o n Saarbrücken és
Hornbach közölt messze a nyu
gati erőditmények elé' kiugró
német területsávon az eddiginél
is erősebb francia erők intéztek
támadást harci elóőrsök ellen.
A támadás az aknamed5kön és
az elhárítótűzben meghiúsult.

A képviselőház külügyi bi
zottsága csütörtökön délelött
tartotta ülését vitéz Jmrédy
Béla elökléséveJ.

A bizottság elnökének meg·
i1yitószavai után Csáky htván
gróf külügyminiszter tartotta
meg expozéját :

- Eveken át békés megol
dásban, a józan ész felülkere~

kedésében reménykedtünk. Az
egész világ kiállithatjll rólunk ti

bizonyitvanyt, ho~y sok min·
dent e1türtünk, hogy sokat
szelwedtünk csak azért, hogya
fegyverek dörgése ne hívja
még egyszer porondra erós l

megpróbáltötásokon álment ge-I
nerticiónkal.

- Az 1939 őszé!' eldördült
fegyvereknek ravas<:át 1919-20
ban húzták fel. A magyu kor
mány következetes maradt elő

deinek húszéves politikájához.
Megörizte hagyományos hűsé.

gét barátaival szemben, mert
e~y crszág becsülete nagyobb
Érték, mint minden le~yveres

hatalort\.
- Hiven eddigi népfel1ntartó

politikánkhoz, kisebbs~gi javas
lattervezetet nyujtottam át fl

román kormánynak. A tervezet
olyan, hogy annók keretein
be!ül minden kisebbségi sorsba
jutott romániai magyar konkrit
sérelmei is orvoslást nyerhetnek.
/'\. válasz még késik, nehezen
fogom pedig egyhamcH megis
mételni ft méljusban I1lÜ megtett
és konkrét formábll ÖlltÖtt ja
vas \a to t.

- A magyar kormány kéz
zelroghatóla[z újból kimutatja,
ho:.:y a mógö résúró! nem mu
laszt el serr.mit o két állam
közti légkör javitására és ezért
ratífikc:ció céljából ti törvény·
hoz{;s' elé terjeszti fl G o z s d u
alClp rendezésére megkötött
egye7ményt.

Jugoszliiviával könnyebb' a
helyzelünk, s iltY ennak a kor
mánytíra bizzuk, hogy aknr-e ve·
lünk k!sebbsé~iszerzódést kötni.

Magyarországot a határain
viaskodó ellenfelek részéröl
semmi veszély sem veszélyez
teli, igy a kormány felesleges
nek tartotta semleRességi nyi
latkozatot tenni.

- Soha el nem múló hálával
gondoljunk e helyröl e nehéz
órában Mussolin.ra, arra a nagy
olasz álJamférfira, llki először

kezdte meg egy nagy hatalom
mal a hátamögött a végzetes
békeszerződések eleinte sziklá.
nak látszó falait döngetni.

Magyar kormány eltökéJt
száneéka, hogy húsz éven át
követett és bevált politikáját
folytatni fogja hidegvérrel _és
nyugalommal minden viharok

közepette mindaddig, ,amig az
lehetséges és ft magyar nemzet
érdekei mást nem követelnek',

BBIir.ZBY Miklós
gerendási földbirtokost nevezte ki
Békésvármegye föispánjává - a·
belügyminiszter felterjesztésére 
az ország Kormányzója. Várme
gyénk egyik legtekintélyesebb
földbirtokosál érte a magas !titün
telés és bizalom, akinek szeretet
reméltó egy~niségét, értékes vár
megyei és közéleti munkásságát
ismerve nagy reményel{kel néz
hetiink uj irányú műl,ödése elé.

Az uj főispán ~ékéscsabán

született 190I-ben. Fia Beliczey
Gézánal{, 'a pár évvel előbb el
hunyt felsőházi tagnal, és a Vár
megyei Gazdasági E~yesiilet

nagyérdemű voll elnökének. Nagy~

atyja Beliczey István régebben
hírneves, I,eménykezű főispánja

volt Békésvármegyének.
BeJiczey Mildól' nem ismeretlen

a közigazgatási berl,eiken, mert
a közgazdasági egyetem végzése
után vürmegyénl, szolgálatába
lépett, mint gyakornop, s 1925
ben tb. szolgabiró Jett. 1926-ban
megvált a vármegyétől és átvette
a Békéscsabához (tartozó geren
dá5i birtokának vezetését. A tör
vényhatóság életében azonban
ezután is élénk tevéltenységet
fejtett ,ki, mint a kisgyülésnek és
más bizottságnak tagja.

Pár éve vette nöül' gróf Ser
magé Vilmát,<ahit Jeányl;orában
- mint a Tüköry-cóálád kedver
vendégét ~ Endrődön is többen
szerencsések voltal, ismerni, s aki
azóta r.agyszerííen megtznulta a
magyar nyelvet. Kis fiát más
magyarul tanit ja imádkozni.

A vármegyei gazdák nagy
örömmel fogadhat ják az uj főis

pánt azér is, llJert társeJnöke a
Várrmgyei Gazdasági Egyesület
nek. s igy biztosra vehetik, hogy
a mezőgazdasági problémák meg
oldása szal{avatolt és jókezekbe
kerUl megint a vármrgyében.

Politikai tel,intetben Teleky
Pál irányzatának támogatója az
uj főispán. BiztoMn hisszük,
hogy az Uhlarik Bélától megerő

sitett és győzelmes csatá. nyert
Magyar Élet Párt keresztény jobb
?ld~1i és szociális programmja
es Irányvonala továbbra is egye-
nesben halad -. az uj főispán

vezetésével - a föld népének
boldogabb korszaka felé.

lsten 5egitse I

Szerkeszt~sért és kiadás~rtfelelős:

WALTtUER GYORGY
fómunkatárs:

CSERNU8 MltlALy
Nyomatott Nádudvary Mihály
,ItPETŐfI-könyvnyomdájában
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"EgYEdüi nEm
birom lU

A véres emlékü spanyol for
radalom idején történt, hogy a
vörös hordák megroTlönták az
egyik falucska templomát és
azt ki akarták rabolni. A ftilu
papja testével fedezte a bezárt
templomvjtót, amely már-már
szakadozott a rámért ütések
súlya tdatt. Az istentelen cső

cselék dühe most már a papra
terelődött, aki megérezte, hogy
hamarosan vége. Ekkor htlgyta
el r.jkiit fi segélyt kérő sikoltás:
"Egyedül nem birom I Segitse
tek ru
Időközben kfíplúnja máris fel

lárméizta fl híveket és azok ro
hamlépésben sieltek templomuk
védelmére. A nekivadult vörö
sök meghökkentek a támadás
láttára és rövid küzdelem utón
kereket oldottak. A templom
megmenekült, bár a plébános
véres vért.':lnúteteme volt ez ára
a győzelemnek ...

Testvérem r Kié a templom?
A papé? - Nem, a tiéd is?

Testverem: Ki ves, ít vele, ha
a templomot e!veszik? CSElk a
pAp? - Nem l Te is. Csaliidod
és gyermekeid és unokái d is I
Egész néped és fajtéid r

Testvérem r', Kié a na~y Vl

lágtempJom, az Egyház? A pá
páé? A püspökök é ? A pflpoké ?
- Nem. a tied is [ Vtllflmeny
nyi ünké r Tehát aki az Egyhá
zat támadjo, engem is támad s
azért ellenségem. Es aki az
Egyházat védi, az barútom I

Testvérem l Kinek érdeke,
hogy Krisztus uralkodjék? Csuk
fi tanító Eilyháznak? - De ha
a küzdő Egyház eFog·y, "Iljjon
kit tanítanok ? Tehát Krisztus
az enyém is r Sőt legnagyobb
kincsem. Mert e~yedül 8Z Ő

törvénye biztosit emberi életet
mindenki számára. Ami Krisztus
ellen van, az ellenem van r

Gondolkozz rajta r Belátod-e,
hogy így van? Ki veszithet
többet, ha száműzik Kriszt~st a
közéletból ? A pap? - Nem!
Az legfeljebb a mindennapi
kenyerét ves~ti. De te ~z örök
életedet kockáztatod. Es jobb
belátásra tért gyermekeid át
kozzák majd emlékedet, amiért
a legnagyobb kincsed elrablását
nem akadályoztad meg bátor,

hitvallói helytállássaJ.
Gyere Testvér! Kon.gassuk

együtt a vészharangot J Epítsük
együtt a védósáncokat a temp
lomunk körül J Vonjunk eleven
falat Krisztust . s~eretó férfiak
ból az Isten országa határain ...

.Mert a pap nem birja egye-,
dül r Nemcsak azért, mert egy
ember csak egy ember és az
ellenségnek se szeri se száma.
H/mem azért is, mert a pap
mnnapság megkötözött kezű

ember. Akinek a tekintelyét
aláásták. Akinek fi szavahihető

ségét kétségbevonják. Akit köz
ellenségnek kiáltottak ki aZl k.
akik számára Krisztus az első

sziimú közellenség.
Gyere Testvér r Most nem le

het váli'at vonogat ni. És nem
lehet kerteini és nem lehet
mentegetődznir - Világszerte
áll a világnézeti harc és neked,
mint hazáját komolyan szerető,

becsületes magyarnak Krisztus
mellett a helyed- Ott, Rhová
Szent Isiván nem porladó szent
Jobbja ó II í t o t t a o. magyart.
Krisztustalan mtlgYElrok kere:;
hetnek új bálványoktlt. De a
hétmillió kutóliv.us magyarból
dió derékhad nem térhet le é1

szentistváni, egyenes útról.
Gyere Testvér r Velünk vnn

Krisztus, a Király!
Miénk 8 győzelem r

5zentkuti bu~su
Fölemelő, testet üditő, lelket

ujjáulakitó nrpokat töltött DZ

endrődi esperesi kerület hívő

serege a Szent László forrásu
mellett levő és a Boldogságos
Szüz Mória tiszteletére szentelt
kegyhelyen.

A ré~;i iriisok és hitelt ér
demlő hagyományok szerint a
Szentkut forrúsát Szent László
lova pdájának o sziklába való
besüppedése okoztEl. A viz 1091
óta csörgedezik, s a csodálatos
gyógyulások szinte megszakitás
nélkül 1192 tHj~kától folyta.tód
nuk.

A szentkuti templom fl ~be

tegek gyógyitójánöku: Krisztus
Édesl1nyjtinsk tiszteletére épült.
A jósát;oS Szüz Anya megszám
lálhatatl~n testi és lelLi jóval
jutalmazta fl Mátravidék buzgó
magyar népének hűséges gyer
meki ragaszkodását és tántorit
hatatlan bizaimát. Imm~r har
madik éve mi is elzarándoklunk
e gyönyörű vidék kegytemplo
mához.

A válságos idők több száz
jelentkezőt dsszatartoltak a
részvételtől, de igy is 551 hívö
vett részt a szentkuti három
napos lelkigyakorlato.n. Endrőd,

Szentandrás, Szarvas, Kondo
ros, Dévaványa és Ladány hivei.

A Ferences Atyák kedves fi
gyelme, szivhez szóló szentbe
szédei ég jótanácsai, a szép és
hatásos körmenetek, a megje-

lentekért és elhunyt szeretette- ,
ikért bemutatott ünnepélyes
szentmisék nagy lelki meg uj
hódóst és komoly életjavulást

. eredményeztek a résztvevők

lelkében.
Mindenki nfigy megelégedés

sel é3 örömmel gondol az el
töltött szép napokrtl. Az itlhon
marudottak pedig ul<yancsftk
sajnálják, hogy kishitüségük
miatt elmaradtak D krgyhely
ltitogatásától.

A kondorosi hivek már is ké
rik, ho>;y amennyiben a viszo
nyok javulnek és megengedik,
a jövő év május Vftgy junius
havában a nap.yobb iskolás
gyermekek utflaanRk el a nagy
király csoda-forrásához. Adja
[sten, hogy VaI0P\ váljon e
s7.ép terv.

t1it tehetek
Krisztusért?

H~tköznapi világi társaságbün
nem egyszer vóllht vonnak, ha
a világiak apostolkodésáról szó
e::.ik: ,. Ugyan mit tehetek én?
Hiszen nem vngyok pl:lp r EIvég
zem u mflbam munkáját becsü
leltel, de hogy vul8mi fo~hbtót

tehetnék az Isten orsztlgtiért, azt
bajosan hiszem ru

Pedig ho kissé ;obbon körül
nézünk, mennyire má~ként van
a dc>lof,! Nincs az apolgMi hi
viltii~, nil'cs az a csekei y jelen·
lőségünek ltitszó munkakör,
omPly nek a keretében foZ á!do
zatos lS htent szerető lélek ne
tudná e!őbbrevinni II l' risztus
Kiróly orszÍlgúnak hhtt,rköveit.
I'vlcírpedil! ez 8Z igaLi kl:llOlikus
akciü!

A tanitó tdIón legtöbbet tehet,
mirlt opostol. Ml'rt ami!'t lehet
istentelen és ujpogány módra
l,mitoni még az elemi iskola első

osztályában is, ÚhY lehet az
2vflngélium szellemivel áthatni
ntinclen tantárgyát, ke[c1v~ a
szPpirústól a gazdasági ismere
tekig', II történelemtől a termé
szetflljzig. Csak az a fontos,
hogy ci mahunk lelke telitve
legyen Krisztussal és é~den ben
nünk 1:I kötelesség tudeta, amely
szer:nt a többet tudónak min
den talentumával segítenie kelJ
a nálánál kissebbeket az örökké~

valósá~ felé vezető uton.
A g~zdaember talán kevesebb

iskolát tanult, viszont közvetlen
munbltársa a Teremtőnek és

. mLTnkájának eredménye igen
nagy százalékban függ a ma
gasságbéli akaratától. Ncpról
napra látja fi természetből kisu
gárzó i S t e n i bölcsességet és
gondviselést, magától érthető

tehát, ha munkája közben nem
csak a saját szivét-lelkét emeli
fel Istenhez, hanem munkatár
sait, Ryermekeit, dolgosait is
figyelmezteti a mennyei Atya
csogálatos és bőkezű gondos-

kodására. Nincs az a szerzetes,
akinek különb elmélkedési aik al
loa volna, mint a gazdálkodó
embernek... És aki ilyen lelkü
lettel töltekezik erdőn, mezőri,

c~ Grben, istállóban, az bizonyára
az Isten pártján áll majd akkor
is, amikor politikai jogait kell
('rvényesitenie és Egyházának
érdeklit megvédenie, vagy pe
dig a gyermekek nevelése felől

a tanócsasztalnál döntenlP'.
Az orvost Ul< yan hivatása lát

szólag egészen a test világába
utalja, mégis igen felelősfgtel

jes alkalmat nyujt számirB, hogy
a testtel' oly szorosan egybe
hpcsolt Jélek érdekében cseJe
kedhessen Lépten-nycmon rá
mutathat az egészségépo/ás
evangeliumi elveire. Erős kéz
zel irányithatja a gyermekáldás
rói vallott közfelfogást és har
colhat a születések bűnös sza
bRlyozása ellen. Meggátoihatja·
a lelkiismeretlen bábák és javas
asszonyok káros tevékenységét
és fil:yelmeztetheti betegeit az
erkölcstelen, az lsten parancsait
semmibe vevő élet keserű kö
vetkezményeire. A haldoklókat,
illetve hozzátartozóikat fi~yel

meztetheti, hogy mielőtt az
örökkévalósá~ba távoznánalr,
rl ndezzck lel~.i ügyeiket. Végül
nflgy tanultsága tekintélyt és
~úlyt ad szavának el-?yébb vo
natkozásban is, tehát állásfog
lalása dé'ntőleg hat a falu köz
vélemér.yére is

A jegyző általában anyagi
ügyeket inté7. De ki tagadhat
np, hogy ~ppen ezek az anyagi
ül' yek nélkülözik legtöbbször
8Z evangéliumban lefektetett
erkölcsi elveket és törvényeket.
Mennyi erkölcsi gerinc kell ah
hoz, hogy megahdMy oz7uk a
gyengébb fél elnyomását, fi

va\.;yonosflbb fél vagy párt ré
széről érvényesűlő pressziót,
örökösödés, szerződés, a va
gyonelosztás, 6dóbevallás és ki
vetés alka'mával feltörekvő jog
taliinságokat és kibúvókat. An
nak jf'R"yzőnek a szava, akit
sűrűn hít népe az áldoztató
récsnál, mázsás súllyal esik II

a latba és az nerrGsDk atyj8,
hflnem valóságos apostola lehet
a nppének. lehet, h('gy e miatt'
esetle!? anyagi előnyökről kel!
lemondania, azonban ezeken
úpy sem lehet áldás. Másrész
ről ezerszer bebizonyosodott az
isteni igéret: Keressétek elsőb
ben az Isten országát és az Ú
ig8zsá~át és a többi mind hoz
záadatik nektek J

Hasonló szerepe lehet min
deneQ')' es köz.tísztoiselőnek, ha
a gyakori szentáldozásból és
lelki életének elmélyitéséből
merít me~látási lehetóséget az
apostolkodás alkalmaira vonat
kozólag. Ügyfelek és alantas~k
eligazítása, ügyesbajos dolgaIk
elintézése közben hányszor lehet.
bátran megvallani hitbeli· fel-
fogásunkat a mellett, hogy az .
állam törvényei mögött sokszor
rámutathatunlt az alapvetó- is-:
teni törvényre és a vitás ~~~"
teket éppen a min~ene!fo~ot~,
álló krisztusi erkolcstorv~ny,

- _ -'; ~·'.r l '.: ~
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némEt csapatok bEnyomultak a brEszt-Htovszki Brftd6vbB

n lEngYEl DIajuidÉ~Ek nÉmBt kézbEn
A Lengyelország déli részén kelet felé előrenyomuló né

met haderők elfoglalták Drohobycz környékét és már messze
lúlhaladtak ezen a vidéken. Ez a tény rendkívül nagyjelentő

ségű, mert ezén a vidéken vannak a nagy lengyel olajkutak.
Innen fedezte Lengyelország hadereje egész benzin- és olaj
szükségletét. A német előnyomulás olyan szédít<5 gyorsasággal
történt, hogyalengyeleknek nem maradt idejÜk az olajkutak
megsemmisitésére, vagy legalább is használhatatlanná tételére
és azok teljesen német kézre kerültek.

Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy Németország kőolaj

tartaléka évi 500.0 00 tonnával növekszik, amihez még hozzá
járul a kelet-Iepgyelországi föld~ázforrások termelése is.

A véderófőparancsnokság közli:
Szeptember 14·én a német keleti hadsereg déli csoportja

átlépte a lemberg-Iublini országutat. A Ku'tno körül bezárt igen
erős és kétségbeesetten védekező lengyel erők. csütörtökön méi'
egyszer meg~hérel!ek, hogy délkelet felé áttörjenek. Ezek a
támadásc k is meghiúsultak. ,

A Visztulától keletre a német csapatok. és~ak,:k~iet és
délkelet felől közelednek Prága varsÓi elóvároshoz. Ott iSI:l\eg~
hiúsnották az ellenséJ;l ~elet felé.:irányuIó.~ áttön~si kísérleteit•.

A Brest-Litowsk eróditménye;ellen, harcQ_ayete~t:~~s~p~tök
észak felól behatoltak az erődövb~•. Ar.. e[9~9k~t.I;é~~b~n fel- .~

robbantották. A fellegvárat az ellenf~~ q\~g(;megs~itJ8~ t.4~ja.; 
Gdynia német kézben van. Teng~i!.h~der;c?~~ai-O.~~:_);lj~q;.,:
káétt és II Hela ;félszigeten:foJyó h8rcokha,ere.~ménYeien.avat'!':..
k02hk be. Behatoltak Gdynia déli tkikötójébe>'> - ~;/"-;~>.:~)<.

~ némEt ~sapatDk mBgszállták
a lengyel olajvidékekBt

AgyözelmBs nÉmetország kész a bÉkBtárg~alásDhra

ft lengyel. ellEnállás letörÉsB. után ".".. ,..
A még meg nem szállott lengyel területeken nyilt láza

dásban vannak a fehérorosz és ukrán töme"ek, a még körül
nem zárt lengyel csapatok utánpótlás és élelem nélkül bolyon
ganak a bialowicei erdőségek és a k.eletlengyelországi óriási
mocsarak vidékén, a lengyel kormány pedig az orszá~ legszél
sőbb csücskében, közvetlenül a román határon levő Zalesciki
nevű faluba vonult vissza, mindenpillanetban készen arra, hogy
átlépje Oknánál a román határt.

I -::.

JELENTKEZZENEK
n hndiözvBgVBh.· és hodigondózotfnk
az utólagos felvétel október 31-ig. tart

o k t 6 b er hó 31·ig személyeaell
jelentkezzenek a lakóhelyük sze
rint illetékes nyilvántartó ható
ságnál.

Minthogy a honvédelmi mi
niszter a. jelentkezésekkel egy'"
idejűleg a végklelégitett hadiöz
vegyek és hadirokkantal{ mai
életkörü(ményeiről és anyagi hely
zetéről ís részletes tájékozodást
kiván szerezni, felhívja az érde
keltel<et - akár most jelentkez
nek, akár korábban jelentkeztek

- arra iö, hogya nyilvántartó

hatóságoknál díjtalanul rendelke.,.
zésre álló kérdőíveket pontosan
és II vafóságnak megfelelően tölt
sék ki s ugyancsak 1939 október
Zl-ig a nyilvántartó hatóságok-

nál nyujtsák be. A jelentkezesi

hafáridöt többszőr nem hosz·

szabbitjók meg·

Vitéz Bartha Károly honvédel
mi miniszter rendeletet adott ki
a végkielégitett, jelentkezési kö
telezettségü knek még eleget nem
tett hadiözvegyek és hadirokkan
tak pótlólagos jelentkezése tár
gyában.

A honvédelmi miniszter felhí
vást is bocsátott ~i, amelyben
felhívja azokat a végkielégitett
hadiözvegyeket, akiknek hadiöz
vegyi minösége az 1933. évi t.c.
2. §-ának b) pontja értelmében
is fennáll, de az 1934 március
31-ig előirt jelentl{ezési kötele
zettségüknek nem tettek eleget
vagy utólagos jelentkezésük el
fogadására nem kaptak engedélyt,
ugyszintén jelentllezési kötelezett
ségüknek eddig eleget nem tett
végkielégitett hadirokkantakat,
hogy pótlólagos nyilvántartásba
vételük végett legkésőbb l 939

Egyházi híradás
Mint lapunk más heiyén közöl

jük, o!dóoer első péntellén nagy
llilencedet !,ezdünlt Jézus szent
séges Szivénel, engesztelésére.
Vegyü nk részt valalllenyien!

Október hetedikén éJZ olvasás
társulat 1I10nda:ja evi szentmiséjét
Olvasós BolJogé\sszony tisztele
tére. A táröulat tagjai közös szent
áldozáshoz járulnak.

Temp!o!1lllnknah több felszere
lése és ruhája kiegészítésre szorul.
Kérjül, a hível,et, hogy adománya
ikha! tegyél, lehetővé a beszerzésl.
(Pénz adomállyaikat a Mária-oltár
melletli perselybe helyezzék.)

Ne feJejtllezzünk el elhunytjaink
ról. Ima, alamizsna és szentmise
áldozattal siessünk segitségülu'e,
hogy sienvedéseik enyhüljenek !

A változotl viszonyok miatt
elmaradt é\ Manrézába '!aló felu
tazás. Mihelyt azonban lehetséges
lesz, pótoljul, az elmaradást.

A Vöröskereszt-elnöksége há
lásan I{öszöni a lakosság jó lell,ű

tagjainak adományát a létesítendő

kórház iavára Akik most nem
adtall, a'zak I,ésőbb, jelzett időhen
pótolhat ják élelmiszer felajánlásá
val.

Egyesületi hírek
Szeptember 17-én d. u. fél 4

órakor tartja havi ájtatosságát
Szent Ferenc III rendje, szeptem
ber 24-én d. u. fél 4 órakor az
Oltáregyesí'l1et. szeptember 30-án
a Jézus szive szövetség Férfi-li
gája, október l-én a Szövetség
női csoportja, október 5-én a
leány-egyesűletek.

Október hónap folyamán délután
fél 4 óralwr végezzük az októberi
ájtatosságot.

igazságos bék~t és távoztasson el
magyar népünktől minden vesze
delmet és csapást.

Nemcsak ~ hitbu·.:galmi egye
sületek derék tagjait, de Endrőd

valamenyi jóérzésű kathólikus pol
gárát kérjük, hogy e rendkivűl

válságos és veszedelmes időkben

térjen Istenéhez és vegyen részt
a hazánk, népünk, ifjúságunk oltal
mára inditott »ima hadjáratban".
Az egész ország népe könyörög
és imádkozildIOgy a s z ö r n y Ű

világégéö ne pusztitsa el szegény
országunkat és fiait; mi endrödiek
sem maradhatunk el, nel{ünk is
sok félteni valónk van. Ha a' jó
és békés időkben el is tértünk a
jó Istentől és törvényei teljesité
sétől, legalább a mostani időkben

térjünk efizünkre a sajátjólfelrogott
érdekiinkbell. Vissza Jézushoz!

A Kárpátok fölött A háború
fergetege (Juiztit. Jőjjetek test
véreI,! BCll1bánó ima-sánccal hárit
lIuk el a vészt otthonllnll felől!

Kerületi
8zentnlisék

Szeptember 17-én a polyák
halmi kápolnás Iskolában, szep
tember 24-én az öregl<erti kápol
nás és a csejti iskolában, októ
l-én a nagylaposi kápolnas isko
lában, október 8-án a varjasi és
a szent Imre-iskolában, októbar 15
én a polyákhalmi és csejti lsko-

. lákban mutattink be szentmiséket.
Sze~tmi6élt előtt szentgyónáshoz
ls járulhatnalt ahivele

Nagy- kilencedet
I{ezdünk október első pénlekén
és első vasárnapján Jézus szent
.séges szivéhez. Kilenc hónapon'
keresztül minden első pénteken
vagy első vasárnapon közös szent
gyónás és szentáldozáshoz járu
lunk, hogy. imádatos hódolattal
és gyermeki szeretettel engesz-

. teljíik a tőlünk és más magyar
testvérünktől megbántott isteni
üdvözítő szentséges szivét. Ima
offenzivát intéziink a szent sziv
hei, hogy !tönyörüljön rajtunl{ és
haJgassa' meg alázatos kérésünl{et.

A. férfiak, legények és fiu, gár
<listák azt kérik az örök szere-

. tet forrásátó! : Jézus Szent Szi
vétő!, hogy megvi!ágositó ke
gyelmével segitse az igazság és
belátás utjdra i:l nemzetek ve
zéreit, liszlilsa meg szlvüket az
elfogultság, konokság, faji önzés
és szeretetlenség á/kos szenve
délyeitől és késztesse, ösztönÖz
ze akaratukat a belátó jóváté
telre és testvéri kiengesztelő

désre,
Az anyák. hitvesek, . leányok

leány:gárdisták áll hatatos, kitartó
könyörgésekkel engesztelik a Meg-.
váltó Jézus drága Szent 'Szivét,
hogy;iszUn~eöse meg a vérontást

; •a nemzeték . között, adja vissza
~-.:.>::az emberiségnek a régóhajtott
~~i.:'::. '. k • • • : •

. szellemében iparkodunk meg
oldani. A felsőbbség számára
is megnyugvás az erkölcsiek
ben sz.igorúan megalapozott
tisztviselő jelenléte. és a kollé
gák is szivesen hajolnak az ál.
dozatos lelkű, mindenkor segi
teni kész tisztviselőtársukkéré
sére, még ha esetleg Krisztus
vagy az Egyház ügyéről is van
szo.

A vmmtasról már bajos volna
elképzelni, hogy hivatása bő

velkedik az apostolkodási al
kaIrnakban. Pedig úgy van I
Hányszor nyilik módja szolg~
lat közben erkölcstelen besze
dek és káromkodások megaka
dályozására. Hányszor tud tisz~a

szellemű olvasnivalót az utazo
közönség kezébe adni szennyes
ponyva helyett.

A katona, csendőr és renyőr
részben ft saját hivatáscsoport
jában lehet bátor szavú apos
tol, ha életpéldájával suiyt ad
hat sZ8vána\f. De másrészről

kifelé is éppen az egyenruha
tekintélyével hAthatósan helyt
állhat Krisztus Urunk ügye
mellett,

Hasonló érte!emhf"n beszél
hetnénk az ;parosr61, keresRe
dőröl. munkdsrór stb. és mind·
azokrél, akik hivatásuk gyakor
lásI' közben embertársflikkal
érintkeznek.

Alkalomban tehÁt nincsen
hiány semmiréle hivlltás köré
ben r Ha mégis nélklilözzük a
kellő számú viiögi apostolt, dn
nak okát fi hitbeli meggyőző

dés és az lsten iránti szeretet
hiányában kelj keresnünk. En
nek a hiánynak a lehető pótlá
sát tűzte célul 8Z Actió Catho
lica ebben f\ munkaévben. És
ennek a célgondol111nak a meg·
'Valósitásához; hiv munkára min
den becsületes és cselekedni
vágyó katólikust I
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Hirdet68sket
kedvezmínyes feltételek mellett közUlnk.

földreform.A magyar' családok kezébe jU8
son vissza, akik verejtékes '
munkájukkal és takaréko.abb

Nemcsak nálunl<, de a körűl- I a föld tehát valóban azok életükkel mégis több biztosí
vevő országokban is' évtize- kezébe kerül, akik azt jól és tékot nyujtannak arra, hogy
del< óta erős munka folyil< helyesen munkálják, s akik a megkapott föld továbbra
azért, hogy ai. ország földje megérdemlik az áldott magyar és századok mulva is magyar
az azt művelő lakosság tu- földet. marad.
lajdonába menjen át. Amint az Aföldreform elodázhatatlan, A kormány tehát - r('pa-
ügyvéd vagy orvos a maga mert nemzetlJédő feladata van. rálni akarja azt, amit száz és
irodájában, a I{eresl<edő a A haza szent földjét nemcsak száz meggondolatlan .ós-bir-'
maga üzletében, az iparos a jól munl<álni. de az erre áhi- tokos" elrontott.
maga műhelyében dolgozik, tozó "kedves szomszédalnk- Évek mulva nem lesz elég
ugy a viszonossag azt hozza tól" meg is kell védelmezni. ez a föld. A társadalmi rend
magával, hogy a földművesek A hadsereg zömét a törpebir- és béke sürgeti és követeli,
nagyobb hányada se béres tol<osok és földmunkások száz- hogy a legnépesebb és leg
és napszámos legyen, hanem ezrei képezik. Ha tehát a ha- szaporább réteg: a magyar
a maga földjén - saját ér- za vérüket és életüket kivánja földmunkásosztály tehetősebb

del<ének hűséges sáfárja ma- tőlük, ők is elvárhatják, sogy rétege, de legalább 30·40
radjon. józan, szorgalmas, munkás százaléka beóoroztaasék a
Nagyon szerencsésnek tartjuk élet mellett egy darabka ne· ,kisbirtokosok kasztjába. ' A
a kormány azon intézkedését,. -.J.<Jk is jusson ~bból a .nagy többi elegendó lesz. a' nagyobb
hogy kisbérletek alakjában darabból, amelyen "élni-hajni . birtokok' munkálásárCJ, s az
valósitja meg e~ az országos kell" valamennyinek. országos f6ldmunkák végzé
jelentőségü '{érdést. A földre- A mostani idők arra is ta- sére. Ezeknek is tisztességes
formra nemcsak azoknak van nitanak, hogya határok men- megélhetésük lesz aminimáit
szükségük, akik megfelelő tán, széles sávban, mindenütt munkabér bevezetésével.
pénzzel rendelkeznek a par- magyar ajku, magyarul érző. A legsúlyosabb szociális
cellázásra kerülő föld testek ős-lakosság vonjon áUörhe- kérdést oldja meg a kormány
megvásárlására. Akisbérletek tetlen "Siegfrid-vonalat", - abeterjesztett törvényjavas
a szegény sokgyermekes mun- nehogy valamiJwr a befoga- lattal ugy, hogy tiszteletben
kások ezreit segítik ahhoz, dott, vendégülIátott, s legjobb tartja a tulajdonjogot - az
hogy önálló gazdálkodáshoz földjeinket megszerző "idegen igazság határain belül-' ,mert
I<ezdhessenek és évek szor- testvérek" követelésére -' i a föld méltányos,árát megfi
ga\mas munl<ája után elég- szemet vessenek idegen álla- : tetteti minden parcellázáat
séges tőkét gyüjthessenek az mok "néprajzi és gazdasági szenvedőnek; .ránev.eli a né
általuk munkált föld átváltá- életérdekek címén" ezeréves, "pet, hogy ingyeri..föld.· nincs,
sára. Sok munl<ás-kéz csekély vérrel áztatott magyar földünk- s ha valaki szerezni akar,
tőkével igy lehet földszerzővé re. akkor becsületes, munkával
és később tulajdonossá. Valójában tehát választa~ és tevékeny szorgalommal

A gyakorlati élet igazolja nunk kell aközött, hogy ide- kell beleállani a magyar ugar
ezt. A béresek még ugyne- gen eszmék és r o mb o Ió müvelésébe. ' - , :..
vezett "jó bér" mellet sem irányzatok megerősödése ut- A magyar·mágnás-08ztály:..,
tudtak odajutni, ahova az ján - ezer éves törvény és nak két illusztris tagja, Teleky'
iparkodó, takaréko8 "részes- hagyomány láb.bal tiprásával 'P~I és Teleky' Mihály ,gróf
munkások", a negyedesel< elorózzák, vagy a magyar faj- végzik a; nemzet b~3tét' gyó:..
jutottak: A béresek kevés há- testVériség kötélező figyel- .gyitó' operációt., Megnyugod~ .
nyada lett kisbir~okos, a ne- meztetésének és parancssza-'~atnak, fenn, 'hogy csak' azt
gyedesek nagyrésze vásárolt vának eleget téve - a ma- tes2ik, ami igazságos, mélta..
néhány hold földec8két pár gyar föld örző, védő és meg- ny08 és e Ikerülhetetlenül
évi részes munkálkodás után. tartó' hadseregét állitsuk a szUkséges. De.-meg~y~god ... ;·:

A föld helyes és intenzív súklánál is keményebb tulaj- hatnak leri~ i8;>me;t.;{:ó~yan; 
munkálása is abérletrendszert don mesgyéjére~ és' csak ~. olyan" jut' ai:ii~á1dott .
igazolja ezekná Ha tu.dják ';,fáj az ősi földtől rt1eg'~ :'magyar földh9Z;' akr:h_ü~é:ge.;.,;,
'azt, .hogy 5-10 év kUzdelmes válni,,;- rriotldntta egy magyar sen teljesitette:eddig 'is':hazá~ .:;
'fáradsága után .megválthatják főur. Elismerjül(,'hogy minden 'fias kötel~ssig'ét ~8mlni S.9k"-":>

.a földet, sokkal nagyobb oda- magyar ragaszkodik a röghöz. gyermelu~(c8alá~apa;.,';'::}~ze~·'··:

'adással és igyekezettel mtin- De ha 1867 óta 600.000 hold rény otfhó'riábahq8teq~Ra.i"án ..,-~,·j
I{álják a földet a jövő remé- "zsidókézre-.iutása" nem fájtcsait'~árt~~ta:' él~.tl~aJ)~lYifa~'~'·"
.nyében. . ' a könnyelmű volt tul~jdon.o: . -." Ai:jilyén?)fiaiY:~töKt9r1j~1l1:')
. De jó iskola IS lesz ez. A soknak, meg .kell baratkoznJ l{e~I:.'féltelln~8·~~8'a.m~~Jtita~liía:;~~t
'lu6ta és, könnyelrnű vállal- most azzal is; hogy az elkó- gyat!';fold'ej~:~;~~Neni~~f[-erük~aif:1;
'Iwzók elhuJlnak pár év alatt, tyavetyélt 6QO.000 hold Qlyan rosszabb :'l{eze~beÜ:~'-~},{t~i:::~~;~

. ...~:.:.~\:,"ff·','; '. :.~;,~"o*:i~;;:4~~

Hrisztus Hirály
ünnepével nagy tervei volta!<,
amelyeket még ma is állandóan,
szem előtt kell tartanunk és min
den lehető módon megvalósÍta
nunk.

A világ szelleme állandóan
Krisztus ellen lázad: "Nem akar
juk, hogy Ő uralkodjék rajtunk!"
Innen van, hogya vallást, az er
kölcsi törvényeket ki akarják
~zoritani a közéletből ; el akarják
tüntet!1i a nyilvánosság elő.! a
hitnek és vallásnak minden meg
nyilatkozását.

Ez a mi korunk legnagyobb
tévedése, legfőbb eretnel\sége
. Krisztus királysága erre mér

halálos csapást. Minden Istené.
Az,egész. világ és"yeJe együtt,az
ember. Az is. amit a~ ember a
földi dolgokból istenad ta tehet
óégével formál, alakít. Az élet
minden megnyilatkozása, az álla
mok, az ipar és művészet, a gaz
.dal'ági rendszer, mind, mind
egyedül és kizárólag Istené. Az
ember mozdulni sem l{épes lsten
tiegitő közreműködése nelkül. Az
ember a megváltás clmén az JstQné.

Mily tömérdek sürgető ok, kény
szeritő valóság, hogy boldoguljunk
ha' Jéz~s Krisztusnak, a minden
ség Királyának, akinek az Atya
megadott mInden hatalmat az égen
és a földön. De Jézus nem akar
kényszerszolgálatot, hanem önl<én
tes, teljes felajánlást!

Az· üdvözítőnek ezt az iateni
jogát kell hangoztatnunk Krisztus
KirálY 'ünnepén, de nemc5ak a
templomokban,' ha'nem kinn az
életben, nyilvános gyűléseken az

. Actio' KathoJica munkáiban. Az
ünnep cJak újabb éli újabb alka
lom legyen arra, .hogy erősen a
15zemUnkelé állítsuk Krisztus Ki
rály:jogait'és> felbuzditsuk ' ma-
gunkat· tökéletes"szolgálatára,

A-Krisztus: Király ünnepének a
ózelJemét mInden egyes katholikus
törekedjék teljes erejével: megva
Jósitani:. .1. önmagában ,t~gye,szive

Kir~lyává'K.risz.~t;~t;2. a ~salá~~
ban ·a caalad minden tagja .ho
doJj~n 'Xrisztus'nak; '3; ai .egye~U-'
Jeti.sletben Kri5ztus"elver' szerint
történj~k: ,a kÖ)<;sönös·. összetartás;
4. a' kÖzéletben -mi n.qen: 'álláspan,
fog.l.alkoi.ás~~n,.~ ull~~b~.~ az ipar
bar!' ,'kereskedelemben, JlIvatalban,J . -.; .'. I "40

stb~ Krisítus Kir~.íy"elvei. iZennt
dolgoZzunk és végre; 5/a nyilvá
noó életben,' a politikában, a óza
vazásoknál, pártokhoz való tóat
la kozásban -csak Krióztus-:párti le
gyell; cmin~eri,kt. [gy: kéózüIjünk
m4reléve' Krisztus Kirá!y .• r:!léltó
ünn~pIésére~ .. '::-' .'
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KEZDŐDIK A KOMOLY
HÁBORÚ NYUGATON

Országos érdeklődés mellett tartotta
m~g az Öntözésügyi Hivatal

a békésszentendrási bemutatót

Megkezdődik a legerélyesebb
bilvárhajóháború

A elmult hetek hatalmas diplo
máciai csatája - a semleges ál
lamok minden erőfeszitése mellett
sem teremtette meg a békét.

Hitler vezér béheszózata - nem
. talált utat az angol és francia
l\Ormányfőlt ózivéhez. Hiába hang
sulyozta, hogy neki nyugaton ke
resni valója nin.cs. Kivánja és kö
veteli a párizsll.örnyéhi békélt fel
számolását, a gyarmatoh víssza
adásának teljesítését, hajlandó egy
kisebb de nemzeti irányu Len
gyelország megszervezését - né
met ellenőrzés mellett, j,ész részt
venni egy fo!wzatos lefegyver
zést elő!,észitő IWllferencián,
mindez süket fülel,re talált nyu
gaton.

Daladiel' francia miniszterelnöl,
válasza még nem cSlllüa be az
ajtót a tnrgyalasol{ elől, bár ha
tározottsága és I{eménysége n~m
sol, jóval biztatott.

A jó öreg ClJamberlain azon
ban felnyitott ernyővel, karal,án
mal,acssággal áll a háboru veszé
lyes viharában. Olyan ólIlyosan
sértő kifejezést használt a német
kormánnyal ózemben, hogy azt
elvióelni és lenyelni valós3ggal
képtelenség. "Nem lehet bízni a
mai német vez.etők szavában" és
ezért semmiféle béketárgyalást
nem tart éöszerüneh ve!iik hez
deni, mondotta a harcos öregur.

Alig néhány napja, hogya vi
lágsajtó beszámolt a Rl)yal Oak
angol páncélos elsüJIY~8ztéséről:

a német lapok ma hosszú hasá
bokat szentelnek annak a táma
dáót:lak, amelyet német buvárna
szád a Repulóe angol csatahajó
ellen intézett. A hivdtaloó német
főparancsnoksági jelentés ózerint
ugyanaz a tei1~eralattjáró torpe
dózta meg a Replliset, amely el
süllyesztette a Royal Oa k-ot. An
gol részről cáfoljál{ ugyan ahirt,
de a németek fenntartják, hogy
újabb sulyos veszteséget szenve
dett a brit haditengerészet.

A berlini óajtó idézi az ameri
kai és holland lapokat amelyell
ugy véiekednek, hogya német
hadvezetőség a legerélyesebb, de
a nemzetközi szabályo!tnak telje
sen megfelelő tengeralattjáró-há
borut kezdi meg Anglia ellen.
Valószínű, hogy Németország az
ellene irányuló blol{ádot az angol
tengeri haderőli zárlati láncának
átazakításával akarja megtörni.
fzt a feltevést alátámasztja az a
tény, hogy az elmult másfél hó
nap alatt a német ózárazföldi had
erők a Maginot-vonalnál nem ió
hajtottak végre. nagyobb al{ciót
éli éppen a német hadiflotta vette
át a kezdeményezést elsősorban

Az egyik vez:ető angol lap azt
irta, hogy al,kor hellett volna bé
ketárgyalást hérnie Hitlernek,
mielőtt Lengyelországot elpuszti
tolta. AmillOr lehengerelt immár
egy harmadil{ országot, aklwr
hönnyli Idjelenteni, hogy tovább
nincs értelme a háborunalL

Az angol ujs<Ígiró azonban el
felejti, hogy Oroszország is tár-

. óult a lengyel föld megózerzésé·
ben, az angol-francia garancia a
szovjet ellen nem áll fenn? Ha
Idfogásolják a német hóditást,
Iniért nézik el, hogya balti-álla
IIlok és lehet, hogy ezt I(övetőleg

a Ball((íll egy része is veszélybe
!terül?

Azt is elfelejtette ujséÍgiró kol
legúnk, hogya veróaillesi béllé
bcn llJegszerzett gyarmatokbóJ
adott-e vissza valamit Anglia Né
metországnak? iia évek előtt

adott VOll1d. talán n;ás irányt vett
volna il német Jtiilpolitil,(l is. 80
90 milliós népnek levegő és élet
tér kcll

A diplomáciai és sajtó cóatáro
zásol{ mindinhább élesebbek és
erőóebbelL A világ S7.~me Musso
lini alaltján függ. Tőle várja a
kérdés eldöntését és igazságos
megolelását. f\1a még nem látja
elérkezettnek az lelőt, de his5zü\t,
hogy éberen figyel és amilwr i,ell,
I,észen áll

azért, hogy az Anglia és francia
ország részéről bejelentett bloká
dot megtörje.

Az európai fővárOóokból érllező

legujabb táviratok azt jelentil{,
hogy megkezdődött a l{omoJy

. háború.
A francia vezérl,ar beszámolt a

luxemburgi határ mentén a fran
cia vonalak ellen intézett .német
támadásról.

A Popolo d'ltalia ózerint a né
met rohamban tegnap 700-S00
ezer katona vett részt és ennek
a hatalmas akciónak az eredmé
nyeként a német elsővonalbeli

csapatol, már francia földön ál
lanak és az állandó ágyútiíz da
cára, mellyel a franciák a táma
dásra feleltel{, több határmenti
faluban megs7.ilárditották állá
óailtat.

Az dlasz lap még nem tudja,
hogya német hadvezetőség cóak
a Maginot-vonalig akarja-e visz~

szavetni az antant-seregeket, vagy
pedig egy sokkal nagyobb hord
erejü offenziva kezdődött meg
tegnap a Mosel partján.

HIRDESSEn
Lf\FUNKBf\N

Akil{ ott voltun!{ három évvel
ezel6lt Békésszentandrásnál, ami
kor a munkálatok' első kapavágá
sát tette Darányi Kármán al\kori
földmivelésügyi miniszter, mi lát
tuk most azt, hogy a llJagyar
mérnöld tudás és az alföldi ku
bikosok I:,érgestenyerü hadserege
mit tudott e helyen alkotni, ott,
ahol eddig nem volt csak pusz
taság, amelyen keresztül évsz~za'

dolwlJ át csalll1em h(lsználhatat
lanul folydogált el mélyen a med
rében a Körösöl\ vize.

*
Az 1936. év őszén llezdett mun

Ilálatok a jövő év nyarára [{é

súilnek el teljesen és az eddig
cóal, 48 Idio111éter' ho~zús~gban

hajózható Köröst további 110 Id
IoméleI' hosszon teszik hajózha
tóvá. A Körösö!t vizét eddig mint
egy 1200 I{atasztrális holdon
hasznosílott{t\l, most már majd
Itöriilbeliil 25.000 I,atasztrálís
holdré: lehet I,iterjeszteni.

A tnllnl{álatold{al Békés-, Szol
nol{ és Csongr~d vármegyében
mintegy 1.3 millió kat. holdon
élő lakosság van I{özvetlenül ér
dekelve. Nagyon j6Iludjul{, hogy
a Körösök völgye a világhires
tiózavidéld búza termesztésére
milyen ltiválóan all{almas. Ez a
vidék akkor is búzatermő terület
marad, ha a mezőgazdasági ter
melés iránya az ország más te-

HIREK
Vitéz Imrédy BélA Endrőd

község diszpolgára községün k ve
zetőségének meghivására a közeli
hetel{ben meglátogatni készül fa
lunkat. Nagy örömmel várjult köz
ségünl{ első polgárát. lsten hozza
I,özénk.

tlorváth Géza I{erületünk kép
viselője tevékeny munkát végzett
a földreformot előkészítő tárgya
lásol{ban és erőteljes hangot
adott a földmunltásság telepité
sének kedvező intézésére. S7.oci
ális felfogása és bátor megnyilal
110zása általános tetszést váltott
ki a Magyar Elet Párt tagjai Itö
zött.

fóispáni beiktatást látott vár
megyénk öreg palotája. N~hai hir
neves főispánjának : Beliczay Ist
ván llnoltájának beiktatására fel
50rallOzott a vármegye szine-java.
Ott lá_ttuk a szomszéd vármegyék
fő- és alispánjait, s fl politikai
előkelőségik közül . is többeket.
Megjelent a közgyülésen a volt
népszerű főispánllnlt; vitéz Ricsóy
Uhlarill Béla miniszteri oszt5ly
főnök is, aldtől il ~\'ürmegye ne
vében dr. Pánl:zél Emil főjegyző

~~cSU.ZOtl meleg özaval{ban. Az uj
tÖlőpan tartalmas progr<.lmlllban

rületein eóetleg megváltozna. El
sőrendű érdek tehát,· hogy az or
szág e kiváló termőterületén levő

alföldi vároóokat és községeket az
európaí nagy viziuthálózatba be
leheösen kapcsolni.

A ózállításra kerülő buzamenyi,.
ség az érdelleIt területek termé
séből számitva, átlagban évenként
1.3 millió métermázsa. Ennek a
mennyíségnek a most majd elő

álló' szállitási költóégmegtakari
tása évenként 400.000 pengőnek

felel meg.
A Körösön azonban' a búzán

Idvül egyéb mezőgazdasági ter
ményt és ldilönféle tömegárut is
fognal, szállit.aní, úgyhogy az
egyéb áruk szállitása által elér
hető I,öltséglllegtakaritások meg
évi 250-270 ezer pengöre be
csülhetők.

Az öntözéssel Leálló, ílletve az
azzal járó !{Öl.vetlen és Ilözvetett
haszon 1I10st még beláthatatlan.

A Bé\{ésszentandrásnát folyó
nagy munka egy szebb jövő pers
pr.l\tivájál nyujtja felénl\. A nagy
míí befejeztével nagyobb darab
I{enyeret tud tenni családi aszta
lára a békésmegyei munl{ás, bol
dogabban ereszti földnek az ekét.
a szántóvető magyar és a munka
nyomán bekövetkező áldásban
örvendezve .boldogabban Itöszönti
majd a pirl{adó hajnalt és a bé
kési mezők fölé helő hajnali
napot,

ismertette cél1dtüzéseit. Kiilönösen
élénk helyeólés· követte szava H,
amikor keresztény jobboldali po
Iitiltáját éó szociális munl{atervét
vázolta. A vármegye nevében dr,
Márky Barna alispán, a törvény
hatóság nevében dr. Gally Károly
és SzaLó Gábor bél,ési biró üd
vözölte Beliczay Miklós főispánt.

~özgyülés után a vármegye tisz
tIkara, egyházai, intézményeinek
képviselői - küldöttségek ujtán
köszöntötték az uj föiópánt.

Halálozás. Szabó Imre bárándi
plebános életének 46. évében
Debrecenben elhunyt. Krisztus ki
váló papját gyászoljuk az el
hunytban, aki korábban Békésen
Kigyóóon és Endrődön is 5zé~
eredménnyel, a hivek nagy rlleg
elégedésére működött. Imádkoz
zunk érte l

Endrőd község képviselőtes
tUIete október 17-én rendkivüli
közgyUléit tartott. Határozott a
községi és gyámpénztári tókepén
zek elhelyezéSe ügyében, kimon
dotta egy dljriokl állái szervezé
sét a randkivül felszaporodott'
munkálatok végzésére, p6thltelt
szavazott meg az egészségvédó
ház munkálatainak befejezése ér
dekében. s házat vásárolt a csen
?őrség részére.· Még több kisebh
Jelentöségü ügy szerepelt a tárgy-
sorozaton. ' .
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A Ke lÓKATOLIKUS

kerületi esperesi t:mf:csa tartotta
evi közgyiilését E,drődön a Nép
ház ku:turtermébell --..:... október
harmadikán Fetzej' józsef esperes
elnöklete alatt.

Résztvetlel{ a fontos közgy OIé
sen a kertileti papság tagjai, az
egyházközségek megbizottai, a ke
rtileti tanítóság teljes számban, s
az endrődi hivek nagy tömege.

Fetzer józsef espereselnök üd·
vös gondolatokban gazdag be
sz~dben hivta fel a hivek figyeI
mét a cselekvő beállásra Krisztus
egyháza védelmére, a keresztény
erkölcsi élet példaadó emelésére,
a katolikus intézmények é3 egye
sületek hJséges támogatására, a
katolikus hazafias sajtó szereteté
re és járaLsára, szegény hittest
véreink anyagi támogatására és
segítésére.

Majd felhivására a kerlileti egy
házközségek vezetöi és titkára i
tették m ~g szokásos évi jelenle
süket.

Helyszüke miatt -- öszinle saj
nálatunkra -"- nem hozhatjuk rész
letesen a jelentések nivós és ta
nulságos tartalmát, mégis nem
tartjuk érdektelennek azok össze
hasonlitásából kiemelni azon je
lenségeket. amelyek az egyes egy.
házközségek munkáját különösell
jellemezték.

Békésszentandrás az elsö csU.
törtök esti szentségimádási órák
bevezetésének szép eredményét, s
a katolikus sajtó terjesztéset emel- I
te ld.

G!Joma a népkönyvtár felállítá
sát, az 'egész napos szentségLná
dás és a kűlterOleti szentmise fon.
tos jelentőségét vázolta.

J(ondo1'os tanyai-kápolna létesi
tésérőJ, aratási hálaadó körme.
netről, a KALOT és a Leanyl{ör
meaalakulásáról, s az ulca-biztosio
rendszer bevezetéséről adott be-
számolót.

Kondorostanya a katolikus 6ajtó
terjesztéséről, s a husvéti szent
áldozás kitUnő eredményéről tett
jelentést. .

Szarvas gazdag kulturális tevé
kenysége általános tetszést ara·
tott. Az uj katolikus· ház kedves
otthont nyujt a katolikus családok
összegytijtésére. A leány-egyesU
let példaadó hitéletet és szociális
tevékenységit fejt ki.

Endród a külterUleti szentmi
sék hasznosságát, s az egyesUlet i
élet élénkségének fokozását dom
borította ki. Az idegenbe vonuló
munkások, summás-Iányok lelki
gondozása rendkivU1 nehéz fela
datot jelent. KUlönös gondoskodás
történt a sokgyermekes fiatal
anyák segélyezésére. A Legény.l
egylet szép munkaja kivételes el
bmerést érdemeT. A Dolgoz6-Lá~

Dérczy István a Katoliku, Nép
szövetségi Biztosító megerősítését,

fUggetlenitését es pénzugyi alátá.
masztását véli helyesnek. Igy le
hettle segiteni a munkásrétegen.
Másik iranyu kivánsága az, hogy
öntudatosabb, bátrabb és kUzdeni
kész ifjuságot neveljUnk. Tanul·
junk ellenfeleinktől. Az alázatos
ság gyakran a gyávaság köntö
sébe buvik.

Esperes megköszönte a felszó
lalásokat és részletesen ismertette
a központ munkaprogrammját.
Káte az egyházközségeket, hogy
az egyház megyci tanácsülés után
r~szleles munkatervet csináljanak
és a család-megbizoUak utján ál
landó összeköttetést Ittesitsenek
a hivek tömegével.

Közgyűlés a jövő év kertileti
gyűlésének elöadóiul a k.övetke
zöket választotta meg: hitbuzgal
mi szakosztályelőadója : Regös
András kondorosi lelkész, kultu
rális és sajtó elöadó: Walthier
György polgári iskolai igazgató,
szervezési szakosztály eJőadója:

dr. Maáczné Tuszka Irén és cha
ritativ szakosztály i előadó: Mária
Fabizle szociális testvér.

Elhatározta a közgytilés, hogy
a jelentéseket jövőben pár héttel
a közgytilés előtt eljuttatják az
elöadókhoz, hogy azokat feldol
gozzák. Örömmel vette tudomásul
az elnökség azon tervét is, hogy I
a jövö évben, lehetőleg Jézus
Szive ünnepén az iskolás gyer
mekek zarándoklatát szervezi meg
Mátraverbéiyre, de ugyancsak
megismétli aratás után az idén
kitunö erkölcsi eredménnyel meg
valósitott kerületi zarándoklatot is.

A tcmplom.bucsuk ünneplésé.
nek emelését a szomszédos p:e
bániák körmenetével is biztositani
kivánja a közgyillés.

Kertileti elnök buzditó szavai.
után lelkes hangulatban ért véget
a kertileti tanács nagysikerU gyU"
lése.

Egyesületi hirek
- Október 22-én d. u. 4 órakor

az Oltáregyesülel, október 29-én
d. u. 4 órakor a Jézus sziu~

Szövetség Női csopörtja, .novem
ber 2-én este 5 órakor a Leány-
klub, a Dolgozó-Leányok egye
stilete és az uj földműves leányok
egyesUl ete : a Kalász tartja haví
összejövetelét a Központi Leány-
iskoiában és utána a templomban.
November 4-én d. u. 5 órakor
a Férfi-Liga tartja havi összejö-:
vetelét a polgári i$kolában, s ezt
kovetőleg a templomban.

KiUterül,ti uentmisék. Október.'
22.:.én a . nagylaposi kápolnás-is
koJában és az öregkerti kApolnás
iskolákban, október 29 én az
öregkerti Szent Imre iskolában,
november l-én a varjasi iskolában,
november 12-én a nagylaposi ká
polnás iskolában és apolyákhalmi
iskolában, novembei19.én ~·~ejt.

6s. az öregkerti kápolnás iskőJ~~an:;"'
mut~ltunk be,s~~nt~isék~k,,-~;;"~<::.:'

. .' -' -.;: :_:.:-:~ ~>-~:.::~~~: :~;~:~~i~~';;:

Szent Im1'e-herceg 'lwl~ián . reg
gel 6 órakor a Leventi-ifjuság
és katonaviselt legények közös
szentgyónás és szentáldozásra so
rakozzanak fel - a magyar ifju
ság védőszentjének: Szent Imre
királyi hercegnek a tiszteletére.
Hazafiuiall gondolko.r6 magyar
ifju nem maradhat el e gyö'nyön"i
tiszteletaddliníl!

Megalakult a "Kalász" nevü or
szágos Leányegyestilet endrődi

csoportja is. Minden gazda és
földmunkás nagy leány résztvehet
benne, akinek erkölcse élete ellen
kifogás nem emelhelő! Október
24. én, délután 3/d órakor a polgári.
iskolába tart összejövetelt az uj
egyesUlet Megjelenését igérte IIIésy
Mária országos főtitkár is. LeányokI
jöjjetek sokan I .

A békéért él hazánk {elvirágzá
sáért inditott nagykilenced tartá
sában igen szép számb.ln vesznek
részt az idősebb férfi és nő· hivek.
Az ifjabb korosztály tagjai közü I
sokat nem látunk, pedig a háboru
az ö vértiket kivánja leghamarább,
tehát nekik van legnagyobb sztik
ségilk az Uristen v'dö és oltal
maz6 kegyelmére I Ideje volna,
hogy észretérjenek ök is I

Bucsu-iinnepét tiljtik november
5-én községtink. és egyházunk
védőszentjének: Slent Imre her
cegnek. Minden vasárnapon köte
lezö II szentmise hallgatás, még
akkor ls, amikor munkaszOnetet
engedélyeznek a Hatóságok, de
méginkább lelkiismeretbeli köte
lesség ez e napon, amikOr temp-
lomunk épitésének és községilnk
Pátrónusának emléknapját tiljOk.
MegemlékezUnk e napon a régi
endrödi ösökről is, akiknek buz-
gósága és áldozatkészsége létre
hozta e gyönyörü templomot: Ha
tehát máskor nem is jut az ut6
dok eszébe, e napon kUldjenek
könyörgő imát az Urhoz őseik

lelki bo!dogságáért is.----------

LEgÉny tDbDrzó
5zEnt ImrE tisztEletÉrE.
Endrőd község legény. tábora

november 3án, 4-én és 5-én este
6 órakor seregszemlét tart a Nép
ház mozitermében.

A KALOT" országos ifjusdgi
"szövetség titkárai jönnek le köz-

ségünkbe, hogy az iUhon maradt
legény-gárdának és leventéknek
három napos művelődési és er
kölcsvédelmi elöaJást tartsanak.
A kerU let legény-kUldötfeit is szi
vesen látjuk.

Felhivjuk legény. ifjuságunkat,
hogy a rendkivtil érdekes. előadá
sokon minél nagyobb számban
vegyenek rsszt.

----------

nyok egyesülete sok biztatást
igér. .

A beszámolók elhangzása után
Espcn's-cluiJk a jövő évi munka
programm megva~ósitásának szük
ségességét hangsulyoita. Két nagy
hatalom a közeli szomszédunk.
Egyik nem harátja, a mási!( ellen·
s~ge a pozitiv kereszténységnek,
elsősorban pedig Krisztus és egy
házának. Ha valamikor, mosllJit,
erkölcs és családvédelmi munká
ba ke]] he<ÍI·lilani hiveínk löme
gél. A b;:szivárgó j(áros tanok
k~llnyen meglévesztik a fe1lilete
sen g')ndolkozó és lelkiéletet nem
élő einberek szivét és agyát. A
jobba::nak és kOl1lúlyabb elemek
nek ke:! a kUzdőtérre állani és
visszaszori ani az egyházellenes
és hazafiatlan törekvéseket. A lel
kek munkája azonban csak akkor
lesz eredményes, ha anyagiakban
is megsegitjUk a katolikus töme
geket. SZomorlllln állapitja meg,
hogy vidékűnkön, kUlönösen ve·
gyesvallásu helyeken a föld mind
inkább kicsusz:k a katolikus tu
lajdonosok kezébő!. A földreform

. kapcsán lehetne és kellene tenni
katolikus hiveink érdekében.

Rcg6s A lldrlÍs lelkész felvetette
azon eszmét,- hogya központi A.
C. külön szakosztály t létcsithetne
azon célból, lJOgy a te:epitések
kapcsán a katolikus munkások
tízezrei jutnának a parceilázásra
jutú katolikus nagybirtokosok és
egyházi fö!dekre.

C:;enwy Oc.m plebános elgoJl
dolása szerint a földvásárláshoz
szükséges kölcsönt olyan központi
katolikus pénzintézeti vagy bizto
sitó szerv nyujthatná, amelynél
az összes egyházközségek el
helyeznék betéteiket, s ahová kö
telezö volna minden egyházi épü
let biztositása.

CsernHs ilfiluíly apátplebános
szükségesnek vélné, ha a köz
pont elsősorban statisztikát ké
sziltelne arról, hogya közhivata
lok, intézmények, adófizetők stb.
slálu ,ában a katolikusság milyen
számarányban vesz réSZt. Ekkor
látnók azt tisztán, hogy hol kell
legjobban és leggyorsabban segi
teni hitlestvéreinken. A földre
formmal kapcsolalban a katolikus
murikáscsaládok nem mellőzIH~tők,

mert a sokgyermekes szülők ezek
között vannak. A baj csak ott
van, hogy a mi munkáscsaládaink
annyIra szegények, hogy még a
bérieli rendszer sem segit rajtuk,
mert a legszUkségesebb beruhá
zásra sincs pénztik. Már pedig
országos érdek az, hogya föld
munkások ezrei kiemeltessenek a
ninclltelenségb:J1 s igy eJszakitas
sanak a szociáldemokrata kom
munista irányzattól.-'- A Csernay
féle tervet megfontolásra méltó
nak tartja.

nkatolikilS akGió



kor a publikació után légoltaimi
előadás lesz a piactéren, me
lyen, minden háztulajdonos
megjelenni kötele:;. Az oktatá
sok maris megkezdődtek s ez·

. zel kapcsolatban azt is közhir
ré· teszi az előljárós&g, hogya
légó szolgálatosok, ház csoport
parancsnokok irásbeli idézőik·

nek büntetés terhe mellett pon
tosan tegyenek eleget.

4 oldal.

Egyházi hirádás.
Az endrődi egy házközségi

képviselőtestület szept. 30-án
népes közgyülést tartott. Cser-'
nus Mihály apátplebános javas.
latára a képviselőtestület őszin

te sajnálkozással mondott bu
cs~t a betegsége mi!\tt nyuga
lombavonuló Vörös Julia tani
tónőnek. Nagyszerü tanitási
eredményei és nevelői munkás
sága például szolgálha{t az uj
tanerők valamennyiének. Erde
meit jegyzőkönyvben örökitette
meg a képviselőtestület. A kép
viselőtestület ezután elfogadta
és jóváhagyásra a Főtisztelendő

Egyházmegyei Föhatósághoz
f~lterjeszteni határozta el Or
bókné Belényesi Emilia tanerők

álláscseréjét, s uttóbbinak he·'
lyetteséül Orbók Erzsébet eddi
gi helyettest alkalmazta, illetve
elfogadásra és megbízatásra fel
terjeszteni rendelte.

Más áthelyezéseket is eszkö
zölt li képviselőtestület. Vörös
Julia helyére, a gyomavégi is
kolához Tóth Józsefnét, utóbbi
helyére Tóth Józsefet, a meg
üresedő mirhói iskolához Fe
hérvári Ferencet, a kocsorhegyi
iskolához Gábriely Irmát, s en
nek ,helyére tiz pályázó közül
Kalmár Etelka okJ. tanítónőt

választotta.

Elnökló apátplebános kérte
még a képviselőtestület tagjait,
hogy a Katolikus Akció hit- er
kölcs és családvédelmi munká
lataiban cselekvőleg vegyenek
részt.

Endrő~ község elóljáróságától.

HirdBfmÉny.

t
A Honvédelmi Miniszter Ur

f. hó 24 és 27-e között orszá
gOS légoltalmi gyakorlat tartá
sát rendelte el.' A légaltaimi
gyakorlattal kapcsolatos tudni-
valókat és kötelezettségeket aZ
elóljárós6g naiY számu hirdet
mJnye, pubJik6ció, dobszó ut
ján közli a la'kosság~al. Felhiv
ja az előljáróság a község min
den rétegét, hogy a hirdetmény·
ben fogla,ltakhoz kivétel nélkül
mÍl1d~nki :szigoruan alkalmaz··
kodni ': tartozik, mert minden
mulasztás a törvény értelmében
szigo1uan, büntetve lesz:.

A Íégoltalm'i készültség kez
detét külön' dobszóval fogja az
elólj~rÓság közhirré tenni. A
készültség ideje al.att ,az uccai
világitás .és a harangozás szü,

I netelni fog. A harangszó f. hó
1 24-tol'27.ig csa~ légvédelmi ri
'l adó eseien lesz hailhaló. Ugyan
I csak' ~ . riadó kezdetét jelzik a
i., toronyba~; a villany telepen és
\·.a .Grósz ~.. fatelepen elhelyezett

::h:szirén6k. , ., •..
~~;~'? hó 22-én d Helétt 11 érs-

Gabona· és
ál1atárak.

A gabonapiac irányzata az
elmult hetekben szilárdnak mu
tatkozott. A buza a hivatalos
árfolyamon kelt. A tőzsdén

20.65-ös áron jegyezték a 80
kilós buzát. Vidékünkön az árpa
és zab dadás a gyenge termés
miatt szünetel. Csöves tengerít
12-12.65·ös áron vásároltak a
gyomai és endrődi piacokon.

A hízott sertés ára nincs
arányban a drága tengeri és
korpa árával. A fogyasztók kö.
zül most sok~n nem hizlalnek,
hanem készen veszik meg a
hizókat. Emiatt 8 malacá.rak tul
ságosan alacsonyak. Ugyancsak
alacsony a szopós-borju ára is.
A sovány liba (4-5 kilós) 2.50
-3 pengős áron kel. - A há
borus viszonyok nehezitik a ki
szálJitást. Erre vE;zethető vissza
az á.resés.

Ujra megindult a
nBmetországi zsir
ÉS szalonnakiuitel

A sertésvásáron a heti felho
zatal meghaladta a 14 ezer da
rabot. Jövő hétre a sertésfelho
zata\t irányitó bizotts6g 12 ezer
darabban állapitotta meg a ser
tésfelhozatali kontingenst. A hét
folyamán az elsőrendü uradalmi
zsirsertés 117 fillérig is emelke
dett. Eien a héten ujra meg
kezdték a zsir és a sózott sza
lonna átvételét. Németországba
20 vagón márkázolt sertészsirt
exportáltunk és a további szál
lítások is folytatólaiosan előké

születben vannak. A márkázott
exportzsirért 160 , a sertészsirért
(hordóáru) 158-160, fillért fizet
tek nagyban vágóhidon és rak
tárban átvéve.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WALTtllER GYöRGY'

főm unkatárs:

CSERHU8 .MItIÁLY

. Nyomatot,t Nádudvary Mihály·

. "PETŐfI" könyvnyomdájában

Gyomán.

Az új .költségvelés
Az összes kiadások 691 millióval,'

a bevételek 561- miilióyal emelkednek
Re ITI é ny i -Schneller Lajos~ak Az összes kiadásoknál kereken

adatott meg az a kUlönleges hlva. 691 míllió pengő, az összes bevé
tás, hogy a megnagyobbodott M~- I ó ő
gyarország megnagyobbodott költ- teleknél pedig· 561 mil i peng
ségvetését először a Parlament elé emelkedés van.

terjessze. A kiadás emelkedését az emli-
Az uj költségvetés másfél évi

időtartamot ölel fel, 1939 Junius tett két körülményen kivtU. a hon
30.tóI 1940 december 31· ig terjed. védség szüksegleteinek és a szo
Az állami közigazgatás és az ál- ciálpolitikai célkitüzés.ekre fordított

kiadások emelkedése magyarázzaa.
lami Uzemek másfél é~re egyUtte- A bevétel emelkedését viszont ai
sen előirányzott kiadása 2693
milliÓ pengőt tesz ki, a bevétele ország terUJetének gyarapodása

Pedig 2563 millió pengöt, tehát és a gazdasági életben bekövetke
zett fel1endtU~5 kedvező hatásaaz uj költségvetés 130 millió pengő

hiánnyal számol. magyarázzák.

Hogyan oszlik meg az állam kiadása?
Az állami közigazgatás 1732 509 millió pengő, ebből 45.~

, 'ó JI( k' dá 'ból 595 8 millió pengő esik a honvédeJmlmJlh pengv la sa . tá á
él ··á re ra.

millió pengő megy s~e~ YI) ran- A személyi járandóságok 185
dóságokra, 245..8. mIllió ny~gell~- millió pengős emelkedeiét első50r-
tásokra, 964 ml1lló a hOzzá)árul~s ban az teszi érthetővé, hogy a
az önkormányz.ato~ alka.lmazottal- terUletgyarapodás . következtében
nak és nyugdiJasamak Járandósá- állami alkalmazottak létszáma a
gaihoz, 592.5 miJJió pengő a do- közigazgatásnál 13.127 fővel eme!-,
lod és átmeneti kiadások, 116.9 kedett.
millió pengőt forditanak az államI Igen érdekes képet nyujt az uj
adósságokra, 84.8 millió pengőt költiégvetés bevételi csoportjainak
pedig aberuházásokra. összehasonlitás céljából az aJá~bl

Az 1938-39. költségvetés más.· táblázatot közUlja~ (a .táb!ázatba~

félszerese szerint beruházásokra az 1937- 38. éVI zárszámadásI
339 milliót forditottak, most 84.8 eredmény és az 1938-39. évi
mi'llió pengőt, ar; emelkedés tehát előirányzat másfélszerese szerepel)

1937--1938 évi 1938-1939.évi 1939-1940.évi
zárszámadási eredm. előirányzat előirányzat

Egyenes adók 382.3 312.5 430
Forgalmiadók 215.6 208.9 25-3
Illetékek 160.6 160,2 183.1
Fogyasztási adó 157.1 150.6 2603
Vámjövedék 71.9 12 79
Dohányjövedék 186 175.9 222
Sójövedék 39.9 39.3 46.3
Szacharin és

osztálysorsjáték 4.5 4,5 4.8
Tárcabevételek 140.8 133:8 150.5

Összesen: 1358.6. 1317.7 1629

Az egyenesadó előirányzata57.5 millió pengő, a fogyasztási adő~

millió pengővel magasabb, mint ná! 109.7 millió. pengő bevételi
az előző évi előirányzat· masfél- . .
szerese. A forgalmi adóknál 44.1 többlet Jelentk~Z1k.

Aóz álIáDii üzenie;lt'
A postánál 15.3 millió pengŐ, .és a bev~telek egyensulyban az

a kőszénbányászatnál .3500zer , előirányzat szerint c~ak,az állami
pengő; az állami erdőgazd,adgi ... vas-, acé~- és gépgya,raknál -~an.
birtoknál304 millio pengő, az Az • üzemek alk~lmazottainak
államimei:őgazdaságibirtokoknál,létsZAma 10.4,29·fővel nagyobb,

'1.5 millió pengő, a postatakar~k. 'mint az: elŐiG:évben.Az özemek
pénztárnál 584 ezer pengő feles~ 'szeal~lyj··jár'and'6~o~r~ .4~~~"

leg ·van, viszont' az alJámvasút'ak-'·nYU~~UIátá~okra~~.7AoI9g~~ö'~~,A7
nál 47.1 millió pengő, a selyeni-sokr~ 1~5~.V ~~ :nze~eke,tJ~b~6.
tenyésztésnél830 ezer pengő ~iáily· állami, ~dólság~~ra:~9J?t;,~tuÁá~
mutatkozik. Az összes állami aze~ dlolq'a 9 rn,ilU~,.pengöv~l többet
mek· előirányzott kiadása 961 iráJiyo~na~ elő, WiJ1..~m,egelOz~leg.
millió pengő, bevétele pedig 934.2 Az allami . ad6sstgolQ'a f9rditott
millia pengő. kladái részben él nem~eti biiuh4-

Az előző köJtségvetes· másfél- zásil((>lcson' miatt, ,i'~~ii ·pédig
szeresével szemben .a. kiadásnál.amia.tt 'emelkedik,,; h,öi}r :1Í)933
231 millió, abevetelnél 249.5 évi ,khí.c~:tárí~ j~gyekf~. C,~~gy~~b
millfó pengő emelkedés van. Az ösazegQ vi6Szaijiétést. iráilyo%~,
összes üzemek közül a kiadások elő.· , .. ..., ~ ,-,
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sZándéku és becsületesen dol
gozó szegényebb társát. Igérte,
h03Y viszontszeretetét megőrzi

és ahol lehet, minden igazságos
és méltányos kérését felkarolja
a f61unak.

Az összegyül t hatalmas tömeg
lelkes éljenzése között távozott
volt főispánunk a község fóp8p
jához;, ahol a régi meleg barát
ság őszinte szeretetével látták
vendé~ü\.

•

emléknapját, az endrődi temp
lom és Endrőd község védő

szentjének ünnepségét hagyo
mányos kegyelettel és emelke
dett ünnepi érzéssel tartotta
mt1g Bndrőd hivőserege.

Az ünnepség előkészitő mun
kálatait az ifjuság végezte, Szent
Imre szell eméhez és követést
sürgető csodálatos egyéniségé
hez méltóknak akartak bizo
nyulni Endrőd katolikus magyar
legényei. Erős lazdasági munka
végeztével hBtalmas tömej:/ben
jöttek össze esténkint 8 Népház
kulturtermében és a templom
ban is, hogy lélekben felfrissül
ve, a legnagyobb magyar ifju
életéhez hasonlóan Krisztussal
szivükben ünnepeljék meg a
község nagy napját.

De a férfiak sem maradtak
hátul. A reggeli szentmisén
mintegy 400 'legény mellett kö-

....zel s.táz férfi járult az . Oltárj
szentséghez. 'Ugy véljük, az end
rődi legény.ifjusá~ért vettek
részt az áldoz:ati.cselekményben
érettük kérték a Megváltó Jézus
őrző és oltalmazó kegyelmét.
Az ifjúság szentmiséjét Borbás
Pál békésszentandrási plebános
végezté. Elózőle~ Fetzer József
pápai kamarás, esperes ,intézett
meggyőző_erejú, jóra intő szent
beszédet a legény-gárdához. "~

AT. e~yt>sülete~ ·és testÜiet~k'

Dz Drszágg~üIBS·
-

a földreforrnot és költségvetést
tárgyalja. Dicséret illeti a kor..
mányt, hogy zavaros és veszé
lyes külpolitikai helyzetben sem
,tolja ki e fonto5 javaslatok tár
~ya\ását é~ tető alá hozatalá<
Igy van ez jól. Nem mondhat-
ják a demallógok és' szájhOsök,
hogy a földreform csak kortes
igéret· volt. - A mai reódklvül
sulyos gazdasági és külpolitikai
helyzetben 8 lehetőség végsó
határáig m.egy. el a, ko-rIJl,6ny.
Csak a szellemi vakok ne'ffi lát
ják, hogy pénzÍigyi lehetetlen
ség II mostani időkben széles.ebb
_reform~kaJ.. .megsz~y'a~.ta~J.
,V~gy .oriásl, adok, vagy.,. p.~cfig ,a
papirp~nz szaporitásával katesz·t- :
rófális inga\lan~4r.és éttik:csöIC-'c,;~'

~~n~sek ~p:.;~~~~iQ.~~,~~·,::~,~~,~'1~,:::~~
. pidlg .,nem" 'klV4natos•...ú.,·> 'f;'>.'~'/. ' .. ' ,·>.·--··~~~~·.}f~tf~]

hivBtalos lobogóik alatt vonul~

tak fel felujitv8 8Z endrődi régi
szép szokást.
,Az ünnepélyes szentmisét
C s e r n u s M.i h á l y apátple
bános végezte, 8 környékbeli
lelkészikac segédleteveJ. Evan
gélium után K o v á c s Sándor
volt országgyülési képviselő
mondott nagyhatásu, megrázó
és igen tanulságos szentbeszé
det 8 magyar ifjuság és férfi
világ valláserkölcsi, családi és
nemzeti kötelességeinek fontos
ságáról.

Nagy feltünést keltett és di
cséretet érdemel a mezóturi hi
vek búcsús· körmenete. Plebá
nosuk vezetésével többmint
százan jöttek el endrődi hittest
vérek nagy ünnepségére t!s bu;,;
gó imádSágukkal, szép énekük
kel épülésére szolgáltak az itt
hC)nillknak. Jézusjutalmazz8 ál-

·dozatos fácadságukatés -testvéri '
együttérzésüket.
. Nagy Örömére szol~ált hive
Inknek,. ~ogy 8;· ünnepélyes
szent~lsen buzgo imádságban
ott látták dr. vitéz Ricsóy-Uh
I~~l~. Béla mi~iszteri osztályfő
nokot, volt fOlspánunkat S a
kerület népszerü képvi~előjét.
Horváth Géz8 nyug. ezredest

Kedves bud8pesti vendégein~
k~t dr. ~~rbán Jenő főszolg8bi_
r~n~,. baro Maasburg Kornél th~
foblrot, a lelkészi kart, valamint
8. kö~ség ..és ~~yházkö%Ség kép
vl~elotestuletenekszámos 18giát
d.elben Csernus apátplebános
latta kedves vendégéül.

Dr. vitéz
c1lic8óg-Ukfarik JJéfa

miniszteri o8ztályfőnök
......

relll 1gerete alapján novemher I
ötödikén leutazott Endródre
hogy elbúcsúzon községünk la~
kosaitól.

A vasutállomáson D r. S o r
b á n J e n ó fószolgabíró veze
tésével Endrőd község előljáró

sági tdgjai, dr. Tóth István a
Magyar Elet Párt jának kerületi
titkára, Klinghammer László
igazgató, párttitkár, s a párt több
vezetőtagjai fogadták.

Volt főispánunk resztvett a
búcsúi nagymiséo, majd II köz
ségházán fogadta a tiszteletére
,Ös~zesereglettegyesűletek,s tár
sadalmi osztályok képviselőit.

Kalmár Imre biró a hála és
mélységes tiaztelet hangján
mondott köszönetet Ricsóy.U h
larik osztalyfőnöknek és állan
dóan tapasztalt és élvezett atyai
jóságáért és szoc·iális segitésé
ért, melyben az Inség szörnyü
éveiben Endrőd munkásnépét
részesitette és sok családot az
éhezés keserü csapásától men
tett meg. A jobb napok beáll
tával a könnyelmüek lelkében
elmosódnBk e jócselekedetek,
de a munkásság becsületes ré
sze sohsem felejti el a magyar
fajszeretet gyökeréből táplálko
zó megértést és támogatást. 
Kérte Oméitóságát, hogy uj di
szes állásában se feledkezzék
meg Endrőd magyar népéről.

Majd Kalmár Károly a Kato
likus Népszövetségi Kisgazda
Kör, Kovács Liboi a Kisgazda
Kör, Gyuricza József az Ipartes
tület, s vitéz Baranyai István a
frontharcosok és más társadal
mi egyesületek nevében köszön
tötte az illusztris vendéget,

Vi t é z Ri c só y - U h I a ri k
B é I a megh6tott beszédben kö
szönte meg a község lakossá
gának meleg ragaszkodását. Kér
te a megjelenteket, hogy szere
tetteljes köszöntését tolmácsol
ják a község egész· lakosságá
nak. M6radjan6k hüséges mun
k~sBi a nemzeti és keresztény
gondolatnak, lássák a testvért
egymásban, s ezért tartsanak
össze. Az erősebb segitse a jó-

nyugalmazott miniszterelnök, a
Magyar Elet Mozgalom megin
ditója és vezére, sok mBgyar
város és község, köztük Endrőd

nek is diszpolgára november 19
én a községi előljáróság és hú
séges követőinek kérésére eljön
falunkba, hogyadiszpolgári ok
levél lÍtadásakor tett igéretét
beváltsa.

"Eljövök hozzátok, hogy mint
a község uj polgára és hűséges

fia megismerjem Endrőd gazdB
sági, szociális, egé5zségügyi és
társadalmi helyzetét. Tudom,
hogy ez a község saját erejéből

sokat küzdött, harcolt hBlodásá
ért, kiváncsi vagyok megismerni
annak értékes népét és megis
merve yiszony~it segiteni rajta,
ahol és amiként lehet".

Ezt mondotta Imrédy Béla
Endrőd község küldöttségének
és most beváltja igéretet. Sőt,

ha akadályba nem ütközik, eljön
hozzánk áldottlelkű felesége: a
Kellyelmes Asszony is.

Nem kell mondanunk, hogy
a község apraja-nagyja elmond
hatatlan kitüntetésnek veszi,
hogya mBgyar politikai és köz
gazdasági élet e rendkivüli ki
válósága meg tiszteli látogBtásá·
val és megértő komolysággal
vesszi a disz polgárság nemes
kötelességei t.

Feledhetetlen napja lesz no
vember 19-e községünknek.

Azon férfiunak .mondunk "Is
ten hozott"-at, akinek politikai
irányvezetése alatt emelkedett
fel csonk8ságából a trianoni kis
Magyarország, akinek célkitűzé

sei és cselekvú politikájo meg
indítója és lenditője lett az év
tizedek óta várt és társadalmi
igazságot szolgáltatni hivatott
"reform·programnak".

Adja lsten, hogy nemes
egyéniségéből kisugárzó, a ~a

gyar uj életbe és boldog~bb

magyar jövőbe vetett hite. át
tüzesitse mindl1yájunk lelk~t, S

elszánt cselekvőkészsége, em
berreletti energiája, p·uritán J.lete
követésre és .együttmunkálko
dásra .serkenteni t~djon mi~,den
jóérzésű magyart..

Igaz és. őszinte· sieretettel

várjuk l

Vitéz .lmrÉdy 8éla
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Kisgyűléa!BékésvArmeJ:ye-t6r
vényhatosági .,tizot~~ágának kis
gyűlése november 14-~n tarto~ta

havi k6zgyülését dr.. B.hc;zey Mik
lós főispAnelnöklete alatt, Az al
ispán i előterjlsztéseket nagyobb
vita nélkUl egyhan~ulag emelte
határozaltá a kisgyűlés. Délben a
kisgyűl6s tagjainak "elJő soroza
tát" ebéden látta vendégül a fő

ispan. A közvetlen magyaros
vendégszeretet láthatólag kellemes
hatást váltott ki a megjelent kls
gyűlési tagokban.

tlalálozás. Az uj magyar re
form-korszak egyik kezdeményező,

kiváló alakját veszitette el a
gyászbaborult magyarság. Meg
halt Daranyi Kálmán volt minisz
terelnök, az országgyUlés elnöke.
- Egyike volt a haza legjobb és
legkiválóbb fiainak. -: Bölcs elő

relátás, érett megfontoltság, le
bilincselő kedves modor, kemény
kitartás, fáradhatatlan munkasze
retet és nagy szociális érzés 16
kéletesitették ntmes egyéniségét.
Halálával nagy veszteség érte a
magyar közéletet. Isten nyugtassa
és boldogitsa. -

Halálozás. Debreczeni Endre
gyomai földbirtokos eletének 70.
évében hossz6 és kinos szenve
dés után Gyomán elhunyt. Erős

magyar érzésű, értékes egyént
veiztettUnk aZ elhunytban. Nyu
godjék békében a föItámadásig r

• !OfibW

ngyomai járás föszolgabirája
41~J2-1939. szám alatt Idadott rendelete alapján a következő levente
1>iintetése!(el teszi közhiné;

A IeventefoglalllOzásolwn fegyelmezetlen magatartást tanusitott
leventél{et a I{övetkező biintetéssel sujtotta:

Gubuez J\'\áté Endrőd, Temető ut 16 sz. a.' lakos leventét és
Ullrill Imre endrőd, Széchényi ut 28, sz. a. lalws. leventéket 20 napi
elzárásra büntette .

Lc\'Cnte mulasztásért;

13arjú\< István 1917 évben szül. leventét 15 napi elzárás, Csa
hoezld l.ajos 1918 év bell szü I. 15 napi elzárás, Gellai Mi klós 1919
évben szül. leventét I ~ napi elzárás, Hangya László 1920 évben CizÜI.
leventét 15 napi elzárás, HornoJt Imre 1921 évben született leventét
10 napi elzárás, Hegedüs Vince 1920 évben szül. leventét 15 napi
elzárás, Rajczld Sándor 1918 évben szül. leventét IS ,napi . elzárás,
Szurovecz István 1921 évben szül. leventét 15 napi elzárás, Vinko
vies József 192 I évben sz(i1etett leventét 15 napl elzárás, Uhrin Gyula
1921 évben szül. leventét 10 pengő.

Árva Máté 1923 év. szül. leventét 12 órai visszatartás
Buza László 1925" " 12"
Buza József 1923"" 12"
Gellai Sándor 1923" " 12" 't

Hangya Imre 1927" " 12,,, "
Homok Mildós 1922" " 12" "
Katona András 1924,,, " 12" "
Lizicai József 1922" " 12" "
Majoros Vince 1922" " 12" "
Németh József 1921" " . 12" "
Nehéz Imre 1925"" 12" "
Pudner István 1922" " 12" "
SzakáJos Sándor 1924 ,,~, . 12" "
Szujó Pétér 1924", " " 12 ., It -.:"

Szal{álos László 1924" " 12.," .: .:,~

Uhrin Vince 1922" ". ::12' ll:' '-.: .. ~..'." -~ . .,..-:

Ursz József 1922.., " .12 ·.:.~'-;t"·"'''·:'··'~''G.r,;~· O,:'· '~.
A fenntnevezett büntetéseket . minden'-levente_~nkÖIÍségén_,:kö- ..

teJes letölteni ., ~~. - - ~ ,,:~ . ~ - . ,, . ";' - ..\::<~; i:.':::~Y.·

névUnnepén. A lakosság örömmel
látja hogy képviselöje egyntt
érez 'és unnepel válaazt6ival. Dél-
után még .arra is talált időt, hogy
több váluztója kéreimét meghall
gassa, hogyközbenjárásával segit-.
hesfen rajtuk.

Eiküvő. November 11·én es
kOdötl örök hŰ3é~et Gött Zoltán
tiszaföldvári földbirtokos özv.
LőffJer lászlóné szül. Sorbán Mar
git urasszonynak az endrődi temp
lomban. Az esketést -meghalÓ be
széd kiséretében Csernus Mihály
é1pálplébál'.oS végezte. A nász
nagyi lisztet dr. Alfxlinder Imre
Szolnokvármegye :alispánja és dr.
Sorbán Jenő főbíró töltötték be.

fforváth Géza és Zerinváry

Szilárd képviselők november 19

én l észtvesznek vitéz Imrédy Béla I
fogadtatásán és a kerUleti párt.
értekezleten.

HIREK.
Dr. Beliczey Miklós főispán

november 19.~n - neje társasá
gában - Endrődre utazik, hogy
a vármegye nevében is \{Öizűnt

se vitéz 1111r~dy Béla nyug. mi
niszlerelnököt és hitvesét. Uj fő

ispánunkat nagy érdekJődéssel és
szeretettel várja Endrőd magyar
népe.

Hírek. Horváth Géza ország
gyűlési képviselő november ötödi.
kén résZtvett válasI!Ó - kerülete
legnagyobb községének hagyo.
máúyos bucsu.Onnepségén. Ricllóy
Uhlarík miniizteri osztályfőnökkel

együtt megjelent az Unnepi nagy..
misén, majd a volt főispán ,köz
ségházi bucsuztatásán. Délben
Csernus Mihály apátplébános
vendége volt, s ott nagyobbszámu
választ6i előtt főbb vonásokban
ismertette a parlament jelenlegi
munkásságát. Délután megnézte a
cserkészifjúság nagysikerű előa

dását, meghallgatta Szabó Frigyes
szeghalmi lelkész lelkesonnepí
beszédit, majd Kalmár Imre köz
ségi bír6t kereste fel és Udvözölle

---- ---- ----_____o _
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be, de a tengeren napról-napra
angol.német összeütközésről

hallunk. A tengeralattjárók se
rény és sikeres támddásokat in
téznek az an~ol hn.:iihajók el
len, de ezek sem maradnak
adósok.

A "nagy szárazföldi cápa u

egymásután el akarja nyelni a
kis államokat. Fél-Lengyelország
a balti államok nem elégitették
ki mohó éhségét, most Finn
orszá!? van az étlopon, s később

talán Romániát kéri táncra azaz
"diplomáciai tanécskozásra u a
zavarosban halászó szovjet.

Hogy kénye· kedve szerint
nem bánhat el valamennyi szom
széd néppel, azt elsősorban

Olaszország világlürü vezérének
Mussolini magötl;rtásának kö
szönhetik fl kisáltllmok. Olasz.
roszág 8 dunameltéki és balkán
államokban olasz élelteret lát
és ezt nem engedi egy könnyen
elhórácsolni Moszkvának. Az
olasz r3pok erős támadást in
téztek fi szovjet kapzsi diplo
máciája ellen, émely a félelme- Kerületi pártgyűlis. G. Nagy
tes német nyomástól fclszaba- László füldbirtokos. a Magyar Élet
tlulva minden ininyban tCljesz- Pártjának &:yomai kerUlete elnöke
tcni óhajtja a kommunista esz- . november 19-én déli 12 órára
meúramlalol és uHllmat.

A b81kán-államok szövetség- megbeszélésre hívta össze a ke-o
be vonása fi szovjet veszedelem rület öt községének vezetőségi

elháritása érdekében készül. tagjait. Az értekezleten megjelenik
OJaszorszúg játszik a diplomécilli
primhe~edün. Hogy teljes er.e~- vitez Imrédy Béla nyug. minisz-
mény még nincs, azt RomallJü teretnö~, a }Iagyar Élet Mozgalom
önfejű magalartásD O~OZZ8. Még vezére is. A pártértekezlet a Kls
mindig nem !ótjn be,'" hogy il gazu.l.J(örben folyik le. Délután
trianoni béke fl mult lé, tőlünk I
és fi bulgároktóJ elrabolt terüle- fél 2 órakor közebéd 'a Népház
tek nem maradhótnak örökké nagytermében.
nála. Valamit le kell adniu.

Magyorország mint nbékeszi
gel U áll öntudatos figyelEmmel
és örködéssel fl hábolus s,en
vedélyek viharos tengerében.
Külügyi képviseletünk kiznróla~

hazlÍnk és nem7.etünk érdekelt
nézve mesterkézzel irónyiljfl dip
lomúcilÍnk sfljkájÚI. Nem koc
káztnthflfunk semmit. Hisszük és
valljuk, hORY az igazséÍg g~~znj

fo'" Mi türelemmel e7.t varjuk.
~. .

Glattfelder Gyula
püapök a Szent

Imre Szenátusban
A Szent Imre Szenátusban tö.

mörUlt öreg szentimrések vasár
nap tartottAk idei seregszemlé·
iUket, amely minden esztendőben

egy~k legkiemelkedőbb eseménye
a katolikus társadalmi életnek.

Az Unnepi beszédet d r. K Ós a
Kálmán miniszteri oS2táJyfőnök

mondotta: "A keresz lény szellem
.és közé·letünk" eimmel. Hangoz
tatta, hogy a gyakorlati keresz.
ténység az egyetlen biztos zá'oga
a szebb és boldogabb maHar
jövőnek. A továbbiakban azt vizs
gálta, l10gy él.e és ha igen, mi
lyen mértékben a keresztény szel
lem, élnek-e a krisztusi, erkölcsök
a magy&[ társadalombAn. Megál
lapitotta, hogy ebben a tekintet.
ben nem kaphatunk egységes,
megbizható -képet. A közelmult
idők válságaiban 'a magyar tár
sadalomnak magát kifejezttten
kereszténynek valló rétegeiben is
aggasztó tüneteknekvoltunk tanui.
Hianyos a megértő, az emberi
gyenge~égeket megboesátó sze
retet és hiányok mutatkoznak a
kötelességi udás és a felelö~ség

érzés szempontjából is és szor
gos munkával kell a iársadalmat
ránevel ni arra, hogy az öncél u s
kártékonyan meddő kritika( helyett
minden keresztény, katolikus ma
gyarnak oit kell igazi kereszlény
lélekkel rr.egáJlni helyét fS vilá
gítani embertársainak, ahova öt
az isteni Gondvisel( s és saját
egyéni értéke állította.

Űr. Glattfelder Gyula csanádi
püspök zárószavai fejezték be a
diszköszgyülést.

- A Szent Imre Szenátus
mondotta G1atlfe~der püspök 
ne legyen csak baráti szövetség,
hanem inkább csatasor azért,
hogy azt a szellemet, melyet
egyesUletek és kollégiumok mint
életelvet ifjak lelkébe eJtiltetlek,
meglett férfiak a szolidaritás ere
jével ápolják. Ez a szellem pedig,
mely az Egyház egés/' neveiö
munkáján is végigvonul, az aJa
p05ságnak, komolyságnak és fe
lelösségtudatnak, szóval a meg
bizhatóságon felépUlö műveltség

'nek életszemléJete.

•

Mi uj~ág

" fi nagyvilágban?
Forr-kavarog minden. Nyilt és

'titkos diplomáciai csetározáso
kat folytatnak a , nagyhatalmak

,képviselői.
.. Hollandia király'néja és Bel

.giumkirálya béke~felhivást in
"tézett ft hadviselő . na~yhatal
.makhoz. Az angol francia . és

.' nemet 'válaszok 'elutasilók. . -
,':?.Nagyobh' száraiföldi és légi

:::. " hareok még nem következtek
:.:;~'~.~.... '::'
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hiradá·s.Egyházi

Ozenet.
Hallod, mit susog a szelll1?
Rohmló patak mit csobog?
Dalos madárka mit dalol?
S,aját .kiB. szived mit dobog?
l alah va,.... valalri vár ...
Ó. s~jted-e? .• A NagyKirdly ...
Szess Hozzá, Sziv4be zár / .•.

Látod-e, mi. ragyog al égen?
M~ f~llylikott a k~k hegyek föll1tt?
KwS'/.ny templomok tündőklö ke.

. (r,sltje
Szent békét hirdet a há6ak kbziitt r
~alaki vár... valaki vár . ••
0. sejted.é? if. Nagv Király / ..•
SJeiB Hozzá, SziV8b~ zár / ...

Tudod-e, mért lakik a {b'ldiin
Oly egysl6rÜen, kis lakdIban?

. P,dig lakhatna, ha akarna <.; .
A .legpompá,abb palctdb(m! • ••.
Ht
Ó
~gy me.9~~ldldTe,. ~ki.~ vdr ! .

. .tgen, o,! ta lVagy.K~rdJ,yJ,. .
S1ess; Hozzá, ~ 8zívébe'zdr c:~·: ;,(::

. ~ '. ,."-::'. ~::-:. :,\ ...~~

November 19-én,~ ArpádházI
87;ent Erzsébet tiszteletére - dé
I~.tán fél 5 Órakor a Leányegye
suletek kultureJőadást rendeznek
a Népház mozi-termében. .

Advent hétköznapjain minden
re~gel .6 óra~or . "Róráté" vagy
masszoval haln.alJ szentmiset'mon
dunk. A karácsonyi szentoyóná
sok ad~vent minden napjá~ vé-
gezhetoll. .

December 8·án a KL08Z· a
Dol~ozó-~eányok egyesülete és a
KaJasz leanyserege közös szent
gyónást és szentáldozást végez a
s:eplőtelenül fogantatott Boldog
sagos Szen t Szüz tiszteletére.
~z .egyházközségi tanács ösz

szeal!1 tolta az egyházközségi vá
las~.tok n~vjegyzékét. l'legtekint
h~t? Kovacs Mátyás igazgató-ta.
mto, egyházközségi jegyzőnél

ahol a kifogások és fellebbezések
~.eadható~. A választás határnap
j~t a. tanacs a templomi szószék
rol hirdetteti meg.

Eg~.esületi hirek. A Legény
cgyesufet háromnapos lelldgya
korlata az Ur Jézus dicsőségére
~~en~ Imre. örömére és a legény:
lfjusag 1~1l,~ hasznára pompá~ SÍ
~errel "vegzodött. Az ifjuság nagy
:rdeklodéssel hallgatta a fölemelő
e~. tanulságos előadásokat s vé
g~i1 közel .hár?mszázan Járultak
a~ EucharisztIkus Jézuóhoz _
bu~sún~pján ~. Reméljük, h'ogy
sze~ peldaadasukat megszivlelik
az.oregebb korosztályok is. Nem
s~.e~y~~ a. tanulás - még a ser
dulo Ifjusagtól sem.
. November 19-én d. u. fél 4
?rakor az Oltáregyesület, nov. ·26
an ..d. u. 4 órakor a Jézus Szive
S.o~etség Női-~SOl)Ortja, november
30-an d. II 5 orakor a 1Wgy leáM
nyolc, ~~c~m~er 2-án este 5 óra
I~?r a ]. e~It-l1g(' tagjai tartják havi
aj tatossagultat.

Kűlterüle(i szentmisék. No
v~mber. 19-~ a csejti és öregkerti
l\ap?lnas iskolákban, november
26-an a nagylaposi kápolnáli és
az öregkerti SZint Imre-Iskolában
d~cemb.er .IŰ-én a polyákhalmi
Ilapolnas es a varjasi iskolákban
mutatunk be szentmiséket.

Jézus jövendölésében azonban
nelllcsak megdöbbentő és pusztu
lást hirdető adatok foglaltatnalc
Vall ott egy részlet, amelyik vi
gasztató és reménytadó.

Azt mondotta az Úr, hogy az
elpusztult földkerekség fölött dia~

dalma~an és dicsőségesen fog ra
gyogni az Ő jele: a kereszt.

AZOK, akik fenekedtek a Krisz
tus keresztje ellen és akik üldöz
·ték földi országát: az Egyházat,
majd aklwr látni fogjál{, hogy mit
teltek? Látni fogják, hogya vi
lágon CSak egy helyes és igaz val
lás volt: a Krisztusé!

Azok pedig, akik a földön néJ:·
\,ülöztek, vágyaikat megtagadták,

élvezetekről mondottak le, mert

Krióztust követték, ujjongani fog

nal{ és kitárt karokkal iidvözlik

majd igazságuk jelképét : a ke

resztel. Az a pillanat a valláso

sol, diadala lesi: és örömünk va
lóraválása.

Testvérek l Ha nehéz is néha

. Krisztus követésének útja és ha

lenéznek is miatta, ne csüggedje

tek!. Tartsatok ki és reményked

jetek! A kereszt diadala és· a ti
dicsőségtek be fog köve!keini I

DHereszt diadala
A világ pusztulásáról szóló jö

vendölést olvastatja föl Anyaszent
egyházun k az egyhází év utolsó
vasárnapján. Urunknak azokat a
szavait, amelyeknek beteljesedését
előre beigazolta.

Odvözitőnk ugyanis annak a
Jeruzsálem nek döbbenetes végét
is lefestette hallgatói előtt, ame
lyik aklwr még tornyaival, palo
táivaJ, gyönyörii templomával, fej
lelt I,ere&kedelmével a Kelet leg
~iresebb városa!nak egyike volt.
Es ez a jövendölés szóról-szóra,

. pontról-pontra bámulatosan valóra
v{tIt! Valóra vált még azol, életé:..
ben, aldk Kriöztus szavait hall
gattá!{, Végigél lék a szörnyü· ost
romot és láttál, a rombadőlt VJ
rost és fogságba esett lakóit.

Vajjon miért tette ezt Jézus?
Talán valami érde\,e volt annal,,
hogy a zsidók Jeruzsálem pusz
tulását előre megludják? Nem
volt l Azért telte, hogy hitelt kö
vetelhessen azoknak a jövendölé
se!{nel!, amelyeket utána mondott
cl. Hogy az egész világ elmulik
egyszer és utána feltünil< az ég
bollon a ·'!ereszt és eljő Krisztus,
hogy itéletet tartson.

Ha pedig a jövendölésnek Je
ruzsálemre vonatlwz6 része bet~l

jesedett, kétségtelen, hogy be fog
teljesedni a másik rész is: a vi
lág plsztulásáról szóló jövendö
lés i'5.

7•

beli jártasság, cselekvlSkéózség és
apostoli buzgóság kivánatos eré
nyeit ültessék el a hivek kiválasz
tott jo!.>bjainak lelkében és velük
inditsák meg a hódi tó munkát a
lelllek javára és Krisztus dicsősé

gére.

tiIRDE88EN

LAPUNKBAN

..

A hónap
első péntekje

Határozotlan fe!tünő, hogy
Jézus minclen időben különös elő

szeretettel viseltetett a pénteki
nap iránt. Ezt a napot választotta
ki, hogyamegváItás napját vég
rehajtsa, e nJpon tett eleget az
emberi nem bUnciért, amillor meg
halt a I,eresztfán. Ezen a napon
nyi tot ták IT: eg oldalát, Szen tseges
Szivét, az isteni szeretet jelképet
és onnan jött eléí az EgyhéÍz és
a szentségel\.

Amint a vasárnapot az Ur nap
jánal, nevezzük, mert ezen a na
pon támadt fel halottaiból, úgy
joggal mondhatjul!, hogy a pén
tek Jézus Szívénel, a napja, mert
szeretete ezen a napon a legma
gasztosabban nyi latlwzotl meg.
Ha Alacoque Szent Margit életét
és iratait vizsgáljul" (Igy találjul"
hogy isteni üdvözítőnl, a pénte
ket választottJ, hogy Szentséges
Szivéne I, kincscit e napon Idnyi
latlwztassa. Azt kivánta, hogy
Szentséges Szívének iinnepe az
Úrnap nyolcadát követő péntek
legyen.

Krisztus Urunk végre a lJó első

péntekéhez a legnagyobb l,egyel
Iml,et füzte, azo!{ számára, al,il,
e napon a legméltóságosabb O~

táriszentséghez járulnak. "Szívem
irgalmasságánal, teljéből megigé
rem neked, mondotta az OdvözilCi,
hogy végtelen szeretetem mind
azoknak, akik 9 hónapon át min
den hó első pénteltén áldoznal{,
megadja az utolsó órában a biin
bánat kegyelmét, úgyhogy nem
mulnak ld a szentségek felvétele
nélkül. Szivem biztos menedékill{
lesz utolsó órájukban." .

A buzgó hívek tehát ettől a7

időtől kezdve a hónap elsó pén

tel{ét Jézus Szíve tisztQletére szen

telik. Buzgón tartják a nagyki

lencedet, vagyis a kilenc hónapi

ájtato~ságot a végső állhatatos.ság

I,egyelméért, vagy pedig, ha ezt
már megtettéit) allkor llülön ájta
tosságokat, legalább engesztelő

sz,wtáldozást végeznek Jézus
Szive tiszteletére. A pápák búcsút
engedélyeznek azoknak, a!{ik ezt
az ájtatosságot végzik.

Endród, .1939: .november 15.

Október közepe óta az ország
minden egyházmegyéjében érte
kezletre jöttek össze a városok és
faluk lelkipásztorai, hogy megbe
széljék az uj idők követelte világi
apostolkodás munl{aprogrammját
és tettreváltását.

Békésvármegye lelldpásztorai dr'
Lindenberger János apostoli kor
mányzó elnöldete alatt Bél,éscsa-

_bán sereglettek össze, hogy Halász
Pál dr. szegedi plebános, a A. C.
központi kikiildöttje előadásában

megtárgyalják a legfontosabb és
legsiirgősebb teendőket.

Az összejövetel, a jövő évi prog
ram istertetése, a tiszántuli, lúi
lönleges helyzetet feltáró lell!:
-pásztori hozzászólások elhangzá
sa nem volt hiábavaló.

Az "Actió Catolica" egyházme
gyei gyiiléseinalapos és részletes
megvilágitásban tárult eién!, a
jövő évi munkaprograllllll v·égzé
sének és megvdlósitásának Illódo
zata és eszközei.

Ránevelni j- iveink széles réle
gét ti III eggyőződéses, önt uda tos
],atolikus életfelfogásra és a ten'
szerijen kil,épzett, elvhii lllunJ,ára,
cselekvésre-kész hivel,et besoroz
ni egy uj keresztes hadjárat 1,<1
tonáiul Krisztus Király törvényei
nek, urallllánal{ biztositására csa
ládban, társadalomban, \,özgazcla
sági és nemzeti életben, ez dió
héjban a katolikus akció legl{öze
lebbi munkaprogramja.

Az előadásokat I{övető viták és
cszmecserél{ kiilönleges tanulsá
gol{at szolgáltathattak nemcsak a
vidék lelkipáHtorainal" de a l,öz
pont kiküldötteinek is, mert fel
tárták a gyakorlati Illegvalósitás

. nehézségeit, az előforduló hibál,at
és sziikséges javitó eszközöket is.

Egy dologban azonban öröm
teljes egyöntetiíség alakult ld.
Mindenki egyetértett abban, hogy
a lwtolikus cselekvés egyetlen
hathatós és eredményes eszköze
á' moder~ lélelunentésnek és hogy
nem lehet olyan kicsiny, vagy el
hagya tott egyházközség, allol az

.apostolkodásra !,ellőcn el6készí-
t~tl, egységes gondolkodásra és
munl{ára megszervezett világi csa
pat odaadó segitésére ne volna
szüks'~g a család és társadalom
.sulyos bajainak és még hatalma
sabb feladatainak megoldásába n

Tény, hogya szervezés munká
ját elhanyagoini nagy lelki fele
lősséggel járna, amikor a lelkek
tömeges aposztáziájának ~zörnyü

veszélye falun-városon egyformán
kisért, sőt a változott nemzet!{özi
viszonyok és áramlatok következ
tében ragályként terjedheL

A vidél{ feladata tehát az, hogy
"apostolképző iskolák"~ban a hit-
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6yomáróJ Indul6 laDatak :
Békéscsabára 2.34
Vésztóre 3.43
Budapestre 5.41
Gyulára 0.14
Budapestre, sebes 8.27
Békéscsabára, gyors 9.26
Békéscsabára 10.28
Budapestre, gyors 11.59
Vésztóre 12.45
Budapestre 14.30
Békéscsabára 15.31
Budapestre, gyors 19.22
Békéscsabára, gyors 17.37
Vésztóre ~,17.41

8zarvasra ,.~o: 19.29
Bél<é&cöabára ..', .:. ,,',~~~~ '20j9
Vésztöre .: \>:2030:." ..~ _. _:.:, :'.~_~~.~~.~.~ .'·0 ..; ~
Budapestre~:··'.;;··;>:,;<::23.50· .

Xegedüfanitd8f
vállal

dék -.66 p" I. o. bika -.88
P., lJ. o. bika -.78 P., III. o.
-.66 P.

Ezen árakban a M. Kir. Küi
kereskedelmi hivatal által eddig
engedélyezett 4 illetve 6 fillér
élősuly kg-kénti sulyadódiferen
cia bent fo~laltatik. Vagyis ezen
árak mint nettó árak értendók a
fiumei érkezési suly ~lapján

számitva.

A szarvasmarhák Jiumei leg

alacsonyabb érkezési sulyának

továbbiakig változatlanul követ

kezőknek kell lenniök: ökrök

550 kg. tehenek 500 kg. miért

is a berakásra kerülő ökrökneK

a feladó állolCláson minium 640

kg-ot, a tehenek nek pedig 580'

kg-ot kell legalább nyomniok.

SERTÉS:

Németországban a feladott
sertésekért további intézkedésig
vámsúly kg-ként a következő

árakat fizetik: 180 kg. külföldí
érkezési súlyon felül kg-ként
130 fillér, 170-180 külföldi ér
kezési súly között kg-ként 110
fillér, 160-179 kg. külföldi ér~

kezési súly között kg- ként 110
ru lér, szedett sertésekért azon
esetben, ha a sertéseket olyan
kisgazda hizlaJta,akinek 100
holdnál kisebb a birtoka és 20
drb·nál kevesebb a sertés állo
mánya 116 fillér, 135-160 kg.
külföldi érkezési súly között
kg-ként 106 fillér, jól kihlzott
prima kocáért (csak cseh vi
szonylatban) 108 fillér.

2.21
5.34
6.13
6.35
8.23

10.25
11.46

,11.56
10.20
14,20'
15.24
16.51
19.20
17.36
19.26
20.34
22.00
23.24'

6yomára ÉrkBzö vonatok:
Budapestről

Békéscsabáról
Szarvasról
Vésztőről

Békéscsabáról, sebes
Budapestről, gyors
Vésztőről

Békéscssbárói, gyors
Budapestről,

Békéscsabáról
Budapestről

Vésztőrő[

Béi{éscsabáról, .gyors
Budapestről, gyors
Gyuláról
Budapestről

Vésztőről

Békéscsabáról

VASUTI MENETREND

PID~I HIHEH
1. Gabona.

gUlA:

A legutóbbi hét folyamán a
buzaárakban a külföldi tózsdé
ken lényegesebb, változé.s nem
történt és az irányzat inkább a
lanyhulás fejé hajlott. Chicagó
ban október 26-án a decemberi
buza félárral átszámitva 17.60
pengó. Buzakivitelünk olasz, né
met és svájci viszonylatban to
vább folyik.

ÁRPA és lAB:
A belföldi sör és taktHmány·

árpa árak változatlanok. lab
iránt is némileg jobb az érdek
lédés, ami néhány filléres árja
vulásban jutott kifejezesre.

Belföldön a tengeripiac irány
zata változatlanul szilárd. Elénk
kereslet mutatkozott úgy csöves
tengeri, mint a december janu
ári szálJításu uj morzsoJt tenge
ri iránt is.

A lóhere és lucernamag ára
tovább szilárdult. Lucernamag
nyers arankás 220-240 P. ló
heremag nyers arankás 130
142 P., biborheremag 67-75 P.
szöszösbükkönymag 41-44 'P.

2. Állatpiacok.
Szarvasmarha:

Németországban p r i m a
szarvasmarhákért ab. magyar
istálló 92- 95 fiiJ~rt fizettek
élősuly kg.-ként a szokásos
su\yapadás betudásával.

Olaszviszonylatban kiszállitás
ra kerülö szarvasmarhák elszá
molási árai továbbiaki~ követ
kezőkép állapit8tlak meg: I. o.
ökör 1.01 P., ll. o. ökör -88
P" III. o. ökör -,72 P" I. o. te
hén -.77 P., II. o. tehén -.70
P., III. o. tilhén -.60 P., r. o.
növendék -,92 P., II. o. nö
vendék -.80 P., 111. o. növen-

Főmunllatárs:

C8ERNU8 MIffÁLY

Nyomatott Nádudvary Mihály

"PETŐfI"könyvnYQmdájában

Gyomán.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WALTHIER GYöRGY

TestvÉrek!
Figyelem!

=

November 19-én délelőtt fél

10 órakor érkezik hozzánk köz

ségünk első polgára: vitéz

Imrédy Béla nyugalmazott mi

niszterelnök ur. Őnagyméltósá

ga először katholikus keresz

tényi főkötelességénék kiván

eleget tenni, amikor meghall

gatja a 10 órakor kezdődő

nagymisét.

Délelőtt 11 órakor a község

házán fogadja az el6ljáróság,

az eR'yháztanács, s a társadalmi

egyesületek üdvÖzlésél.

Déli tizenkét órakor megjele

nik Horváth Géza képviselővel

a MÉP kerületi értekezletén; a

Kisgazda-Kör helyiségében.
Egy óra után résztvesz ft

község lakosságától adott köz
ebéden a Népház nagytermében.
(előre iratkozni kell Kalmár Ká
roly elnöknél és Kovács Mátyás
igazgató tanitónál).

Délután 3 órakor megnézi a
hidat, a községi gazdá;',odást,
egészségházat, szegényházat, és
esetleg más közintezményt.

Este háromnegyed 7 órakor
visszautazik a fővárosba.

E látogatás különleges meg
becsülése községünknek és né
pünknek r

Aki tehát ráér és teheti, vegyen
részt az örömünnepségben r

I újra eljövök. fia ismét itt lesztek,
ismét végigjátszuk ezt az addto
vábbosdi játékot! - Aztán sar
kon fordult és otthagyta a temp
lomkerülő tirsaságr: t.

A következő vasárnap üres volt
a korcsma, de tele volt a temp
lom. Eleinte csak a herceg kedvé
ért és az uralkodó ütlegeitől félve
látogattak el az lsten házába, de
később annyira megkedvelték a
vasárnap megszentelését, hogy
bizony nem volt szükség a her
cegi fegyelmezésre.

A mi vidékein ken és a mi nap
jainkban ninLsen~k már ilyen
patriarkális állapotait. Nincsenek
is hasonló hercegek. De templom
kerülők vannak azért és nem ár
tana, ha az ő számukra tovább
adnák olvasóink ezt a régi törté
netet.

. Károly herceg egy kicsiny né
met hercegség uralkodó fejidelme,
hitbuzgó katolikus volt. Kü\önö
aen nagy gondot forditott arra,
hogy vasárnapokon a szentmisét
el ne mulassza. Nagyon bántotta
tehát, hogy egyik vádászkastélya
melletti község férfilakossága va
sárnaponként alig megy templom
ba. A szentmise idejét a kocsmá
ban töltilt. Azt i~ hallotta, hogy
egyik gazda a vezérü II ebben a
mulatozásban és ilyenkor rende
sen ő fizeti az italt.

A legközelebbi vasárnapon Ká
roly herceg egyik szolgájának ru
háját velte fel, másIléppen fésülte
haját és egymagában elment a
korcsmába. Éppen szentmisére
harangoztak be, amikor megjelent
a mulató llOlllpánia, élüllön csá
bitójukkal. Körülülték a korcsmá
nak nagy asztalát és egy hatal
mas üveg bort rendelt vezetőjük.

Megkezdték beszélgetésüket és a
vezetőjük nagyot húzott az üveg
ból. Utána megtörölte száját és
jó hangosan ezekkel a szavakkal
"Add tovább!" a melletteülónell
nyujtotta. Igy ment ez, amig csak
tartott az üvegben. Azután uj
kancsóval hozolt a korcsmáros és
újra ke7.dődött az egész.

Károly herceget bosszantotta ez
a dolog. Felkelt és odalépett elé
jük. Visszafésülte haját rendes,
szokásos heJyz~tébe és az lszá
ko&ok azonnal felismerték :

- A herceg itt! - kiáltottáli.
A herceg csak azt várta, hogy

megismerjék. Aztán odalépett az
iszákosok fókolomposához és erős

hangon rákiáltott:
- Te ellenem vagy r Polgár

tár6aid erkölcsét rontod és ezzel
a haza iránti szeretetüket és az
irántam való hüségüket is. Nem
mint uralkodó, hane.rn mint ha
zafi megbüntetlek !

Azzal odalépett a meghökkent
dorbézolóhoz és egy alapos po
font adott neki. Az egész korcs
ma megdöbbenve nézte a jelene
tet. A harceg azonban még nem
végzett.

- Add tovább! - parancsolt
rá a megrettent duhajra. Es ami
kor az Ijedtében nem mozdult,
még egyszer megrázta és megis
mételte parancsát:

- Add tovább!
1\\ostjött csak észhez a meg

szégyenitett atyafi. Kelletlenül bár,
de mégis tovább adta a nyakle
vest szomszédjának.

A herceg még nem elégedett
meg ezzel, hanem tovább vezé
ny'elt:
, - Add tovább! - és adJig
nem mozdult helyéről, amig a
kompánia minden egyes tagja to
vább nem adta a hercegi ado
mányt.
, Amikor. aztán végeztell, a her

'eeg is,' befejezte mondókájá,t:
.' ;;,:'::'" Jövő vasárnap mise előtt
.' ~ - "... ,

..:~. ~~,,~:, .
~..).~:~ ~ ",:: .
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Előfizetési ár: negyedevre 30 fillér.

M e g j e I e n i k minden hónap 15-én.

felelős 8zerkeizt6:
WALTtilER GYORGY

Szerkesztó~ég és kiljd·jhi'llltal: Bndr6d. Sdch.nyi u. 2sz.

Hirdetéseket,·

kedvezményes feltéte"ek melleUkOzlUnk. ..

, .'~"'.,.,

Endrőd nagy napja.

vében köszöntötte a közöég dii%:
polgárát, kiemelve, hogy .. Imrédy
Béla a faj- és a népszeretetet vitte
a magyar politiltaléletbe, Lendil
Ietes, mély gondolatokat tartal-

, maló özavaival rámutabtt arra,
hogy vitéz Imrédy Béla miniszter
elnöksége idején tért vílsza ar;
anyaországtól,elszakitott területek
egyrésze. ,

- Büszkék vagyunk arra 
mondta -, hogy vitéz dr. Imré
dy Bélát akkor vála>!tottuk a
község diszpolgárává, amikor
mások megkongatták 'füJötte a
hlllálharangot. Szeretettel köszönt
jük őt és kivánjuk, hogya haza
és a nép javára sokáig doJgo1.
hasson.

Ezt követöJeg vitéz Baranyai
István a vitézek és frontharcosok,
Walthier György a polgári lókola

"é5.. (lZ_~lem, ,l~kol,ák•. l(a,h~l4r .1(.
roly a Katolikus Népszövetség
Kisgazdaköre, Kovács Libor az
Endrődi Kiiga"zdakör, Gyuricza Jó
zsef az ipartestület, Hanyecz Pál
a róm. kath. Polgári TársullIt ne
vében üdvözölte közvetlen szavak
kal vitéz dr. Imrédy J}élát, aki
meghatódottan, hatalmas beizéd
ben válaszolt az üdvözlésekre.

DkDzségházán

"Hem irdek ulzEtett idBu

Nagy figyelemmel hallgatott ha
talmas beszéde elején vitéz dr.
'mrédy Béla hangoztatta, hogy
nem érdek vezette ide, hozta
Endrődre. hánem az, hogy jobban
megismerltédjen Endrődnépévet,

a m3p'yar falu sorsával,.
-- Szükséges - mondta-,

hogy időnkent egymás sz.emébe
nézzü nl<, meg kell hallgatnunk
egymás szavát,· hogy megértsük

.é5 segitsilk ecymást.- ,
- Idehozott a magyar egység

A templomból a községh~za ápoláaának szükségessége -":'folY4
nagy termébe mentek a vendégelt. tatta beszédét a volt mloisiterel-
A zsúfolásig meglelt nagyterem- ~ök.· - Eljöttem; hogy':megitiu
ben a községi Itépvisalőteiitület tassam azt; hogy II ' ~agYar.JcilÜ
tartott diszülést. Itt Endrőd köz- és népe köze} áll azok· szivéh~
ség képviselötestiil~tees népe altik 'a magyar.' éietben;':~ierepet
nevében elsőnek Kalmár Imre akarnal{ váltant;mertJól·:tudjuk,
Itölségi biró üdvölölte mefeg öza- hogy ,a magyar ,fahi,Il,-lill' á tifem- 
vakkal vitéz dr. lmrédy Bélát, a zet sorsa. Addlg-nem'nyug~zunk
fóispánt és a vendégeltet. Szép . ~eme(te'f~15IaváHrtú'édY'Bela
beózédébin hangoztatta, hogy ~ iniga: falú' 'egési'sé~~s ' nem.
munkás, dolgos nép laldk .End-Iesz. ' '., ~"U.-,<,,:, ~ .":,_,
rődön, amely özerelmes rabja és ..'-Aiért jl>ttemlde;';fuer't'tudórD;"::
gondvi5elöj~ az· áldott, lllagyar ,hogy",itt olyan:'tiep:;I~kili;:Y-alijely<

u~arnak. ... ",' "akar ;és:'tud ,iihgáh'; 'segIte'rlv,;'ü';,-
.Utána Csernus Mihály ,apátplé-' ~ ~ril~ly)á~na'gy:,~·ijl~gyaá:egy~~et;>

bános a r. ka'; egyhá~köz5ét n~- : akarja.'k{épiteriiP'-";', :::~< 'f~)~.'!'~~,_fJ;i~:

... " ' .~' ~ .': ~;~ ,', :>, :~p:t1'~~>SI:?::;',~'~:l:;~;;~rf~:

szendergő Kióded mosolya: a
boldogságunk, szenvedésteljes, de
mégis diadalmas élete, az esz
ménylt6pünk!

Igy, csaki8 igy, tudom remélni
drága, I,egyetlenül megcsonkitott
hazám, hogy regenerál6dik levá
gott k<lrod éa lába'd, igy nyired
vissza gyáözbaborult szemep gyö
nyörüléges csillogá5át, igy fonódik
majd vissza kemény homlolwdar
a Kárpátok bérceó kOlizorúja I

A betlehemi KióJedbe helyezett
tántoríthatatlan hit fogja vezé
nyelni. Nae-ymagyarország kará
csonyi diad ti llimnu5Zát!

P. Dr. Vitéz Berárd
erdélyi ferences páter.

fói-spán érkezett, él-- községbe, '.. dr.
Biró Zoltán vármegyei MÉP-fötit
Itár ld.s{rdében. A l,özség népe
szünni nem al<ar6 lelkesedéssel,
nagy szeretettel üdvözölte a vár
ml3gye lt i)7.szeretetben álló fiatal
föispánj;it.

Kev~ssel I,ésőbb érkezett meg
vitéz dr, Imrédy Béla, Horváth
Géza, él ltcrület országgyü\ési kép
viselője, valamint Torkos Béla dr.
é6 Piulwvic~ József orózággyülési
Itépviselölt Itiséretében, Amint vi
téz dr, 111lrédy Béla és kisérői ld
szálltalt a hintóItból, az összegyült
hatalmas tömeg lelkesen éJjenez
te őlteL

A volt miniszt~relnök, a főis

pán, és a vendégek első útja az
lsten házába a r. kat. templomba
vezetett, ahol Csernu5 Mihály
apát plébános pontifiltált özent
misét.

lelltelt jellegzetes8ége! -- AldJt
nem panaszkodnak, hanem bíznak
is, ltönnyeilt c5illogásán a remény
fényc tükröződik ál, ha gyászfá
tyol hor itja is arcukat, gondolatuit
a szebb jövő légltörében !,zárnyal,

Altarácsonyi bél<énel< fénye
hitet. eröt, kitartást és remény
hatást sugároz be minden szegény_
özvegy és árvil lelltébe - a meg
értő és gondviselő lsten Itözelsé
gét hirdető betlehemi Kisded a
szeretet-ii nnepé n,

A karácsonyéj Kerubja hívja
minden fiát és leányát e meg
csonkított drága ilonnilk is. a
betJ~hemi j;iSlOihoz, A pólyában

Közó~i:ink els&-p6lgára--.-- vHé:t
1l1lrédy Béla nyug. miniszterelnök
lejött hozzúnl" hogy közelebbrő:

megismerje falunl,at és annalt
dolgos, uec5lileles magYilr népét.

Nem altarlInk tulzásba esni e
nevezetes esemény leirásánál,
azért a békéscsabai "Körösvidélt "
cimü uj ság tlldósit<Ísát l<özöljiil<,
mint érdektelen, tárgyilagos leirásl
ünnepélyünluől:

"n magyar falUI) áll Dnemzet
SDPsa"--- ielentettE ki dr.

Imrédy Béla Endrődön.

Endrőd nÉpe nagy IElkBSEdÉsSEI
ünnepelte a köZSÉg diszpDlgárát.
Endrőd község aklwr válasz

totta diszpolgárává vitéz dr. Im
rédy Bélát, amikor egyes ellenzéki
pártok részéröl a legtöbb táma
dás érte a volt miniszterelnököt.
A diszpolgári oldevelet annaltide
jén küldötték fel Budapestre vitéz
dr. Imrédy Bélának, ahi november
19-én vasárnap telt· látogatá6t
Endrődön, A színmagyar község
n~pe ebből az alkalomból lelke
sen, s!Ívből fakadó ŐS71nte sze·
retettel látta vendégül és ünne
pelte a volt minisztéreJnöltöt. Va
öárnap már a kora reggeli órák
ban hatalma~ embertömeg gyült
egybe' a I{özöégháza udvarán· és
a .községháza előtti térségen, a
\iilágháború hööe~nekemléké~e
em~it s;z;obor elött, hogy fogadla

.. vith: lmridy B,élát. .
" Elööne'k délelőtt háromnegyed
,10 'órakor balczai Bélic;Z;ey Mlkiós

AZ" ÉLET
,I...

ÜNNEPÉN

. _.

Karác&onv az életnelt ünnepe
<lZ élet diadalhimnusza. Ma is ?..,
Igen! Úgy vagyunit a betlel;emi
Kiided jászolánal, amikor Wlcsen
dül az élet diadalhimnusza: a "Gló
ria" - dicsőség a magasságban
Istennek, békesség a földön a jó
akaratú embereknek, - mint Já
nos Vitéz, Petőfi Sándor gyönyörű

,daljátékában. Amikor megüti fülét
.a furulyaszó, eszébe jut a rona, a
musltátlis ház, az altácos és feled
minden küzdelmet, erőll1egfeszí

tést. J\'\! is, amilwr a karácsonyi
éjszaka tüzeóleldl~tetű. Kerubjáril
nézünk éi halljult ajkáról az élet
.diadal hünn uszá 4_1d.e.d jillt nyom 0- ,

rúságunkat, hogy olyan óok hon
talan ember, I{(Jl1nyes szemmel
tekint a magasba, lázasan dobogó

,keblek, szívszorongó bizonytalan
ságolt, lelwllyúló fől<, letört ifjü
6ágolt, rombadőlt városoIt. falvait,
száz éi százezer ember talpától
remegő föld játszik gyászmelódiát
a béke, az élet ünnepén. Feledjüit,
hogy a lelke~-glóriát elnyomja az
eeroplánol{ mótorjainalt berregése,
torpedók pusztulást és halált j.e
tentő sivitása. Feledjük, hogy az
angyalok énekébe belevegyül a
börtönlakók jajja, a hontalanok

. -siráöa, á halál Itacaja.
Karácsony most is az élet dia

:dala. a hit é5 remény bázisa.
Most· érezzült igazán mennyire

'szívlinkhöz nőtt az élet, a bol
-dogság ! Most érezzük valóban,
nogy a karácsonyi kerub diadal-

. himnusza. a mi biJnl1uszunk, a·
.Ki~ded Jézus születésének boldog
'sága, - a' mi boldogságunit ! Mert
az életet nem érezni\ hanem élni

'kell! És ha éljüit, aldwr van Ita-
rác50nyunk, van "Glóriás" . bol
-dogságunk, a nincstelenség, pusz
,tulás .ltönpyék; h~ntal~nság és
halál dacá~a· is. Enyészet és halál
ugyanis esak ott grasszálhat, ahol
nincö erkölcsi erő,. hit l Ezt az
~letvirágót 'nem özakaözthatja . Ie
senki és, Se'rilmil ,Hatalmas,ab.b a

•. rob'banÓ' pomb4ItI)ál, milliók jak
.. ,lúá'a,ísá~á', ~er9öebb a;ko'~mu'nis

Aa' J~lf~rg'!t~~'iiál. . 'A "tp! ~~ráyso~
nyunk,,~riQ~f ~~Al~jn~~a,~ ~iadal,"

,1-'... r.;J >;!'I:'" 'éleC'csakhit
, _himnusza. ~,~z.. az" ' ,J, ', .. ' "', \

"'~í'lii'~d,ic'a~ l~:~;öI~Jf~f~f5!'~p~gy
. ~ 1·1 .: _. '" .... ""'.1 : .." . : .,,";' :



ti~rmas-K6rÖi

Én nemcsak akkor hirdet
tem a magyar egységlt, amikor
én álltam a vezetóhelyen, de hir
detem most is és hirdetem azt,
hogy tegyünk félre minden kicii
nyes szempontot, fogjul, meg egy
más kezét, mert enélkül nem áll
hatunk meg él> nem biztosíthat
juk a második évezredet. (Lelkes
éljenzés.)
, Vitéz dr. Imrédy Béla azzal fe
jezte be nagyhatású, a lell(eket
megfogó beszédét, hogy minden

·kor támogatja Endrődőt minden
olyan !(érdésben, mely egyúttal
egyetemes magyar I(érdés is.

Percekig zúgott a taps Imrédy
beszéde után, a jelenvoltak so!(áig
ünnepelték a I(özség diszpolgárát.

Baiezay BeJiezey lY'.illlós főispán:

"HEm pártot, hanem or
szágDt 52EPuEzünk"

A községházáról a I<isgazdal,ör
be mentel( át a vendége!!, ahol a
Magyar Élet Párt választókeriileti
szervezete tutott vál3sztmányi
ülést, Gesztelyi Nagy László he
l ületi elnö!, nyi totta meg a vá
lasztmányi iilést, l11ajd b2iezai
Beliezey Mililós főispán cl11ell\c
dett általár.os ligye!E m j:.özcpelte
szólásra.

- i\mil\Or elősz0r lehetel, End
rődön mint főispán - !,ezdtc el
beszédét bakz3Y I?eliczey Miklós
- al,kor 3Z itt megjelentel, te
kintetébe n azo!, I:Z( 111 ét és lc! !,ét
keresem és látom, aldk a kÖ78ég
nell, a l(erüfe(ne!( vezetői, világilÓ
lámpásai. irányitói. O. ömmel ál
IapitolIl meg, hogy ezek mind itt
vannal, a Magyar Élet Párt jában
és azok is itt vannah, allik meg
értik a Iwr hivó szadt, azt, hogy
egységbe kell töniörülnünh. A
lY\agyar Élet Párt programját min
denki ismerheti és a program
helyességét az elért eredmények
ből mindellld láthatja. A mi prog
ramunk ez: minden Iwnstrulitiv
keresztény magyar számára lelld
ismereti kérdéssé t~nni azt, hogy
felbontotInak teldntsen minden fa
lat, meJy a multban magyart a
magyart ól e\választhatott.

- Telel(i Pál és Imrédy Béla
munkájának az eredményét látjuk
abbap, hogy az elszaliitott ország
részek egyré5ze visszatért az anya
országhoz, és hogy erős nemzetí
hadseregünk van. (Éljen, éljen!)

A főispán ezután rámutatott a
kormány reformpolitikájának ed
digi nagy eredményeire és hang
súlyozta, hogya kormány folytat
ja a munkát a reformok megva-

; IÓ6itásár?, a szebb magyar jö
vendő elől,észitésére.

"A továbbiakban a főispán rá-
mutatott arra. hogya szervezési
munkát tovább kell folytatni.

- Mi nem pártot, hanem or
. szágot szervezünk - emelte fel

szavát a főispán -, hogy orszá
, ~"', got mentsünk és gyarapitsunk.
. ~ .. EhhiZ adjon mindenkinek erőt az.. ,

~?~<:J.~ten. , .
~)r.S '~úg6 taps, p~rcekig tart6 éljen-
~ ..:;;-r;~~-.~«' . ,'- .

zés fogadta a beszédet. Endrőd

népe határtalan lell(esedéssel és
sokáig ünnepelte a vármegye sze
retett főispánját.

Ez~táll Horváth Gé? a, a kerü
Jet ,.~epszerü orszá~gyiilési képvi
selole emell,edett szólásra. Tar
talmas, nagyon őúp és a lell(ek
h.e~ szó~ó beszédében Imrédy Bé
!ar~1 szolt ö kijelentette, hogy
amikor egyesek hátbatámadták a
parlamentben a volt miniszterel
nö!(öt és itéllieztek fölötte aldwr
itélt ~ nép is és a nép :l1ásod
?zor IS a I~inisz:e~'elnöld székbe I
ultette Imredy Belat. Imrédy Bélll
volt. az~ aId 3.Zt mondta, hogya
pesti .\~lIlany.feny ragyogásában iő

,!!eglatJa a talusi sötét ablakol,at.
O jel,entette ld, hogya magyar
egyseg .l1legteremtésénél a magyar
f(llu szeles néprétegeire kell tá-
maszkodni. .

- f\10st azért jött ide - Illondta
.t!orv~th G~Zé1 -, ~:ogy a magyar I
fdllltol mentsell erot a további I
l\iizdelll1el\llcz.
. A jel~lIvoll;~I(, lel.)iesen iillnepel- I

tek JlIllt'dy Belat es I-Iorválh Gé- I

zát, 1ll<ljd dr.l()\ lJ Istvilrl endlűtli

problémúl,at \elt'lt fel Ezt I(öve
lőleg vitéz Il11r{dy Béla Illolldott
beszédet s il nel11zet összefogá
s<in<.!l\ sziil(ségességére Intitatott
rá, hangsúlyozva, hogy ne vitat
IWlLuIlI,' egynl(íss,lI, ne politizál-
jUll li, il ilL uk a l, üIpol itiI(á t alol,
ra, é11,ili hi\3tott vtzetöi a I11lJgyar I
l'liIPO~itil{ánal;. A toválJbia];[Jall a I
l\OrIl""'y proguHnját iSlllertetve I
l,idOI11 IJuri lol ta, lJ ogy a I\or l11án y
III i Ii dent Illegv<II Ós i t, (lm j t III egva-I
lósithaL
~ ili t P 1(('1 ület i válasz tIr,(Í nYá-I'

ny~ II<I,I( IeIl(es gy ül l' se uléÍ n 300
tu Jlél,es 1,0zclH:d volt il I<alholi-
](us Nto'ph<iz IlagyterméLell. Érde
l,es jelenség VOll az, hogy ncm
csak a. t~rséldil!um lllil.c1~1I rétege
volt l,fpv/őelve az ebéden, de so·
1,3n megjelentcl, olyanol, is, al(il,
a tav~s~i válaszlús idej~n még 3z
ellcllZ~l(J l(a&lIY<! támogatói VOilai!,
de ,Izola ,r(ljötteli és meggyőző<!- '
lek a f'<\EI' népvédő és szociéilis
tevé I,ell ységé ről.

Az elöö fell;öszölltőt vitéz n<Jgy
bányai !iorlhy Mildós \wrlllány
zóra Reliezey MillióS főispán mon
dotta a !(özön§ég zúgó éljenzést'
I(özött. Vitéz Imréuy Sélát gyakori I

éljenzéssel megszaldtott hatalmas
beszéddel Csel nus Mihály 3pát
üdvözölte, llJig tiorv<ith Géza kép
viselő a vármegye uj fÖiópálljára
mondott tartalmas pohárköszön
tőt. Vitéz Imrédy Béla - e napon
harmadil{ nagy beszédével ny ü
gözte le hallgatóságát és tette ra
jongó !,övetőivé Endrőd társadal
mát. Igen nagy tetszést aratott
még Beliezey főispán is rövid,
izzóan magyaros válaszával.

Délután Endrőd község I,özin
tézményeit látogatták meg az il
lusztris vendégek, majd teára
Csernus Mihály apatplebánoshoz
vonultal" ahol vonatindulásig ke
délyes órákat töltöttek.

Nagy nap volt. Emlékezetes
n;arad, hoss~u időre. Endrőd népe
,Iatt~ es tudja, hogy az ország
egYIk legnagyobb fia szivvel lé
lekkel együtt érez vele és közér
dekü munkájában hatalmas támo
gat6t nyert Imrédy Bélában.

HIREK
Kitüntités. Horth} Mildós Ma

2yarorszag kormánYZÓja Ciernus
1Y\ihály apÁtplebánoinak - kÖL.

életi értékes müködéiéért - a lll.
kir. korlllányfötanácsoii cimet ado
mányozta. Dr. 501 bán jenő tőszol

gltblrÓ Gyoma és Enarőd község
ClÖljárOsagának éi {Íszlviselökara
Jlak élén meleg szavakkal köszön
tötte a kitUntétett föpapot és kértt,
hogy 2lJtalanosan ismert aktivitá
sával legyen jövőben is pártfogó
Ja. és sz.ószólÓja a járás kél küz
dge érdekeinek. Az ünnepelt kö
azönö beszédé ben igGl etet tel t
hogy !l hármas Körös kit iker~
falujállak minden ardemes és mél
tányos ügyét szivén viseli és lil
jes odaadással tamogatja. A tár
sadalmi' egyeliUleteken kivül tis~'

te!Unek és barátainak százai ke
regkk fel üdvuzlö sOraikkal az
endrődiek főpapját.

fid.iitlo:láö. Lavatka józsef ge- I
rellcaSl plebános 5L é\'iS koráball
tili eiemlllel Yisell hosszu szenve~
dés ut~n I\rjsltu~ szentségeivel
Il1cguosltett lelkét v~sszaadla te.
remtöj0nek, Az apos~oli lelktlletU
pasztort 6szin:én megiíraltak hi
vttJ é:3 lIagy számball ö~S2egyült

paptarsal. A viszontlátásra Jé
zusnál!

Nyugdíjazás. Dr. Hóman Bá!int
vallás- és kOzuktatasUgyi minisz
t;r .O~bó.~ j~zselné szUI. Belényeii
[nllllat 05 eves elsöranguan ér
téke:; mUködés után december 1- én
n~ugdijW()mányba llelyezte saját
kereiméri. Az endrödi egyllázköz
sé,gképviselőtesltilete ÖSI inte saj
nalattal bucsuzik ki- áló t~nitójátóJ

a fÖli~ztcll'n?ő Egyházml'~yei Fö~
llalÓséJg pedig külön elismeréében
:~szesiiette Grbt,hit. lsten sokáig
JO egc szségben tarlsa - élvezni
~ ~ll:ltán megérdemelt pillenés
.vel!.

Választás. Enurőd község lli
~ossága december l~.en választ
Ja kepvise!ötesIUletér,ek fele ré
szét A jelöItt k a kUlönléle társa
dalmi egyesületek értékes vezetö
tagjai, igy általános csendben
"zajli.k. le" a régebben zajos vá
laS"ltasl liiJre

Az ~ndrődi egyházközség
képvi se l~tes tülete3ü tagjának man
datu ma IS lejár e hó végén. Az
egyhrl2községi tanács a választást
dece~ber. 21·én tartja meg. Mivel
a taIlacs~cl elfogadott és meghir.
detett .. Illvatalos-Illtán" kivtil más
li~lát az egyházközIégi vá/asztók
nem adtak be, igy a választás
~gyhangu lesz, illetvea hivatalos
listán je.lüJteket megvalalzlottak
nak fogja 21-én kih, rdetni Kal
már Vince választási elnök

,K8rá~50nyi pásztorjáté~{. A
sZlv~árdlsták, mint minden esz
tendőben, ugy az idén is kará
csonykor i!nnepélyt és pásztorjá
tékot rendeznek. A Közp. iskola
a Kultu~házban karácsony mind
két !lapJán. fél 5 6rai kezdettel, a
Tanrt~földl ~s. Gyoinavégi iskola
a Tamtóföldl Iskolában fél 3 órai
kezdettel. Már most nagy érdek
lödé~ tapasztalható az. élvezt. tel
nek 19érkező előadá~ok iránt me-'
Iye~ családiassá és bensőségessé
fogják t~nni II szeretet nagy Un
nepét nnnden ~ i számára Szere
tettel várjuk a szülőket és érdek
lődőketl -

tiazafias ünnep. Az endrödi
róm. kat. poliari iskola Horthy
Miklós Kormanyzó Ur ÖföméJl6"
ságánótk névUnnepér. Unncpdict
rendezett december ho 6 án a kO-
vetkil.Ö mŰiorral: l. Himnusz. 2..
Sámha Károly; köszöntö. ~zaval

la Kondor Viktória IV, oszt, tan.
3. Brahms: Magyar táncok. Longo
rázta Uaranyai Eva IV, és Kovacs
Anna 11. osz.t. tan. 4. Horthy
Miklóst meltatta Szuj6 Ger&ely
IV. oszt. tan. 5. Magyar nótakat
ínekeltek; KurilJa Lasz!ó, Duda
Benedek és Emesr: O$Zkár lll. o•.
tan, Hegtdün kisérték: Maácz:
László L, Maácz János 11. és Szu
rovecz Ferenc lll. oszt. tan, 6, Ko'
vács Ferenc; HILöntő Szavalta
Timár Margit lll. 06Zt lan. .

Mikulás ünnepségek. Az end
rődi rÓlll. kat. polgári iskola M~·

kujás ünnepséget rendezett dec.
ti án. Műsor; l. Mikulás napi pro
lóg Elmondta Katona Irén l. oszt.
tan. 2. Mikulást váró ének. ElO.
adták a IV-es t. leányok. 3 Ki a
Mikulás. Mese. Elmondta Özv. dr.
MaáCl Jánosné tanár. 4. Ave Máría.
Énekelte Kalmár Ma~dolna és
Kurilia Imre ll. oszt. tan. 5. Móra
Lászlö: Mikulás bácsi. Szavalta
~zabó Margit I. oszt. tan. 6. A
rOssz-szivü Marika. Szir:darab. 7.
Mesebeli kis királyhoz. Énekelték:
Kovács Anna és Kalmár Magda
II. oszt. tan. 8. Magyar nótákat
hegedült Katona Irén L oszt. tan.
9. ivlukí Mikulás. Szavalta Varju
Lenke li oszt. tan. lD. Nehéz
sztrep. Sz.indarab. ll. Jön a mi
kulas. Mikulás: Hegedüs Béla,
Krampu~zok: Körmendi János és

, Duda Benedek IV. oszt, tan. Dec.
~-én a' Központi eleriílleáriyisko
lások kedves f'<\ikulás-estét ren
deztek. A jól sikerUIt előadáson

sokat nevettek a gyermekek és
gyönyörködve nézték a kicsinyek
ügyes játékát.
Népművelő-előadás. Decem

ter hó 20-án P. Köhler Ferenc
tart film előadást a népház mozi.
termében,amelyre olvasóink fiayel-
mét már most hivjuk fel. l>

Pedagógillmi szen ináriumot
tartott nl),ember 30-án a gyomai
és endrődi tante6tületek részére
Ringbauer Károly kir. tanfeJOgye-
lő és Lovass József iskola-fell.
ugyel~. A gazdag tárgysorozat el~

méleh és gyakorlati lészekre ta
gozódolt. Az előadó és biráló tan":
erők kitünő munkát végeztek. A
gyomai és endrődi lelkészi kar és
iskolaszékek megj lent tadai ta
nulságosan élvezték a ket köz
ség tanit6ságának hozzáértő, ma
gas szinvonalu munkásságát. Vé
geziHll Lovass József köszönő

szavai után Ringbauer tanfelilgye.
lö, tanUgyi tanácsos tartott mé
lyenszántó; nagy szaktudásrl. valló
összefoglalást az előadók és kri
tizáló tanerők Izereplésérő!. A tan
testi!letek nagy éljenzéssel fogad
ták a népszer0, igazságos, de
m(.gértö lilki! főnökOk reális ta
nácsait és alapós észrevételeit"
Délben a Népházban sierény köz
ebéden vettek részt tanitóink, ahol
Clernus. Mihály apátplebános Ud·
vözöHe meteg szeretettel' a . vár
m,egye kiv~ló ta~Ugyi :·vezetöjét.
RIOgbauer ' tanfelUgyelc5 .; kOszOn~
sIavaiban.a, tanitóság~éllskola.
székek érték~s munkáját mé.UiÍtta
nagy éljenzél mellett' :'c·~·_'·~:<
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A K( 1Ó
KUlterúleti szentmisék

December 17-én a nagYlaposi kápol
nás és a Szent Imre iskolákban' mUM
t~tunk . he szentmiséket. December
24-én Csejten és a polyákhalmi isko
láb-an. December' 31-én az öregkerti
kápolnlis iskolánan. Januér 7-én a
Szent Imre iskolóban, Január 1.4-él\
a varjasi és öregkerti kápolnás iskoM.
lában mutatunk be szentmiséket.

Egyesületi hirek. December 17-én
délután 2 órakor Szent Feree III
rendja, december 24'én d u. fél 4
órakor oz Oltáregyesúlet, Junu~r l-en
délután fél 4 órakor a Jézus Szive
Szövetség Női-csoportja, Január 4-én
délutón 5 órakor a Leányegyesóletek
január 6-tin délután 5 órakor a Férfi:
liga tartja havi ájtatosslÍgilt.

Enek/ani/ás. Minden szcmbaton
délután 4 órakor énektanitás II temp
lomban. Akik tehetik, vagyenex rész
rajta.

Figyelem! Dr. Vitéz Berárd ferences
atya minden vasárntIp délután fél 3
órokor oktalást tert Szent Ferenc éle~

téról és szelleméről.

A községi ~éJ:'vlael6teatnJet
jelenlegi tagjai f. hó 12-én tartják 
utolsó' közgy~lésuket,~-:--mefyc;n

. tárgysorozatra kerül .a ,cstndör
laktanya .céljára -- megvett" özv

Papp .Laj9~n~ .:~J~I~· .'h4(tigye~: a
községi, ~ieK~~!J1~~ye~~ki_~~eg~ly~:
iránti· kére me,-"hadf Ozyegye~::_",
árvák.,'kar.á~lonyb;jutalm~sa':~I:

. még néhánY:jelé~(.6kenye.P'b/:Ogy.,:.;
~, . .- :~",I~: ~;...~._ ...~:. ':"-~"i".~;:4",,"~ .~~~ ..:"$p~-:; ..;':..

. , .~-- :,:._'" _:~~.;~-"~"._~\:

tartottunk november 29-én az
endrődi esperesi kerti let plébáni
áinak A. C. munkatársai részire
Endrődön.

Az Egymásmegyti Főhatóság

megbizásából dr. Láng Pál pápai
kamarás, debreceni administrátor
és' dr:' GyöngyÖsi 'István Ugyvéd
érkeztek községUnkbe az 'rtekez
let központi előadóiul.

A Népház moziterm'ben.- fo;yt .
le - szentmise után - a niYós
és lelkes· előadás a kiküJdöttek
népei öS8zejövetelén:

Az előadók vi lágos, mellgyőzö

érvü beszédekben részletezték a
világi katolíkuwk apostolkodó
munkájáuak szUkségeuégét, egy
házi, közéleti és családi nagy
hasznát. Az előadásokat követő

felszólalások a munka-progr8mm
gyakorlati megvalósitálára és
helyi ado:h~gaira kértek felvilá
gositásokat. A kikUldöttek vála
Iza után Csernus Mihály apátplé
bános foglalta össze az értekez
let célját; jövő feladatait és a
munkábaál1ás sUrgő. szUkségea
ségét, majd hálás szavakban kO~

szönIe meg az előadók nemei
fáradozását es értékis utmutatá-
sát. .

Az értekezlet után szeretet':'la
komán vetlek. részt az egybegyUl
ek.
t

~-

HerUleti értekEzlefet-

mert nem olyan körülmények
között adományoztatott, mint az
korábban meji:történhetett.

. Ez a kitüntetés az Ö magas
személyén keresztül érinti ezt a
lapot, érinti az V pásztor-botja
alá tartozó 14.000 endrődi ka
tolikus magyar embert és érinti
egész Endrőd községet, Békés
vármegyéveI eg"ütt s akik ben
ne lakunk, mindny6jan büszkék
vas;:yunk reá.

Kivánjuk Csernus Mihály apát
Urnak, hogya legmagasabb
keg'Y árnyékában lsteIl kegyel
mpcfíl sokftig- eljen s szolg-áljon
ez az elismerés egyrészt me~

llyugt8tásul. másrészt győzelmi

trófeum ~yal\ánt a gáncsosko
dásokka\ szemben, de szolgál
jon buzdilásul is, hogy a7.0n a
téren, ahol nagyértékü közre
müködéséve! ezt megszere:de.
fáradhat~t1Il[)ul tovább dolgoz
hassék El köz érdekében addig
is. mi~ nemes maf{yar leike
birjR és mele~en dobogó szive
el.'yet is ver r

HARSÁNYI LÁSZLÓ
föjegyz0.

Ha Csernlls Mihály semmi
egyebet nem tett volna csak ast,
amit Endrőd község e[őrehaladá

sa tekintetében cselekedett, azok
egyedűl alapját képezik annak a
megérdemelt elismerésnek, n:ely
ben neki most része volt. Jó ki
vánságait fejezte ki véglll az el
nök, hogy ezen Idtuntetéö hlrto
kában ne legyen megállás, az 6
áldásos fevékenységé ben tet teínal{
és köz!JenjáráMinak egy ujabb
fejezete következzék l;;ten segit
ségével a még fennálló problé
mák megoldásához. Ezulán vitéz
Baranyai István felolvasta HOrváth
Géza országgyLJlési képviselő úr
levelét, melyben megköszönte II

meghivást és biztosította a front
harco!! CSOnortot bajtársi meleg
egyiittérzéséről.

A vacsora c!landes, de jó han
gulathan a kélő éjjeli órákig tar.
tott.

Egyházi hiradás
Elöadasok. Dflcember H-én. 15-én

és 16-án estéllKint 5 órakor dr. Vitéz
8erárd ferences aty~ JeJldelő"dlisokat

turt til. öregkerti Szent Imre i"kolilban.
E kÖrz6t férfi és női Illkossliirlit fel
hivjUK. hogy minél számosabban ve
gyenek részt tlz el6adáso~ on.

Az A G. irányadó munkacsoportja
első szemilláriumi előadáslI dl'cemher
29-iln lasz a polgári ískoltl nagyter
mében este 6 ór8 kor. Külön mell"hivót
is küld a Jelkiplisztor. ,

DecemLer 20. 22 és 23-án "Klin
torböjtöt" trlunk.

December 23-án, délutlin 3 órakor
Karácsonyfa-ünnepélYt tartunk a pol
R"áci hkola nallyterméhen. A sokIlYf'r
mek(:s szegeny-családok Itll köteles
gyermekeit se~é:yhen része, ili 8 leÖl.:
ségi , Zöldkereszt • segilóegyestilet
Harsányi László főjegyző vl'll.etélóével
és 81. eR"yházkÖl.Séll vezet6"ége.·· -'

December 31:én, e~te 5 oUlkor év~
végi hal"adást tortunk. . ,

w·ee s-

RKormányzó Ur Öfőméltóságának
néunapján

t;-a szükség a zsidó törvényre
es egyebekre, melyek hivatot
tak II céltudatos, önzetlen, k.,
resztény, mtl~Yfir nemzeti tár_
sadalmat megteremteni. Talán
nem lenne olyan rohammunka
tl magyar nemzet megszerv.
zése sem ezekben a vészterhes
és fergeteges időkben.

Ezt az embert érte a legfel.
sőbb elismerés és méltán r Az
elismerés sokak előtt az utolsó
10 év Szomoru taptlsztalatai
utan, amikor ez li cim sok-sok
helyre eljutott igen szükkörü te
vékenységek elismerésére, ta
lán kicsinek ltil:;zik. Akik iby
gondolkozntIk. meg feledkeznek
arról, hogy me: már ez ElZ elis
merés is cs,jk méltó helyekre
jut és hogy ma hifinyzik az a
poliliktli lég-kör, meJy ennek fi

kilűntetésnek méltó helyzetét
kisebbitené, mert ez az elisme
rés most már cSök messzeág-a
zó és tényleg- számottevő köz
érdekü munkálkodást és tevé.
kenyst>t{pt honorilla le!!felsöbb
helyről. Ma tehát ennek fi le;,-,
felsiíbb elismerésnek különös
erkölcsi értp.ke vftn épen azért

a frontha; cosok helyi csoportja
tste 7 Órakor llnnepélyes diszta
borüzá&t rendezett vacsorával
egybekötve a Kiskazga-Kör kelyi
ségeiben. melyre nemcsl1k a ta
gok, henem venuégek is szivesen
voltak meghiva~s részt is vetlek
nagyszálubalJ. Az Iparos Dalkör
kitünő énckszál1lokkal vett rész~

és emelte al ünnep fényét. Az
ünnepi beszédet a tőle megszo
kott lelkesedéssel és l1lélyenjáró
gondolatokban gazdag tartalom
mal Csernus Mihály apátplébá
nos, aki egyben a csoportnak
első dis:lelnöke. A frontharcosok
mélyen a szivUkbe zátták azokat
az iszméket, melyeket beszédé
ben MagyaroBzág mai SUIYOi és
felelöségteljes helyzetére vonako
zólag tett. 1\-1egráz6 volt hazánk
drámai helYZitánek körLl1irása és
fellJivása arra nézve, hogy Len
gyelors.:íg és Finn?rszág sorsát
csak akkor kerülhet! el ez a nem
zet ha a szent- ist\áni hagyom á
ny~kat a szó legszorosabb értel
mében nemcsak megörzi, hanfm
a gyakorlati éjetben valóra is
váltja. Ezek a szent és történelmi I
hagyományok azok a betonerödök,
melyekin, az északi és nyugati
hatMokon beáramló büzöl szel-
lemű aknák fil robbannak és te
hetethlllné válnak, mert elleneset
ben ha elhagyja magát ez a
ne~let és nam követi történelmi
hagyomAnYIl utját, ezek az aknák
begurulnak a magyar AlJöldre éi
a Dunantulra és robbanásai el
temetik az országot. Utána Har.
sányi László főjegyző, csoportel
nök emQlked~tt szólásra s a ven
dégek ás b8jtArsak üdvözJise
után mtl~g sieretettil köszön-

, tötte' nyilvánosan Csernul Mihály
dinelnököt abból az alkalomból,
hogy épen a köseli napokb8n
részesUIt legmagasabb helyről

jövő kitilntetésbin.

D ,.FŐPAP."
Ennek a szerény falusi ujság

nak ezen a vezető helyén már
sok neves és hires egyéniség
kapott és olvasott móltató so
rokat, érdemeit megillető elis
merŐ szavakat. Ez egyszer le
gyen szabad annak a nevét ide
hozni, aki ennek az ujságnak
szellemi atyja és megteremtöje
volt és, aki nem más - end~

rődi néven mondva - mint a
mi szeretett Főpapunk: Cser
nus Míhály llpátplébános m.
kir. kormányfőtanácsos.

Alkalmat szolgáltatott erre az
az esemény, hogya hivatal0s
lap közlése szerint a Kormány
zó Úr Őfőméltósága a közeli
napokban Csernus Mihály end
rődi apátplébános urnuk a m.
kir. kormányfőtanácsosi méltó
ságot és cimet adományozta a
közélet terén szerzett érdemei
elismeréséül.

E lflp o!vasóinak talán szük
ségtelen feIsorakoztatni azob,t
az érdemeket, melyek az O
közpályáján elineulásl:l ótn oly
nagy számbalI hirdetik flktivi
tását, bátor és sikeres közre
müködését számttllan közügy
ben és jogos mogánérdekekért.

Mi mé.:< emlékezünk 8 debre
ceni nehéz és küzdelmes na
pokra, a katolikus egyesületi
élet felvirágoztatására, a Zita
árvaház megalapitására, nem
zetgyülési képviselői bátor és
harcos köz.remüködésére, de ilt
pergett le előttünk 17 éves lel
kipásztori müködésnek soroza
tos alkotósokban ~azdag fil/oje
js. Sem fáradsá!.!, sem idő, sem
bete~ség, sem gyakran sulyos
anyagi áldozat nem gátoltak
kitüzött. mindi\! közérdekű cél
jainak megvalósitásában.

Az O személyét lehet odaál
litani azoknak a rövidlátó és
fontoskodó emberek elé, akik
azt hirdetik, hogy a pap ma
radion az ortárnál és ne avat
kozzon politikai és közügyekbe.
Erre csak azt feleljük: Mi lett
volna Endréd iskoláival, utja
ival stb, ha 6 ezeket a rövid
látó és malom allltti megállapi
tásokat a malo!áévá tette volna.
E~yenesen vétkezett volna hi
vatása ellen I Benne a cselek
vő, a tevékeny és harcos egyé
niség egyesül azzal fi páratlan
és titka elszántsággal, ho~y

Krisztus tanítását és követését
nemcs~k a templomban hirdeti

és cselekszt, hanem - na
gyon helyesen - b~levi~zi fi
közélet minden megnvilvánulá
sába. S illY van ez jól s ha igy lett
volna, vagy h.a sok .ilyen Cser:
nus .Mih61y lett volna az utoiso
50 é~ alatt, akkor ma nem vol-
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Kamara közgazdasági szakosz- rendelkezésére áI/ó módon' a ka~

tiil ya gróf Dessewfi Aurél szak- marai kirendeltségek és ti mez&.
osztáJyi elnök elnöklete alatt gazdaSági bizottsál(ok hálozata
megtertott szakosziályi ütésén utján is adatokat gyüjteni a leg
behatóan foglalkozott a gazda- fontosabb ctkkek áralakulá.árÓI
sági éjet egyensulyban tartása s főként arról, hogya rÖllzített
érdekében bevezetett á r s z a - árak milyen hatást·gyakorolnak
b á I y o z fi s o k k a I és árrögzi- II ~ező~azdaságra, nem lép ..e,
tésekkel. fel IUUVlsszlltartás, áruhalrnozás

Varga László kamarai főtitkár vagy áruhíány ezen árak h8'tá~
azt kiviinná, hogy az árak SZ6- saként.. Kisérje figyelemmel,
bályOúisa és rögzitése kellő idó. hogyamegszabott árek tényleir
ben és hosszabb idószakla, de érvényesülnek. e, nem alakul
legalább is egy gazdasági évre nak-e ki zUgfor~alom és félárak
történjék. a kényszerhelyzetbe hozott vá-

Aamara közgazdasftgi szak. sárlók felé. Másfelől törekedjék
II kamara minél közvetlenebb

osztalya a kérdés fontosságához kapcsolatokat teremteni 8Z ár-
mért igen alapos tárgyalás után, kormánybii'tossággal a mező

egyetértve az altldói juvaslattaJ, gazdasági érdekek feltárása és
azt taeácsolta a kamarának, hogy érvényesítése céljából.------_._-------_...._---

és Romániával

A le~érdekesebb mindenek
előtt eT., hogy a magyarorszá~i

árusz.óllitásban né~y 018S2 hajó
zási társtlság vesz részt, még
pedig a legjelentősebb olasz
"hajóz!isj társaságok: az nltalia,
a Lloyd T riestii\o, a Tirrenia és
az Add ltica."

alját átengedné Oroszországnak,
a Szovjetunió egészen közép-

. európa szivéig nyomoina előre,

amit senki sem engedhet meg.
Ma~yarország ragaszkodik je
lenlegi határaihoz és u~yanak

kor i~yekszik megoldali az er
délyi m~gyarság kérdését. Sem
miféle alku, sem csere nem Je
hetségC:'s.

HÉgy olasz haiástárs~ság bcnyolitia' le a magyar
tcngBriszállitásohat

!iINCS ALKU!
.Képtelenhire8zteléa Kárpátaliával

..kapcsolatban

A LavaroFascista olasz ujság
irja, hogy ujabban olyan hirek
terjedtek el, hogy Magyaror
IOzágnak valaki azt ajánlotta vol
na, hogy mondjon le Kárpátal
járól és ehelyett szabad kezet
kapna Erdélyben.

Ez természetesen képtelenség,
mert ha Magyarország Kárpát-

Az uj 0Iasz-ma~Y8r államközi
meg-állapodás egyik lellértéke
sebb pontja arra .vonatkozik,
hogy Olaszország biztositotta
bizonyos keretben'a Magyaror
sdgból sziirmazó áruszállitást
olasz ten~eri hajókon.

--_!l_---~-------~-----

~Fj~r;~(::;r;·%,~~;?'~"'<·',,"'
'.' c.-~.4:.:o1dak .._ .....,... c__ .

.VASUTI MENETREND

6nbona- ÉS állntárak..

bármely nagysagu területre köt
h~tnek cukorrépaterme~ésiszer
ződést a termelőkkel. A cukor
répa e~ységárát mázlánkint 2
pengő 20 fillérról 2 pengő 80
fillérre emelték fel. A termelők

kataszteri hoJdankint 80 peng6
előJeiet kapnak. Az egyébb
kedvezmények is meiJmaradnak.
Érdemes foglalkozni e kérdes
seI azoknak, akik nem hidták
elvetni buzáikat.

Eozinált buzát 16 P 70 fil
léres áron ád a Futura bizo
mányosa. Malacaink, süldóink
és kocáink tartására - lucer
nalis :ttel vegyitve kitünó takar
mány. Jobb a korpánál. Ajánl
juk a beszerzjséL

A burgonya árát az árellen
örzés országos kormánybiztosa
8200 sz. rendelétével budapesti
paritásbon 8 következőkben ál
lapitotta meg: nyári rózsa 7.30,
Gül Baba 6.8.0, 6szi róz~a6.10,
Ella 5.60 , Krűier 5 pen~ó.

A mezögazdasági munkabé
rek megállapitására hivatott
vármegyei bizottslÍiok kötelező

alakitásáról szóló törvé~yjllvas

lat elkjs~ültl s 8 Földmüvelés
ügyi Miniszterium a közeli na
pok terjeszti 8 parfarr;ent elé.

X eg e d ü ta' n it II8 t
• • •• -.- •• ~, .*
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GAZOASAG, HIREK.
'.

Tökmag értékesitése. A ha
zái olajszüksé~let megnöveke
dése kivánatossá teszi a tök
mag felhasználását olajgyártás
ra. Az lparügyi Miniszterium
rendelkezése szerint a Futurll
magas áron veszi át a terme
lők tökmagkészletét. A 31 pen
gős budl1pesti árból csak II fu
varköltséget és a kereskedelmi
jutalékot vonja le, Figyelmez
tetjük gazda olvasóinkat, hololy
száritás előtt a tökmagot meg
kell mOSni a tapodós bélr~szek

től. melt csak i~y nyernek pri
mil minőségü árut. Nemcsak az
u. n. takarmány lótök-mallot,
hanem 8 nagy szürke mázsás
tök IC\3gvát is átveszik. Jó ter
més esetén magyar holdankint
5 -6 mázsa tokmag is megte
rem ebből, érdemes tehát job.
ban foglalkozni a termelésével.

A cukorrépa termelését min
den lla~dának engedélyezte a
Miniszterium. A cukor~yárl1k

6yomáról induló vonatok:
Békéscsabára
Vésztőre

Budapestre
Gyulára
Budapestre, sebes
Békéscsabára, gyors
Bél<éscsabára
Budapestre, gyors
Vésztőre

Budapestre
Békéscsabára
Budapestre, gyors
Békéscsabára, gyors
Vésztóre. ..

Szarvasra
; . -

Békésci~bára '.
Véoztőre

Budapestre' '

221
5.34
6.13
635
8.23

10.25
11.46
11.56
10.20
1420
15.24
16.51
19.20 .
17.36
19.26 '
20.34 .
-22.00'
23.24

•
RÉVÉSZ ISTVÁN.

sága ~-!y szivvel - egy lélek
kel masirozna velünk a7.zon az
uton, amelyen öntudatos kato
likus magyar ifjúnak haladnia
kell .

-
BU7.:akivitelünk olasz, némel,

'svájci, görög és hollandi vi
szonyllltban rendes mederben
folyik. A belföldi piacon - te
kintve, hogy a buza ára decem
berre 15 fillérrel emelkedett, a
kinállit élénkült.

A 80 kilós buza 20 P 95 f.,
zab 19.70 , árpa 17.80, tisz án
tuli tengeri 18.30-as áron kelt
ft pesti ~abonatözsdén.

A ferencvárosi sert \sváiá
ron fiatal prima szedett sertést
62 -100 , fiatal könnyebb, II.
oszt. szedettsertést 83-79, si
lány minőségüt 72-82 fillérért
vásárol ták.

6yomára Ér~Bzö vonatok:
Budapestről

Békéscsabáról
Szarvasról
Vésztőről

Békéscsabáról, sebes
Budapestről, gyors
Vésztőről

Békéscssbárói, gyors
Budapestről,

Békéscsabáról
Budapestről

VésztőrőJ

BékéscsztbáróJ, gyors
Budapestről, gyors
Gyuláról
Búdapestr'ól

, Vésztőról
Békéscsabáról

Az ősszel megindult munkát
ft téli hónapok alatt - amikor
is a legényeknek több a szabad
idejük - még fokozottabb tem-

.póban i g Y e k s z ü n k a
k i t ü z ö t t célt százszázalé-
kig megvalósitani. A három
napos őszi toborzás uttin jnnu
ár második felében egy telje
sen zártkörü kurzust fognak
rendezni, hogya J€:gények ele·
jét • propilgandára és az esz
met továbbültetésére alaposan
kikepeuük. A kurzus a Nép
házban lesz bemutatással és ét
kezés,seJ. Minden szombaton
este fél 8 órakor, a rendes gyű

lés keretében ismeretterjesztő

előadásokattartunk, ugyanakkor
ft tagok is fellépnek elly-e~y

előadással vagy vidám műsor-

számmal. Ez az önképzés a
legjobb útja. Megalakult aZ
énekkar is, amelynek tagjai buz
5Zón járnak li próbákra, holly
mielőbb nyilvánoson is fellép-
he&senek. Vizkeresztkor szindtl
rabot adunk elő. "KJórica" cim
meI. Az elókészületek serényen
folynak. A f i u k szorgal-

. xnosan látogatják a község ünk
ben rendezett mezőgazdasági

. tanfolyamot, hogy annak elvég
r;éie után mint ezüst kalászos
gazdtlifjak hasznos{thassák is

. mereteiket a köz és ,.saját ma
guk jdvára.
; 'Otthonunkat szépen' beren

qeztük, játékokkal gazdagon fel
_szereltük. Aki velünk akar tar
<'t;~i, jÖjjÖn el' hozzánk, s áll jon

, . táporunkba. Egyséilben .az erő

., ~ cl7ieiétn·~nk. ha közsegünk i,fjú-
: . ~.r"'.:' . '..: .. ~.~ \;~ ... ~ j
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