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VBIBnCBi talál1tozó
Csáki· István gróf külügymI
nisztBP cikkB

imádjuk Őt. Igen, erre büszké~

vagyunk, mert Krióztusimádók
vagyunk.

•
Két tábor nézi Krisztust. Öklök

emelkednek az egyikben Feléje,
hogy rásujtsanak, miközben üvöl
tik: "Nem akarjuk, hogy az ural...
kodjék rajtunk;" Ezek a Krisztus
gyűlölők. A másik táborban imá
ra kulcsolódnak a férfi kezek és
csendben zsong az ima: "Imádunk.
Téged, Krisztus, mert a te szent
Kereszted által megváltoUad a
világot!" Ezek a Krisztusimádók.
- Vajjon melyikhe'l tartozol?

Gróf Csákll, lsfodn. kii7'
lügyminiszter a MagI/ar
Elei Párl-értesílóje most
mpgjelent számábun igen
érdekes cikkel iri nA 00

lencei lalci/kozó címmel"-

A velencei találkozás úgy jött
létre, hogy amikor Ciano gróf ér
tesUJt arról, hogy néhány mipi
pihenőre Olaszországba szándé
kozom utazni, abbeli - óhaját fe
jezte ki előttem; hogy ez alkalom~

mal szeretne; velem találkuznL
N~gy örömmel ragadtam meg az
olasz külUgymini,,;z l er úr javasla-

)At, annál is inkább. mert magam
is éreztem annak szűkségességét.

hogya hozzánk oly közelálló
Oia..zország kU1űőyeinek vezető_

jével. Mussolíni bizahnasával. e
nehéz időkben néháriy őszinte

baráti szót váltsllk.
A találkozás mély. bensőséges.

baráti formák között törtent.
Maguk a tárgyalások tulajdon- .

képpen arra szoritkoztak. h.ogy
megállapítsuk azt a teljes össz
hangot, amely az olasz és ma
gyar politika között, oly örvende
tesen fennáll. Ujhól alkalmunk:.
volt a legnagyobb elégtéteJlel
me ál'apílani hogy Ola-zország
a mJga szempontjából· mennyire
f.)Ilfosllak tart f'gy erős Magyar
országot, mely miqjerikitöl f(Jg~'

getlenűl . biztosíthatjafennáilásáf·
é, továb~)j fejlödését. Olasz!Jrszág·
a legleljesebb mértékben 'át ~ui éa~ .
méltányolja MagyarországnaJ< ait~ .
az évszázados misszióját;' ':hóg;.::-·,
Közép. a. Délkelet,Eur6pábárf:8%~'~

e,IrótJa i' .civiIizádó. '-védölé' :.·legY~ra:f ~
...~ ~ '.. '_f.~---~:' .

az útból, kitör belőle az állat,
mely Néróban, Dioklecianban dü
höngött és halált kiált al Életre.
Gyűlöli szívós gyűlölettel. Káro
molja mosdatlan 8zájjal. Ezek a
Krisztusgyl'llölők!

"Uram, hova menjünk? .. "
Ezzel a kérdéssel közelednek a
KrisztusimiÍdó!{ a Mesterhez.
f\\iért? ,"ut tudják róla, hogy Ö
az Út, az Igazság és az Élet.

Krisztus az Ut, amelyen egye
uiil lehet Istenhez eljutni. Igaz,
nehéz, meredel{ és tövises az út,
de Krisztus előttünk járt minden
földi utak legrögösebbil{én, leg
várónásabbi!.:án: a \{eresztúton.
SLent vére hullásával ragadta ki
lelldil1lle! az ördög szőrÖS man
csaiból. Testvériinkké lett az élet
utuniwl1, hogy arasznyi földi ván
dorlásuitllOn soha le .ne téved
jli nk az Úlról. Út Ö, boldogságba
vivő út. egyedűli biLtos út. Sokan
ill1éídjuk (i!. Szeretjiik. Szeretetét
szollljullOZlUlt. "Icrt Illi Krisztus
i lil:íoO\l V;lgYUIl!{!

l,ris/llIs Igazság is A mi igaz
s;lguill(éll, a Idllyil;ltkoztatásl Ö
teIle teijessé, a SZ<::l1tírás komoly
Szellt szava az Ő tdteit, szavait,
öriil11ét és sZCllwMsét t á r j á k
eién\;. Ő adta nekünk a jóságba
vetett hitet, Ő szivárványozta lel
künkbe az üdvözülés reményét. Ö
lelle természetfeletti ,'rtéltlté gyar
ló Istenszeretetiinket. Mi hi8SZ[ik,
hogy O az igazság, mi biiszltén·
és renntartás nélltiil fo~adjuk el
szent szavait örölt es megmásit
hatatlan igazságnalL Ö az Atya
Fia, aid sem nem tévedhet, sem
nem téveszt. Boldoganhajljuk
meg térdü nI{et előtte imádságos
lélekkel suttogva: Te vagy az élő

Istennek fia! Ell mondjuk mi
neki imára kulcsolt kézzel. Imád
juk Őt. Kriszlusimádók vagyunk.

Krisztus az Élet, a ml életünl\.
Benne, általa, érte vagyun), aLOlt,
aldl{ vagyunk. Ó reánl{ áratiztja
sziintelenül életét szentségeiben,
s z e II t e I m é n y e i b e n, az
egész megváltási iidvrendb ~n.

Belénl{ áramlik az Ő szívéből su
gárzó ({egye/Illi áram és éltft bell":'
níi nitet. Ö az élet. Ö él Szőteltő,

mi csak a Ve8Si'.<í!\ vagyunit. Ö
a fej, mi csalt a tagolt Vagyunk.
Mi élünk s hogy élünll, nelti l{ö
szönhetjiiltegyesegyeJíil. Ne cso:
dállwZ1ék hát senki, ha hemény
férfikeziink imára Imlcsolódll{ és

•

cigányasszonyok, gilrasrav{lgyö
grafológusol, tenyérlJöl, pár sor
írásból összehazudnalt, de Ileridi
azt, aid igy szólt ll1agáról: "tn
vaeyok az igazság". (Jan. 14.26)
Ezeluől ll10ndta SzeIIt Pál ap~s

tol, hogy" maguk csináinalt Illil

gu \\11 aIt ta nílórnes tere ]tet. Fü iei ket
befogják az igazság előtt és a
mesé ket fogadjá k be. .. Va Ilj lill
meg, néha bizony I;emény az
igazság! Talán fájt aL az Ülés,
a !,ötéllwrbács CSi1lt()~c!iisa, melyen
Kriszlus az ISlen hilzállait ig ilI.

sagát Illcgvédelmezte a mindent
megs/entségtelenítö l(ufiÍr szel
lel1lll1en szemben. Talán fájt a lé
lel\;~of()zó szó, me/lyel az alatto
mos paragrafusrágó, betütnyálazó
iarizel180ltilt illette a i''\ester
"Viper.:ílt f<Jjzalilinal," neveive
ől,el, lilivel il Szelllir{ls szelleillt:t
és lelkét agyonllyollltáll szenl[or
~ató álszente6lteJésiildtel. Talán
j{ernény volt ez az igaZ8iig~zol

gálttltás s nem csoda, ha <lZ Ig<lz
5iÍgnal{ ma is annyi az ellensége
és inkább sötétben és a haliil ár
nyékában élik le valwndok-élelü
\{et, semhogy az Igazságot köves
sél{, aId :Izt mondj~ IIli1g;'II('!I: "AI;i
engem !(övet. nem jú sij'étség
ben u. (Ján, 8, 12) tzek a sötét
ben bujkáló denevér- és bagoly
lelkek gyűlölil{ a fényt, irtóznal{
az Igazságtól. Káromolják. Fenye
getilL Életére törnek, Ezek a
Kriszlusgyűlölők!

Krisztus Élet is. A természet
feletti élet forrása. Belőle, általa
éltel{ a hős lelltű őskeresztények,

aldltet a Sát5n megkívánt és még
sem tudott kiirtani. Nel1lcsou(l,
hiszen Krisztús, az Élet élt ben
niik és ők Krisztusban. Az ő éle
tültbeu az éltetőt, Krisztust gyü
lőtték, mint ahogy mostanság is
Krisztust ütik a görcsösen ököl
bcrnarlwlt kezek, altik papjait, az
életosztókat ütilL Krisztus élete
Istennek áldozott élet volt és a
tömeg nem szerelí az áldozatot.
Már t.. i. a~t az áldozatot, Il1elyet
neld Itellene meghoznia. S a 'Meg
feszített Áldozat folyton ezt a
kelle:lIellen emléltet !telti fel ben
ne Gyülöli hát és m~gveti. 8 mi
kor az csak nem altar félreállni

Krisztusgyűlölők -
KrisztusimádókIrta: P. fehér O. P.

Két hatalmas tábor áll szemben
egymással s mí!{özben farl{assz~

met néznek, afelé tekinteneIt, aid
közöttük áll: Krisztus. Olt áll a

~ereg előtt, kitárt karokkal várva
a fáradtakat és megterhelteltet,
hogy megenyhithesse szenvedé
6eiket.

Az istentelenek tábora vad lár
mával rázza Feléje öklét, gyalá
zattal árasztja el Öt. Fenyegető

moraj zúg fel a tömeg ajkán és
ennek a morajnalt visszhangja
mintha aztzsollganá: feszítsd
J11eg őt!

A mási It tábor csendes. Imára
Iw!csolt ltezelt nyulllillt Feléje,
~zemiikből éhség esdekE:! szeretet
után; ez a tábor csendben imád
kozik: Jáus, Dávid fia, I,önyöriilj
rajtunk! ...

n Miért zugnalt a nemzete!t?"
- itérdi a zsoltáros, - "és a föld
királyai, fejedelmei mien esl,üd
tek össze lsten Felkentje ellen".
Ez a kérdés évszázadok kérdése
már a rengeteg gyü!öfködésre és
káromlásra, mellye\ Krisztust nap
nap után illeti il megtévedt emher.

f\\iért? l\'\ert Ő élZ ÚI, az Igaz
ság és ~;. Élet!
Ő az Út és a szenvedélyes em

ber nem szívesen járaz uton. Az
in\{ább az útvesztőket szereti. Az
Út túlságosan meredek, Kris7.tus
útja rögös, csak a kevés igaz
járja szivesen, a nagy tömeg in
kább a széles "marhacsapáson
~zalad saját vesztébe", mint a
nai~ Prohászl{a ~ondja. Krisztusi
az Ut és ez az Ut körül van cö
vekelve a tízparancsolat tilalom
fáival. Persze eie', a tilos utat
keresókne!{, útvesztóltet szere~ők

nek nincsenek inyére. (No meg aI
~em fér begyültbe, hogy miért
kell nekik éppen ezen !lZ Úton
haladni és miért ne érhetnék el
boldogságukat saját görbe útjai
kon.) Gyűlöfik ezt az Utat. .Gya
lázzálL Káromolják. 8 azért se
menne]{ rajta. Eze.k a Krisztus
gyűlölők.

.Kriszt,us az Igazság és manap
8ág semmí sem népszerűtlenebb

aZ,lgazsá:nál. . A nagy tömeg
mind~nt elhiu, amit kártyavetö



.z ügy siktre felől. AItól télOnk·
ugyanis, hogy Mach Sanyó úr·
eppen olyan jóJ tudja. mint mi.
hogy a magyar Alföldön nincse
nek szlovákok, hanem csak. tót.
ajkú magyarok,

A jelek ugyanis azt mutatjákr

hogy itt ünként nem nagyon to
lak(;clnak a jelt:ntk~zök, akik át
akarnák telepittetlli magukat Szlc
váki<'lba. Ellenkezőleg! Amióta
Mac!, Sanyó sllovák miniszter úr
fel hi Jása elhangzott, ai:ótaegyre
lelkesebbéfl lesz hitel magyarsága
meh'ft a béké;;megyei magyariág
közült te~tvérj egyet~rté~ben élő

tóta.il<lI Ja:osság.

Dr. Linder.berger János apoi
toli korr.J:Ínyzó urunkat az .Imult
hetekben megoperálták. Örömmel
közi>:jOk a hivekkel, hogya mű

tét ktJnően sikerült és főpálzto

runk már ál is velte az egyháI
meg\ e kormá nyzását.

Nagybányai vitéz fiorthy
Miklós, JV\agyarország kormány
z6ja január 16-án magánkil1allga
tásoll fogadta Csemus Mihály
apát plébánost, aki me~köszönte

Ófömél:óságának a kormányföta
náCSQii legfelsőbb kitüntettst. A
KOI mányz~ Ur melegen érdeklő

dött iz alföldi magyar nép hely.
zetéről, hangulatáról, . a vetések
állásáról ts a munkásság életvi
liz01lyairól. Minden IZI'"ából a
jóságos atyai gOlllioilwdó Ilerc!
ttt é~ egyUltériél c~illant ki az
Alfuld magyarjai iránt. A Kor
mánY2ó Úr nagyszerű szinben
van, mondotta kérdésilnkre az
apáipiébános Istennek háJa, friss,
duzzadó energiáját pompásan meg
tudta őrizni. Ace/szervezete dacol
az idővel Husz évvel ezelőtt a
GOdöllői kastélyban voltam sze
rencsts lálhatni Öfőméltóságát,

lzóta alig változott. A magyarsag
nyugodtan tekinthat jövője el6;
az ország hajója - bölcs éa szlk
laerös vezérén~k kezében biztos
irányban halad a jobb jövő felé.

föiöp~ni látogatások. Dr. Be
liozey Miklós fő;spán ujév óta
egymásután sorra látogatja a vár
megye várusait és községeit. E
hó második felében a gyomai já
rÁs ii lorra kerUI. Mindenutt leJ-
ke~ slerotetteJ fogadják a főispánt,

akI közvetlenlógével, ' mrgértö fi
gyilmévQl mar is meglaltlta az
utat a nép sz.Ívéhei::·':,·

Horváth Géza, ke'r~letünk nép
szeril képviselője:az elmult héten·
bejárta váJasztókerülete valameny
nyi \{özségét és látogatáiokat.
tett a táriadaImi egyesületekben.
Nemc~ak szavazói, de a válasz
tók óriási többsé:e megérM bi.
zalommal és szeretettel fogadta
a kepviseJöt, aki .. töbQ. helyütt
nagy' érdeklődéssel·halJgalQU.be.
szédekben s~~~olt;b~a;núii.bel- ..
~$. kUlpoliti~.~i·heJyze~rö_L~~iJide~,: ..~
nO,t.t. kihaIJgatásó}{.~~:J.JjJtotJ)é$,?
készséggel ~,.:: váUat'tl.:~v.álasztöiriaft ~t
kUIOn,f6le' ~~é_r_'á~in~k J4m9&~.!4!~1~~~;;

- "~ ,. ,_o. :- .::~"~:.. >;,.~ :

HIRDETMÉNY. !
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JéÍrási FöswJgBbiró úr rende- i
lete értelmében ~rtesittélnek BZ i

flszálykárt szenvedett adózók, I
hogy a vtirmegyei Főispán úr !
közbenJepési-re, a Pénzügyillllz- l
galó úr felvilágositó jelentésére, i
Q PCllzügyminJsztérium döntÉ'se !
értelmében a pél1lüg) igelogBtó i
sugl\tik módj6bllI\ lesz mil~d- I
f,zon aszály kár bejelentésekre, !

I

amelyeknél II kárbecslő bizott. 1

sá\{ li tenjieri terméllben akár I
tiszály, akár ezzel e~yütt tava-I
szj esózésból szórmazó kárt 1\1- 1
lapílott meg, II földadó törlést I
eirende!lli n~mcsl:lk 8 közigaz- l
l:lltusi bizotlsó~holo megfelebbe- !

zf~ll teteleknel, hlmem azoknál:
is, nmel)'eknél I1Z érdekeltek j

fclebbeássei nem éltek. A lör- :
~es fO>.(öI,l1lositlÍscJra (1 pénzügy- i
19t1Zg'ölO dZ utasítást már kiadta, i
a felebbezésket ilJetóle~ pedig I

olYtln j6vI:Isllltokot fOll a köz
igtlzgatési biwtlság el8 vinni,
m~ly'.)en hf. érdekeltek minden
esetre ll\e~ fo~nak l\yu~odni.

Mach Sanyó kegyelmes úr az
újonnan megszllletcll Rzlovákia
lelkes propagandailgyi minisztere,
legutóbb kiadta a jelszót. amely
szerint haa kell telepileni a ma
gyar Alföldön élő szlovákokat
az önálló és szabad Szlovákiába.
Mach Sanya sIerint ugyanis szlo'
vák ember csak Szlovákiában él
het szabadon.

Sietunk megállapítani, hogy
teljesen egyetértűnk Mach Sanyó
szlovák miniszter úrral és öröm
me/ támogatjuk nagyszerií kezde
mÓllyezését.

Ime, ez,nlleJ megkiléreJjUk to
vábbítani feJhivál!t II cimzettek
hez:··

Szlovákok előre l Lehet jelent-
kezni! .'

Némi kétségünk van ll.:lonban

Hc~ségi Elöljáróság.
. '-_.. . .-- ""_0_-.-

-_·---I;iac~an~·ó·-=I

és a b6késmegyei
"azlovákok"

megtelt nezoter melell tl:lpsok
kal köszönte me~ ft szereplők

művészi tejesítményét. Különös
elismerés illeti 1\ bájos höJgy
szereplöket, akik' egyenkint.s
összesen is tudásuk legJ8vát l
csillO~fatlák meg. Méltán tár
sult hozzájuk a Legénye~ylet

ferfig-árdája is Örömmel álla
pítottuk meg, hogya kor szel·
lemét megérlve a tanult nép
réteg kezet nyujtGlt a7: egysze
rűbbnek és igy h"lnatósan elő

mOl.dltolte ti l(i)/"é~ sz:ellemi
. éo; lelki ös<;;doll"dtísét 00 h IH

~"\:':\iiljöl· . Gfi~:Uini~llk 8 siker- i
Ill·/. ~S kIvlin;uk. hogy a le~- 'I

közelehbi jövőben 6 gárdát is
met vis;wntláthessuk fl színpe. l
don. .. 'HIREK

A Legényegylet
sZÍnelőadása

jenő és dr. báró Maastu;~ Kor
nél főszolgabírók, dr. SzAsz Lajos
főjegyző, Arany Gusztáv jegyző,

Kovács Gábor bíró, dr Ugrin
László szarvasi főszolgauíró és
az endrődi képviseletek.

KALMÁR IMRE községi bíró
tartalmas beszéddel Odv(z.ö]te a
vendégeket, elsősol ban alispá
lIunkal.

DR. VITÉZ MÁ[~KY Bf\RNA
alispán megköszönte az üdvöz
léSI, azután úgy az ilnnöpelwek,
mint Endrőd lakossá.gáná baic.
czai Beliczey Miklé, főisrán od
vözletét hozla él kinientetle fő·

ispánunkat, aki maga iizándéko
zotl Cserlius apátnak áladlii a
kormányrőtanácsosi ki lű ntetést,
azonlian bctrgsége mial! nem jö
hetelt el. Tovább - menő<:l1 nagy
elisrn~réssel n:éltatla lsemus
l\Iihály apátplébános érit kes köz
szolgálalát, mellyel Endlőd köz
ségnek, a vármegyénknt k és or
szágunknllk van hasznára. NIejeg
snVélkkal adta át Ceernus Mihály
apátnak a legfelsőbb helyről

adotl kormánylbtanác:;o:,j kilün
letési, és lsten aldásál héJ le to
vábbi mííködésére. (Nagy l.!lpS és
éljenlés )

DR, SORBÁN jENÖ fósZüJga
bíró felolvasta baiczai ceiicley
Mikló~ főispán magasszé,j nyalású.
meleg - hangú levelét, iinlelyben
méllalja az ünnepelt kiváló érlie·
meit.

A levél befejezése után sokáig
éljenezlék népszerű f6ispanunkat.

WalllJier György púJg. isk.
igazgató a tanárok és lólnító!<,
Ul1rilJ Vend~1 a gildatárs~d;i:OI1l,

Gyuricza józsef iz ipa! uwh, Sa
lamon Mihály a Il1l1nk2.:>lJK, mi~

Harsanyi László föjeg) l,íj a tőle

megszokolt ékes8zólással Uovö
zöJték .Csernlls Mihály apúlplé
bános t.

Csernus Mihály kOflllányföla·
nácsos apátplebáno$ keresetlen
szavakkal köszönte meg, eisö
sorban Kormányzó urunknak a
magas ki[Onletést, vai;,minl az
egybegylilteknek az ÜiillCpksl.
Jól tudja, hogy közmillJkálkcdá
sának cEakii a vármegyei vezel0k
megértő támogatásával voll meg
az eredménye. Igéretet telt, hogy
tovább is odaadással szolgálja
Endrőd községet, a vármegyét és
hazánkat. Isten áldását kérte az
ünnepiőkre.

(Zugó taps, lelkes éljenzés,)
A szép OnnepBéget II Himnusz

elén~kJésével fejezték be.
A vidéki vendégek Csernus

apát vendégszerető házánál va
csoráztak.

Folyó hó D-án fél 8 oral
kezdettel ft NépházbQn színre
került a Legényegylet rendezé
sében II • Klárica" c. h6rom fel
Vonásos színmű. A zsufolásig

és Magyarországot e feladala ha
tásos teljesftásébtm támogatni fog
ja. Magyarországnak ninci egyct
le~ olyan problémája sem, maly
nek megfelelő n:egoldását egész
Olaszország ne tartaná szüksé
gesnek.

Az időpont kiválasztása a min
denkori körülinényektől filgg. Az,
hogy KÖl.ép- és Délkelet Európá
<ban elérkezik az. 11 korszak, me·
lyet Ciano gróf VeJencében na
gyon találóan a béke. jogrend és
igazság korszakának jelenti nem
csak magyar, hanem általában
európai érdek is. A magyar ér
dekek mindenben összhangban
állnak az általános európai árde.,.
kekkel.

A velencei megbeszélés senki
ellen sem irányult. Célunk Közép
és Délkelet-Európa békéjének, az
igazi, konstruktiv békének minél
gyorsabb megvalósítása és bizto
sítása.

Máris kitünö mindkét áliam vi
szonya jugoszláviával, mely ter
mészetes I<apcsot alkot kettőnk

között. Kitűnő mindkettőnk viszo
nya Németországgal,

A nyugati nagyl1atalmakkal vál
tozatlanul korrekt viszonyt tar
tunk fenn.

Az a rendkívül kedvező fogad
tatás, melyben a velencei m@g\,e
szélést!<et az egész világsajtó ré
szesilette, ékesen szóló bizonyi
téka annaic. hogy az egész vilá·
gon átérzik, hogy at olasz- ma
gyar egyű!tmilködés mily komoly
bizfosítéka jelenleg a háború el
szigetelésének és később az igazi,
tartós békének.

ANémetbirodalommal barátság
banélő Olaszország és Magyar
ország olyan tényező Középeuró
paban, hogy minden reményünk
meg-lehet arra, hogy a valbdi
béke útjában álló akadályokat kö
zös erővel egész Európa erdeké
ben ki tudjuk majd küszöbölni.

január· 4-én Endröd község k6p
víselötestűlete. Az ünnepi aktus
Jefolyásáról a "Gyomai Ujság"
híradását közöJjilk;

Csernus Mihály kormány

főtanácsosikItüntetés én ek

ünnepélyes átadása

Január 4-én délután 5 órakor
ismét bensőséges ünn6plés !szín
helye voJtaz endrődi községháza
tanácsterm~. Ekkor adta ~t dr.
vitéz Mar~y Barna alispán Cser
nUll Mihály apátpJébánosnak a

kormányfőtanácsosi kituntetést.
Márkl alispánon kívUI olt voltak

'.. még Gyuláról dr. vitéz Pánczél
'19zsef és Haviár Lajoi vármegyei

..': föjegyz6k, dr. Hoffmann Pál.vÁrm,
~~./' fő.ugyész" Ringbauer - Károly tan
~t'Qgyj tanácsol. TArmegyei )anfel
~j-.l1gr~~lS, '.9Y9~áról .cir., Sorbán
~: '~"\~~:Jf~f~;~~<~''. ':;., . . .

DíszközgyülÉst
tartott
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KATOLIKUS
~. • ' " ~. k ~ -.' •

KC I- Xl'.;-,_ > :'~i~

bzeminárium.

A Katolikus Akció Or~zágos

Vezetősége és JZ egyházmegyei
Főhatóság rendel!,ezése alapján
- mínJen egyházközség ismeret
és öntudat - fejlesztő 'szemi
náriulllot tart - I{épviselőtestüle,

tének. irányadó-csoportjának és
családi lIlegbizottainak réizére.
Eodrődön minden szombaton

este 6 órakor kezdődnek a sze
mináriumi előadásoka polgári
iskolában Eddig már I,ét előadás
volt, Az elsőn Csernus Mihály
apátplebános a vallás időszerü

ségéről, Révész István káplán lsten
léte és a világ címen, a másodi
kon C5ernus Mihály apátplebános:
Csődöt mondott-e a keresztény-

.ség ? címen tartott előadást.

Minditét all,alommal szép számu
hallgatóság vett részt a tanulsá
gos és'élvezetes előadáson. Leg
közelebb Harsányi Lás~ló főjegy

ző "Régi és uj pogányság Krísz
tus ellen" eimen ad elő. Mind.
három testület tagjait kérjük, hogy
pontosan jelenjenek meg.

PAter Vitéz Berárd dr. feren
ce~ áldozárt - tartományfőnöl{e

--további szolgálatra .. a budai
~izerzeteaházba rendelte vissza,

komoly ember úgy él, hogy l11ill- .
dig készen találja öt a - halál
könyörtelen behívója. Tudja és
észben tartja, hogy hálával tarto
zik Alkotójánal{ a létért és az
élet sok-sok áldásáért, hűséges

engedelemmel a rnindenel,et l\Or
mányzó legfőbb Urnal;, szolgálat
tal a Királyok I(irályának és sze
relettel a minden jó I,útfor
rásának : Mennyei Atyjának. És ha
gyarlósága, gyöngesége téves
ulalua vilte volna, itt élZ ideje,
hogy feleszméljen és visszatérjen
a lelkiismeret, tiszta erkölcs, b2
csiiletes élet, útjára.

.-\ nagyböjt erre I,észit elö. Az
élet ziirzavarában, gyülölködő vá
s~rterén és I«lplwdó l1yugtlllansá
gában - Krisztus a vigasz, lIIeg
nyugvás és deriis bél,e kiéJpadlJa
tatlan forrása.

MIndenkit vár és mindenkit
hiu: ,:Jöjjete!, hozzám mindnyá
jan és és Illcgenyhitlel, titeket"

Nem kiván sem pénzt, sem
anyag; áldozatot. szere:etet l,ér és
siirget azoktól,<lldl,ért ~tolsí) csepp
vér~t is \,iontotta a I,eresztfán.

AldlJen egy puányi becsiilet és
jóindulat van, az nem zárja el
szivét iY\egváltó Istenének szere
tö é<5 boldogító látogatásától.

A flllsvéti szentgyónás és szent
áldozás ideje nagyböjt első vasár
napjától !\ezdödik. Ne felejtsc el
~enld e legfontosabb keresztényi
kötelességét híven és őszinte bün
bánattal teljesíteni!

-
$ZIVLELJÜK

MEGI

Lüttich közelében o rendörök
az örszobára vittek egy kisfiút.
Eltévedt gyerek volt, oki nem
talliltnaz8. Az örszobán aztán
kikérdezték, hogy merre van

otthona? "
- Hogy hívják az édesapá-'

dal? kérdezte a rendör.
A gyerek azonban h8JJ~8Iott.

Elly másik rendőr segitségére
sietett tárgának és más alakban
adta fel a kérdést.

- Hogy szólítja anyád az
apádat?

- Ú~y, hogy: te ördög
válószolt most már hirtelen II

gyerek.
/\ rendorök derülten kacagtak

fl válaszon és tovább fdggatták
a gyereket.

- Hát az apád hogy szólítja
az anyádat?

- Úgy, ho~y: te vén bo
szorkány - hangzott a felelet.

- Hát téged hogy hív az
apád?

- Komisz békiinak - vála
szolt a gyermek őszinteségével

a kicsike.

Ezeken a feleleteken ugyan
nem tudtak eligazodni a ren-'
dörségen, de be'!öle bepillantást
nyerhettek egy családnak ször
nyű életébe. Mert csak szörnyű

lehet az az élet, ahol nem ft
szeretet uralkodik, hanem a
durvaság, egymás bántalmazásft
és gúnyolása, Az ilyen család
nem Krisztus Szive szerinti és
nem is boldog l

-

:"! . . ..; ..

Egy' ·visszatilszitÓ
Gsalád. " .-~ "

Szent Ptil apostof irta e sza-. . . -' ., ..

vakot a rómaiakhoz, de minden'

koroknak szól, főleg. nékünk,. "

magyar katolikusoknak:

"Testvérek r.. , a béketűrés és .
vigasztalás Istene adja meg nek,;
tek, ho~y egymással.···· egyetért."
setek (l' mi' Urunk Jézús Kris;:'::'
tus (példája) szerint, hogy·:~gYet->'
értv~ egy'szájÍ~I''liszi~)jétek.J·
Islento mL Urunk:Jé~usJ<rist~-t=.

. . ' . '. - ...... ':.. ~. ,- ......... ,. ,..... ' .... ;- '?:~ ..

tus Atyját:,El1n~.k"okáé!1J9idá';'~"

tok eRymás'riak pa,rtjái~ ,i~i,~Íl,\i~H;:
·Krisztú.s'isj)iirt9.tQ~_~t~ r~~!8~}A.~~~\

teri' .' ~ic~~~ég:~!e"~'2;;~";:;fjg\~1;t'~~:tr;
'. S~! 'IIe IJ~~5}}~~g '-i.§~~p.u~:g~!·':t;~~;i~,

·.·.i!y9n~;?rÜ~'.~;~~y,~á~m~~g~~~~~j:it:::
ben. ~ Legy~~:~:&~g~:á)sz~t~~~8s~tf~
"," ." . : "':'~:':-:'~"~.:.~.< :>~;{> ., 4~~"'" '':..~··~;:lf~~~f;;iöj,j~:.;~~

'·'nak. LeayüriJC(estvérela'.:,[t:~;:.._;'~i
.:.. - \ . ,.:,: :~~~:t >}t~/:~,:<i:~::r ,:?,;\~, :~

A fáradhatatlanul buzgó lelkiatyátl
és kitünő szónokot őszintén iaj-
nálják az en'Jrődl hívek. - .. '

Lelkigyakorlatok lesznek feb
ruár és március hónapban End
rődön. Február 17-20 között a
családapák és legények részére
P. Omerovits Tamás jézustársa
sági atya tart háromhónapos lel
kigyakorlato!

A nők és hajadonok részére
március 6-, 10 között Kovács
Sándor píj,spöki tanácsos, volt
országgyillési I,épviselö tart tri
duulllot

A külterUleti hívek részére már
cius első felében - Csejten, Nagy
laposon és az Ugaralwn P. Vitéz
herárd atya tart 3-3 napos lel
lligya Iwrl atot.

f\\ár most I,érjiik a híveket,
hogya lélelunentés szeIIt idejét
haslnálják fel buzgó és kitartó
részvétel ii l{ ke I.

Népmozgalmi adato~t az end

rődi plebánia területén az 1939.

évben. Született 245 gyermek, 121
fiú és 124 leány.

Házasságot kötött 96 tiszta ka

tolilws, 16 vegyesvallásu jegyes

pár. Egyházilag érvénytelen há

zasságot hötöLt 3 leány.

Elhunyt 87 férfi és 93 nő.

Azévi szentáldozások száma

EndJődön 57.997, Kondorostanyán

8101, összesen 6ti.098.

A Szent Antal pénztárból tőbb

száz szegény, legföképensok,

apró gytrmlkes családot és mun

kaltéptelen öreget segitettünk 1309

pengő értékű -alamiz5náy.a!.':>~

Jézus j~talmazza a jÓszív~ű.ada

koz6!{at.

Egy~sületi híreit.

J Inuár 21-2n d. u. fél 4 órahor
Szent Ferenc III. rendje tartja havi
ájt.tosságáí. c1<Jnuár 28-án d. u.
fél 4 órakor az Oltáregyesület
tagjai jönnek ös~ze buzgf>lkodásra.

Február elsején d. u 5 órakor
a Leányegyesületek, Február 3-án
d, ll. 5 órakor a Férfi-Li~a, febr.
4-én d.u, fél 4 órakor a c1ezus
Szíve Szövetség Női-csoportja

LHtja havi összejövetelét.

Az Olvasós társulat. éa Jé
zus Szive-társulat február 6-án
d, ll. fél 4 óralwr tartják évi köz
gyíilésíil{et a polgári islwlában.
Kérjíik a tagokílt, hogy minél
számosabban jőjjenek el.

KUlterületi szentmisek.

Január 21-én a polyál{halmi ká

polnás-iskolában, j<jnuár 28-án a
nagylaposi kápolnás iskolában,

f~bruár 4-én az öregkerti Szent

lrnre-iskolában, február 11-2n a

csejti islwlába mutatunk be szent

miséket.

'P"

híradás.Egyházi

n népeH kormányzóit
Hri5ztu5 szellemE

UEZEsse.
Az a krisztusi szellem, amelyre

a népek kormányzói nak oly nagy
szükségü!{ van, tulajd'Jnképpen
ebben áll: Keressétek először

lsten országát és az Ő igazságát
és a többi hozzáadatik nektel, "
és a másik: "Adjátok nlPg a csá
szárnal:, ami a császáré é,slsten
nek, ami az Istené".

Ha most már a nemzetek éle
tében szörnyű bajok, szenvedése!"
viszályok és háborúk dúlnal" ha a
f :lsöbbség és az alattva!ók között
szinte állandó a küzd~ern, aldwr
ennek a legfőbb ol,a az, hogy a
krisztusi szellem hiányzik úgy a
\'ezetőségben, mínt az alattvalók
nagy rétegeiben is.

A népei, vezetöi l,özül sol,an
nem merik nyilvánosan elismerni
Jézus Krisztust, mint a minden
ség Királyát; mások egyenesen
tagadják Istent és l(risztusrél' éo
az Ő lörvényeiről, szocíális nagy
parancsairól hallani sem akarna!(,
sőt mindent megteszne!{, hogy
alattvaló!!, szivéből a krisztusi
hitet ldöJjék; mások pedig úgy
tesznek, mint ha a l{eresztény
törvényeket: az igazságosság, tisz
tesség alaptörvényeit me~tartanál{,

azonban ez csak látszat, eszük
ágában sincs, hogy a szeretet és
igazölig törvényeit betöltsélL

Ez a legfőbb oka annak, hogy
nincs béke a népek !,özött. A bé
ket a béke Fejedelme, az Úr Jézus
Krisztus az Ő szent törvényeivel
hozta meg az emberiségnel{, de
ha az emberek ezt a bél{ét, az
iJazság világosságát be nem fo
gadják, akkor II sötétségben ma
radnak. A Szentírás a népek ve
zetőiről mondja: "Azt hirdetil{,
hogy béke ... és nincs béke."
S azért nincs béke, "mert rászedik
az lsten népét, békét hirdetnek.
de háborút forgatnak elméjükben. "

Imádkoznunk kell tehát, hogy
a népek vezetői a reájuk bizotta
hat I{risztusi szellemben irányit
sák. A szociális szeretet, ~ szo
ciális, . igazságosság valósuljon
meg a törvényhozás útján a mun
haadó és a munkás között, ú~y

a vezetői" mint az alattvalói,
ugyanazon egy isteni törvényben
taláijál{ meg az egyetértés és a
béke feltételeit.

A-nagyböjt
al Istenhez térés és magábaszál-

. lás ideje. f\z élet . mulandósága
mindenkit Iw.moly.an figyelmeftet,
hogy késziiljön: a,nagy, pill?natra,
~lIlikor visszatér: lelke Teremtőjé

11ez .:...:. -szánlldá&~a. 'Ei~ ,.a. per~et
eill ;iudJ~;~lör.'e ~~enkl.'(A józan és i

.tJ>< J'f:/~,>~ <.,t~:'::\ Z':-



Folynak a. budapEsti
MBzögazdasági Hiállitás

ElökÉszDIBtBi.

Szerkeszlésén és kiadídrt felelős;

WALTtllfR GYORGY
Fóm unkatáii:.

CSERNUS MltlÁLy
Nyomat.tt Nádudnry Mfbály
"PETŐfi" könyvnyc>mdájábar:

Gyomán.

Az Országo. Ma~yar Gazda
sDj;/i Egyesület kiállitás rende
ző bizottsága elhatározta, hogy
az 1940. évi, sorrendben immár
negyvenkilencedik kiá'lIitását az•hlen korai husvéti ünnepek
miatt a szokásos idópontnál né
hány nappal korábban (márc. 30.
ápr. 7 napjain) rendezi meg. Az
előkészületek ennek figyelem
bevételével folynak, a kiállitási
iroda az ősz kezdete óta teljes
felkészültséggel dolgozik, szét
küldték már ft jelentkezési fel~

hivásokat, :sőt 8 tenyészállatok
csoportjában a bejelentések ha
tárideje jenuár 6án már le . is
járt, míg a többi csoportokban·
a bejelentés határideje febr, 15.

A kiállitási irodu készség~el

ad felvilállositást bármilyen irá
nyu lirdeklődésre(Budapest. IX.,
Köztelek utca 8 sz. telefon:
18-79- 54).

6yomáróJ Induló VDnata~:

12,2 Békéscsabára 2.34
5.34 Visztőre 3.43
6.13 Budapestre 5.41
6.35 Gyulára 6.14
8.23 Budapestre, sebes 8.27

10.25 Békéöcsabára, gyors 9:2.6··
11.46· Békéscsabára . 10.28·'·
11.56 _Budapestre, gyori l1.Q~,

10.20 Vésztőre 12.45
1420 Budapestre :~J4.30

15.24 Békéscsabára , :' 15.31
16.51 Budapestre, gyors' 19.22
19.20 - Bél<ésc~abára, gyors ,'17.37:
17.36, ,Vésztőre . .·11.4L·~

19.26 Szarvasra.; , .,',.:'" \' : 19',29-:
20.34. Bél~ésc8ab~ta,:, ·:,;~~J?:~~;20.3.S~ !_,

2200' Vé8Úőre,;.,,:,:r:;'i/ ".~;:..:, ·'~")·~ff;'6·~i:
• . ,.;- . '.f' -,:' ~/Y:\'i'~:.~'i:)"r~""Mf'".:~~1,..

23.24 Budape8tTe:'i'~~\5~:t.;:.:;:~}f:2375Q~::~

".

VASUTI MENETREND

.". J,:, ';: _·.~~..·.A{",:.~~~~~·E~~J~\~:.-;~;;'}~~~ ~~ ~M

Endrod, lQAO~--18nuár:.f.:15~&'j:;~_~
- '.' -...';:-~~?~..;:;::.,~ ~ ~

DmBzOgazdasftg állapota. /IÖtlen volt. Tud~i '~:-;Iik,~};;;;~.)
a mult héten emlflett 500 vs-

A fagy nagy károkat okozott gonoo kivül II román kukoricá.oo
ft vetésekben, írja ft földmüve- ból további behozatalok lesznek.
lésügyi miniszterium havi tájé- A 80 kg-OS búza' 21.05. A.
koztl1tója. Hogy milyen mérvüek rozsból ma sem mutatkozott
lesznek akárok, Ilzt csak o ta· Iirú, mert omig a pestvidéki
vaszi ves;retáció után lehet meg- .ozs ára 16 pengő kőrül mo
állepiteni. Tény az, hogy sok I zag, II takarmány~rpa még II

helyütt valósággal Jeperzselték középminőségű is, 1.50. a zab
a vetéseket a rendkívül erős pedio{ 4 pengővel drágább.
fagyok,

Megállapítja a felentés azt is,
ho~y a rendellenes őszi esőzé

sek miatt az idén több tavaszi t

vetnek a gazdák, mint más
években, mert sok föld szántás
nélkül maradt az ősszel. - A
vidék gazdasági orgánum ai ar
ról adnak hírt, hogy ~ cukor
répa-termelést hatalmas iram
ban kezdik meg a kisbirtoko
sok is.

TermBnytözsOB
A szombati 20-35 filléres

o'csóbbodfts ulán a tengeripiac
irányuta ma állaláb~n el.<yen-

Mi ujsáD az állafpiacDn?
A borju és tehén árak na~

gyon alacsonyan mozognak. Ál.
1alon05 a panasz, hogy szűken

termett és drá"a takarmány
miatt gazdaközönségünk sulyo
5sn rMiz:et 8 tehti,ntaltásre. A
kormány közbelépése helyén
való lenne.

A pesti sertés arak sincsenek
arányban II tengeri és má!S ta
karmány.órakkal. Akik príma
fi8tlll nehézsulyú hízókat kül·
földre szállithatnak, valahogyan
me~tölóljtík számitásukat, de a
pesti lertésárak túlalacsonyak a
mészárszéki húsárakhoz viszo
nyitva. - Prima rietal szedett
sertésért 92-100, könnyebb
sulyú hzl6kért -80 -90 fillért
fizettek a f~rencvárosi vásáron.

6YDmára BrklZ~ vonatDk:
Budapestről

Békéscsabáról
Szarvasról
Vé~ztőről

Békéscsabáról, sebes
Budapestről, gyors
Vésztőről

Békée5cssbáról,. gyors
Budapestről,

Békéscsabáról
Budapestről

Vésztőről

Béi<éscsabáról, gyors
Budapestről, gyors
Gyuláról
Budapestről

Vésztőről

Békéscsabáról

Hármal-KörlSl

6úGsúzfafás.
Irta: BARTHA DHDRÁS.

Vármegyei
vitézi bál Békésen.

Békésvármegye Vitézi Társa

dal ma, a közigazgatás lelkes

támogatásával február hó I-en

Békésen . rendezi meg, díszes

külsőségek közölt, ezidei Vái-
megy ei Vitézi Bá\iát.

Ezen hazafias érzést ápoló
és nemzetvédelni célokat szol
gáió nemes intézményünk. a
hagyománynak megfelelően,

évente csak e~yszer j~lenik

meg Békésvármegye közönsé
gének színe előtt. De ilyenkor
aztán, teljes erkölcsi sulyával
és a Rendhez méltó komolj
keretek között.

Minden évben, a vármegye
más és más helyén, rendezi
meg, társadalmi eseménynek
szánt és annak valóban be is
vált Vitézi Bálját, eKyrészt hogy
alkalmi bemutatkozásával érint
kezést keressen és kapcsolato
kat teremtsen a vármegye ha
zafias érz.ésű egész lakosságá
val, másrészt, hogy a befolyó
jövedelemből vármegyei Vitézi
Székház lllapját növelje.

Meghívók Békp.svármegye Vi
tézi Társadalrni Bizoltságától,
Gyula Vármegyeház8 és Bál
Rendezóségtől Békés, FószoJga
bír,íi Hiva.t8l utján i~ényelhetók,

de II vtirme~yei közi'.{l\zgatás
és 11 vitéd szervek is minden
fel vilBg'osítást készséggel meg.
adIlIlk.

M.~ghal U-l év il, mint az .mbQY:
Kín lódva, csöndes sz4p halállal;
S ell;úc8úzLatjuk holk 11!JriiJésscl és
Szilveszlr.ri lcurjo11flalással,

Elköúó'n főle mind.n emb.r •..
Kinek hoqy m4rt a lorla POSltot 
A kOpOYSÓ11ál ugy mond átkot,
Én,k,t vagy ünnepi lászlot.

Ugf) trónolt, mint eg'J fejedel.m I
KegJ/et $ halált outott a jobbja,
Ál alvókat uerelt, 6$ a
Láladókat Ülte, botoEta.

Vin~qdgyon 8$ hópihén hált
S ·11-ajJf6Uyt tÜIö'U a ,i,vegin,
Mámort kerelŐ" hajoltak l,
AlmodOIni lábafejé1", .

Núil hilte~ ho,qy véget ér minden
Pálya, - ha /,i van is taposva,
És a vAgI,t halált ,ivó'lt a
Jókra -úgy, mint a Isarnokokra l

... Rakjwl le hát ó'ssle Ssilv,sstoykoy
N8hállY hatOlt hopo1'sóSlegn~,

S úgy mondjunk nótát, ah Igy ut a
Megpihen l 'v me!l~r'demell, ...

'HIRDESSEn
LAPUNKBAN

4 oldal.

Téli gazdasági
tanfolyam
Endrődön.

A földmivelésügyi lC\lnlszte-
_rium 1939. október hó 29· tól
1940. január 4-ig gazdasági
tanfolyamot rendezett Endródön.
A taniolyamot Molnár Bálint
ny. gazdatiszt vezette.

A tanfolyam záróvizsgáját ja
nuár hó 4-én tartották a Kis',
iazda-Körben, amelyen vllez
dr. Székely Gyóző szarvasi gaz
dasági iskolaí igazgató, minisz
teri biztos elnökölt. Résztvettek
még a vizs~álaton Márky Jenó
vármegyei gazdasági főfelülolye

lő, dr. Theisz Lajos gazdasági
felügyelő, vitéz Pajor Gyula
gyomai gazdasági iskolöi il(ez
gató, dr. Korzenszky járási állet
orvos, s Endrőd község vezető

társadal mi rétegének több tallja.
A vizsga előtt a tanfolyam

hallgatói Molnár Bálint főintéző

és Harsányi László főjegyző ve
r;etéséve! II templomba vonul
tak, ahol Csernus Mihály apát
plebános "Te DeumU-ot énekelt
II tanfolyam áldásos sikeréért.
Ez;után kezdődött az öreg diákok
feleltetése.

Az űkszerütakarmányozá~Hól,

ft termésfor!'1ókról, a jószálSne
velésről, a .kisérleti mintatele
pek létesítéséről, a gazdasági
llZámvite1rőJ, a tejtermelésról, a
baromfitenyésztésról, a - sertés
hizlalásról igen szépen feleltek
ft hallgatók.

·A vizsgálat befejezéseképen
ftZ Eridrődi Gazdaifjak Önkep
zőköre .tartotta Kovács János
elnöklete mellett ülését, amely
után vitéz dr. Székely Győző

miniszteri biztos teljes megelé
iedését fejezte ki az elért ered_
ményárt, a hallf{atóknak okle
velet és ezüsl- k"IAs7. jnlvényt
osztott ki A viz"K8lötol 80 sze'
m.~lyes közebéd követte.

A hallgatók névsora: K81már
I~re községi bíró, Kovács Sán
dor közsé~i gazda, Kovács Li
bor, Kovács Illés, Szabó Pri
gyes, Kalmár Károly, Varga
Mátyás, Venczák Ede, Uhrin
Imre, Vaszkó Pál, Uhrin Vendel
i8zdák, Timár Vince, Timár
Imre, ifj. Kovács Illés, ifj. Uhrin
Imre. Kovács János, Szujó La
jos, Bula Vendel, Bula Meny
hért, GubllcZ Máté, Gubucz
Imre, Timár Boldizsár, Hanyecz
Yi~,ce, Varju József, Vaszkó
György, GeBai Bálint gazdlSifjl:lk,
Soós Sándor, Hanyecz János,
Szmola János, Bella Lajos, G~n"
da Illés, GelIai Mihály mező

őrök·

E'ndrőd köz~ig tiszteletteljes
hÁlával gondol. Teleky ·Mihály

. ~ :·grM"miniszterre, s o tanfolYIlm
',' fáradhatatlan, lelkes vezetőire.
':/~izton reméljük és várjuk, ho~y

:~_népüokQ~~dlÍlkod8~8előnyösen

~JejIÓdi~ ~z'~olapos/és ,'rendsze;'
:..,:~~s.Okl otá:s·::I.!,y o ':llon. ,". . ..
:' ~. .;;:'~.. ,,"' .: ..~~'.' . :J .~.'~ _ ;: •• ' .• -.• ">;;: ~ . .'
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ft I. r d e t :é 8 e II e t. "
kedvezmányea feltételek mellett közlü'nk. ~.
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CSODÁT VÁR MINDENKI...
Irta: Dp, Rrüger Aladár v. orsz. kÉpvis~lö.

se Ö lII.:lga, s~ c:ialádja, se óLOlll.- biztositásához ragaszkoaÓ :n~~:
azédja, se faluja,. se vdrmegyéje, n'lDlet vezéreit. Világós ta'nulsA(:
se hazája, se a környező orszá- a Iiberális-iiabadk6mUves' istea~

gok vallásos hite meg ne rendül- tagadó b egyhj,zUldözö klikk ...1.
jön, mert allal az emberek békés
együttélésenek egyetlen feltétlenül csak a pénzt, csak önz~ ér<lekti,t

"Amott kerekedik egy fekete detik az Istenhit végleges meg- biztos, szilárd, félrenem csavar- nézi. .' "."
felhő" - igy kezdődött iskolai döntésének közelí bekövetkezését. ható alakja pusztulna el. Ime: az uj ...moiern pogány:
~lvasókönyvUnkbenvalamikor egy Pedig - az lsten ott marad II EI kell jutni al emberiségnek. ság', mely a v~r és faj jéllegé~

népköltészeti szemelvény. Most is ma~a végtelen fönségében min- oda, hogy sorsát valláserkölcsi é.> egy.>égét előbbre helyeziKris~::

tt " '1' I l'k t'" denütt, akarata szerint keringeneit alapon álló vezérell-'~ri;ltuslJzel~ t ál k' 'té é ·A.I· Ilá" ~.amo ,a VI ag va ame yl aJan lIemében intézzék. Atkell itatn.i usn, eres~ nys gnt;, va se...-
kerekedett egy fekete felhő éa évmilliárdokra és csillagévmllliár- a világot az evan-gélium 5zelle- kölcsi iguságok .. kOvttésén4t.
félve nézzük, hogyan kerekedik, dokra megszabott pályái kon az mével. Ez pedig csak akkor I.e- Nincs níb nép" nincs más' olf
hogyan n6, terjed és készül elfog- égitestek. születnek a ködföltok- hetsége,. ha a nagy cél szolgála:' taj, mely v.l. egyenlő értékU,
ni a béke, a polgárosodás napsu- ból uj világok, él az lsten a meg- tába beleáll minden katolikus férfi egyenrangu volna. Minden -~
garát az emberiség egyre nagyobb félemlitett, leigázott, de az örölt és nő. MI vilál{iak is, mert a vi- náció csak arravaló, hogiölszol~

. lágialt apostolkodása: világa pos- .. .
tömegei elől. igazságoktól el nem tántoritható tolkodás. gálja, noki dJlgozzon, s neki ad.-

Egymásután kuszálódik önze lelkek milliókban és szá ..milliók- Valamikor, 1900 évvel ezelőtt ja értékeinek, kincseinek nag]
mindig több országnak és nép- ban. Micsoda az lsten végtelen- elegendő volt az akkori egyszerü hányadát. Ha nem megy szé~

nek egymásközti viszonya. Euró- ségéhez képest néhány bomlott viszonyok ltözt 12 apo5tol elin- s,-óval, elveui a, erös~ak utján.
pának mind nagyobb területére agyvelejü ellenségének időben és dulása s lábuk nyomán megujult Elvetik az els} parancsQt: "Ui"4
terjecl szét. a nyugtalanság, átcsap tér.égben is szánalmasan korlá- a föld sLÍrie. A m':lí bonyolult dat I.ste. ned.et. i,m..i.p,jad_és,~s.~k nekl

. társadalmi és nemzetközi helyzet-
.a lá,z~~~,t.~_~bi,,,Y.!!~gr~s.~.r_e< s~~r:~e' ·taJt terjedelmü hatalma? 8emm.i·~be.n apostölok:-íni:liói'ravari:'siűk- :~~0!B!Ur, .. ! t~f~~I.?í~~s~~,~q~e~"
':azegészföldkercltségre, .:coaladok" ::Ez -a semmi azonban adott pi':' ség, vagyio minden ltatolikusra, '. tartják klStelezönek a' tizedik pa
~zóródnak széjjel, dolgozó embe- lanatban nekem, neked, vagy har- egyházira es világira. férfira. nőre rancsot sem _ felebarátodnak
:,.ek a bizonytalanság sötétjébe madik embertársunknak szörnyü és gyermeki e egyaránt, minden. "se házát, se mezejit, SI másféle
~hannak, menekülókkel me~telt katasztrófát jelenthet. Egy földi kire a slját élethívatása körében. jó~zágát el ne kivánd l"
vonatok é6 hajók indulnak egye- él~t belezuhanását a tüzhányó M'l mindealtinelt szól Jézus meg- lne: a vallásgyalázó, keresll.

hivása az apostoli munkára: Kö-
lőre talán nem is ismert állomá- kráterébe, Családi boldogság szét- vess engem I tény-üldözö, a szivekből Istent~-

~k felé. zuzását. Békés otthon fölégetését. irtani akarÓ szovjet: Békét, boI-

Csodát vár mindenki. Várják fiontalanságot, gyötrelmet. Mindez "lmD:1Z "m"Dr 7" dogságot, paradicsomot ígér a Vi-
azt a lángpallost, mely angyali a világegyetem történetében egy ti U II U~ lág ploretárjalnak és milliókat
liézben megálIjt parancsolna a fe- porszem, de ha a porszem én va- kUld vág6hídra, munkást, iparost,
nyegetó veszedelemnek, mely gyok, én a porszem, mégis csak E szavakkal mutatta be a meg- gazdát egyformán. Miért?

. kOrDácsult, seb~kkd borított vérzővi5szakergetné a mélységekbe a szeretném ellterülni. Es mellém, Nem bántotta senki. Hadsereg....
Krisztust P jAIU~, a római hely.

.:pusztltás felszabadult furiáit él a pOf1~zem mellé 1939 évvel ez- tarto a gyUlölköd5, Jézus h;Llálát gel szállta meg - a németekj6-
-ujra hékességet, állandó hékessé- előtt odaállott Krisztus, a végte- k:v:Í1) és U.,öl;ő zsiJ6knak. _ voltából - a katolikus Lengyel..
~et hozna a jó31taralu emberiség- len jóságu éő nagyhalaliIlu ISlen Gu IjJruS m~gjegfzése arciJllltölte ország nagy részét, s megkezdte

'mek, és neltem, a véges p)fsL-::ml1~k al ist~n.{yilk)s L -idókat, de ezek- kommunista szervezeteinek kjépi-
Pedig a csoda megtörtént, pon- szinte végtelen erőt adott ahhoz. b~ll lIi:m volt szánalom, vadul tés~t, ezzel együtt Krisztqs klSva.

rikoHolták: .. fe~zitsd meg Öt~ I .10aan 1939 évvel ezelőtt, mikor hogya kataszlr jfát ki védj' em. Adta tőinek üldOzését, s a keresz.tén--A világ szinterén is ott Ali - I
lsten fia maga &zálIott le a föld- a krisztusi, a katoliku5 hitet. Isten leg~leb:) alkotásl: al ember. ség irtását. . , .•, .. , •. ~
re. Nem angyalt küldött hanem fia az egész emb~riség Krisz- N~m a nyom)r é~ inség me. Két milliós hadsereggel rátÖJ't
,Ő jött el közénk. LángpalIóst il tus parancsai szerint éln~, nem zitláoJSlira, nem az alkollol és a kicsiny, jó keresdény fin" népre.
hozott: az isteni örök igazságot. volnának társadalmi forradalmak, testiség állatias bUnének rab3zol- A régi diplomácia nagy mesterei

. gáir'l gon lo:unk, han~m arra a l lább ló J. I' I.l.be· ,ót a· palIó.t 2izután átadta ne- nem lennének nemzetköli bonyo- ega a va hg· ep c Jpu"
szerencs~t1e \ ,.óriási ember-csor- -

,:k.ün.k, ho.gy mi magunk élj'Unk dalrnak, hiboruk, pusztitások. d"k ~ k'k t é kodtak elrejteni titkos sZándékai-
.:1 ra , a I e a p nz-, a vagyon

'veje,. mi magunk forgassuk ön- Ime, az evangélium. a katoliku5 molo:hja, az elvakult emberi ke- kat és terveiket. Mofotov."éI ttr.
"védelmünkre. igazság mínt egyedül biztos ut- vély;;égsitáni vakmerösé5e állított Sli ~a~,:éll .ész.t. és' it~~~~~~~
'. Eenyegében kételer év óta hit mutató ne:ncsak a lélek számára szembe egymással - a t~chnika . s~g~t s~m.t~,t~l~z*_ f~I~:'C~.~~~~~.
·is:. á hitetlenség" közt folyik a lsten felé, hanem a földi élet szá- . ~~~k~~~s~~:yb~~j~~_~~~ráa~~~~~~~.. g~~dol~.oz~!1~~~r:?~~<~.ijl~~!~~~!
:~aré.~A:hJtetIen·s.ég~tf~tfa gyU- mára ls a családi ottho.n, az egyé- tibá.k. öldö;;sék egymást rakásra.: -,b"J~lei1hk,.·b~g~,..\.ök,.~lq~~~.
"lö1tt, Iste~,é&, az istenhjvők ellen. ni elet, a b~ke fenntartására ~Ö: Kina·Japán, a Szovjet éf»rFinn.: rháb9r~bal1: Ftnno~zágg_~~!;'}-~,
1JtegdőbbenW:en'5ÍUk a iyUlöIkö- . megmentésére. ' .. az Angol-Francia é~ ..NéJl1~t,biro·, . r~k!ny~?eritett~;';öket.ia; finif'i.:koé'-
.<Iók)átkör~: déezeken a parányi Hazudnak tehát azok, akik azt dalmlk, Dom:~il~mok, Gyarmatokm'~ny-a f~gy:~~~es"L kÓ~,tJ,~I~~~~:

:~atárokon \'bel~li ép oly megdö~- 'próbálják át~innl a. ~öltudatba. - ~~fe,~z1~O~ármllhó lakosa al~rt mert fin~'Jora.~J.róOAm~~lif~~~~;':;
nentően .faIÍatlkusak.-· Ha, egy falu- 'hogyavallas maganugy. ElIen- hoggy ml.'nteO'ad2· ~O~30Jol é~ll~dd.)ZJk: - hattak~:; - ~". :" :'-":' ,J ~':"',:::~ }~~~: ~~'~,

, .. ' ''o . -," ., ' ...v,) ml l :> se . " -.'.' 1---"''-'~'''-- ,'_
:balÍ, ~!k~'ri~J' ,ft~~p'!omQ~ r~lrob- ke~öl~g: a vallá~ .a ~~Iadni, ..~z· r~~nek municiója. hadigépe,: bom- . ~- A: yU~g ~>,n~~.~~~,o~~~'~'~~r~i9.~"
,~_a,nta!11Qk.;~~iY l.~,tal~vá ;.,.á~~lakl- ~lnJvagyó. embeflseg l,~gelsó k~~- _bála éi. rep(JJögépe ~.Iegye~ e,rV-: ~,~~,!>:~~'.\~~~~!!.'l~JL~.~!lJ.l:t,~~'~~<
·tani,·' ezt. a,':hltet,l.e,n&ég ',nagy ~yő- ·,ügye. Amltók azok,. ~Iuk azt hir- .. más ~!dk()lására és.-pysztltá~~~a\ :,~p;.t~k,. ~~I~.''!}~!HY,2,~~~J~~jIfI~~:
'::tllméhtk: köny~el1~ :~,I:~' ~a' '! :egy :' d~tik~ hogy. a vaY~sl : d~lg?kk~I, :: m~lm ~~ ~~:~okr~:a-aIJalnvez~t~s.~ I i~,~,~~P'!qtit-~~'!Y.WilJ~q\~~~~$kl. l'ii.
-.()r6zágót;!ái.sátan,\ké·pere:~;fQrmál- '..csak II pap,ok törodj~~~~ •.Mln~en_ : sá~ I h'" ,<ib. ~. alt.lt,,«;~"~~I~~ d~~~t~Jl~.q.,~~g4bt.~~qm~p~ ""fC:

. :~~~~t-' í~,~ó~~;:Y.r!~grJ~~~~'~~~U~·1}~-; ~ok~JtoHku,8: '~,lnd:eri' kere~ité.~y '~m-: .;~ik ~i1~~p~:isá~áv~~ .·~:fk~tef.it~ ti:~~i~~Jii~~~,~~~~~f~~~"'N' .",
:ti5~' 'Úfn~J{;~~~#~!.4n9~~~~·:~P~,~~; ,;.~~rn~~, ,~}~de~, hJv~J~!e~n.ell elö,ö-; "táma'disba kerget ..~ ? ·a'~!~::~le~p~· ~!~~t~~~,O,~~-!,~~.t!~!f~!\~·.. ,~.j: :<

nit Ídjctib t.rjei4h'JJJt,/ Q'Í~r ,hlr:- ~ ..5Qrb.n:, arra' keH '.törekednie, hogy~ , fenntarlásáho~, 'népUk'~,Jöy.öJ~~eJC ·:valQ.ti'.,ból~:Jt'.~~f<,:"$;.qJ:'1_ ,; ,J;'p-
~ ~...,..,. ~. ~ "._.~: _: ..~..?....~::, \ ~ '''= :'" .
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KÖZÉ'RDEKÜ ÜGYEK

Hámaa.;.KlSdSs .

VármBgJBrkisDYOl~s

mélyr., . 8~~izt' ~z ,akciót ~', ·é~rŐl~
.~yr~)fá}1.yl~j~:.:a lei.i09~',;Pél<tí~-.
, vat :elólJar, tl~lot~ 6értő~;éa,~ ~ min..
:\fen~fn2lgya.f ~~l~uval~ f!l9aégét kl-,-
c.ufoló eljárá.'nak:~riJlnösithető.

Hih,~tetlen-' ~á;; ~;irth~tetle~. meg-o
jegyzhekben volt részük az ön
7,etlenUl fáradozó 2yüJtőknek.
termélltfeaep ,az eredmény is,
olyan silány.volt, mlnt'·· amilyen
megértéssel fogadták ezt az ak
ciót. Mindö6sze 184 P és mint
egy 60 pengőt kitevő természet..
beni adomány folyt be a 14.000'
Jakoóu Endrőd községben..

Egy pár megjegyzésre válaszol
ni kell. Azok akik nem értik' meg
a Horthy akcióindokait é~ cél
ját, vegyenek fáradságot és ke-o
ressék fel a köz~ég nyomorult
jait, íígyhozkötött, tehetetlen' be
tegeit, a bénákat, az apátlan-
anyátlan tehetetlen öregellet, akik
nek nem jut hely a Vidaféle sze
ginyházban és akiket a betegsé
gükmiatt nem lehet szegényház,;.
ban elhelyezni, még akkor sem,.
ha rendelkezésre állana mert a·
szegényház nem llórház. '

felhoztáll, hogy cigányok ié;.
szére gyüjtünk és osztogat a:c.,
elóIjáróság, hog.y a cigányfajták
kényelem lSzeretók és munkake
rülés jellemzi ől{et, de az előljá.,.

róság azokat is embereknek tart..
ja és nem zárhatja kl az öre(~

elesett cigányokat és azoka.ta
családokat, ahol keresztény' há
zasságból sok ártatlan gyermek.
van és néha-néha nekik is juttat
egy kis élelmet, vagy ruházatot.
Ezek az adományok egy év alatt
nem ülil{ meg a 120-150 pen-
gőt.' ,.".,. ,', ... ',',.",

Egy 'szónak is· száz a vége~

Nyomor mindig volt é. mindig.
lesz. Az Ur Jézus is azt mon
dotta: "Szegények mindig lesz,.
nek köztetek." Tehát akció min
dig lesz mindaddig, amig az ál
lamhatalom gyökeres szociáliire
formja végleges, rendes állapoto
kat nem teremt

Még egyet. Mult év végén egy
ujabb ad6nem kerUIt elö, - az in
óégjárulék. Ez az inségjárulék nem
áll a kÖZiég rendelkezésére, mert
aiÜ be kell fifetni a vármegye
javára, ahol az ugynevezett köz
jóléti szövetkezet veszi halizná
latba és ha megfelelő tőke ösz
6zegyülill, a szociális nyomor in
tézményesen lesz orvosolva. '

tlARSÁNYI. LÁSZLÓ. ,

áll fenn, hogy a naiyobb ucc~lt

betonburllolattal való ·ellítádval
felszabaduló óriási téglameiinyl
&éget fogják azokon 'az' 'u,cCákon
felhasználni, ahol a' ház.tulajdo
nosok nem birnák el a betonbur
koJat nagy költóégeivel való hoz
1ájárulá6t és gondo5kodott, arról
is, hogya hozzájárulást termé
szetben, tehát kézi napszám mun
kával is meg leheisen váltani.

Z.l Húfak.
PanaőZ tárgyává tétettek a köz

~utak és liörnYÉJ;e. Az előljáró

ság előterjesztésére a képvilelő

teó:iilet 1939·ben és azt I(övetö
időIJen egy egéiz kutépité&i prog
ramot szavazott meg s azt na
gyobb részben már végre ís haj
totta. Ennel( a programn'ak kere·
tében kimosatta az Árpád uccai,
mirhói ártézi kutakat li ezzel előb
binél tizsleresére, amirhóinál
kétözertisére emelte a viz meny
nyiségeL Létesített vizgyűjtő me
dencéket, melyek ez évben lesz
nek felszerelve szivattyuval és a
mosáshoz s más célokra bősége

sen fog a viz rer:delkezésre álla
ni. Tervezzük, hogya mirhói kut
nál teljesen elszigetelt vi'lgyüjtő

meden\:ét építünk és szivattyú
szerkezetre alaldtjuk át, hogya
kitünő, de kevél vizü ~(t vizfe
leslegét is megmentsük a köz
haöználatnak. Ez az eljárás 50
évre fogja biztositani a mirhói
környéknek a vizszükségJetet. Ki
épillelle az előljáróság il Sugár
uccai elhanyagolt kutat és" Grosz
fatelep hátamegett lévő· jovizü
kutat. UjonaIi megfuralta· ako
c50rhegyi és öregszőlősi kutal{at.
KÖztli hetel{ben kerül sor a Jár
ványkórházi és Tanilóföldi ujtele
pen egy-egy ,uj Iwt forráiára, a
jövő évben pedig az ugari isko
lánál furatunk uj Imtat.

Az adatolt beszélnek s ehhez
csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy
a panaózosol{ nizzenek körtil ez
összes I{örnyezö, de különösen a
liárréti ~özségekben, hogy hol,
melyik községbln áll annyi köz
kut rendelkezésre. Csak Vésztő

I{özséget emlHem, ahol a legutol
só időidg egy olyan kut állott
rendell{ezésre a 12 OOO lakosu
közlégnel{, mint Endrődön a mir
hói Iwt.

3.) Szegények 5egÉlYBZésB ÉS
HDvfhy-akció.

Köztudomásu dolog, hogy a
képviselőtestiilet a mult évben az volt február 13·1n Dr. Beliczey
ugynevezelt helyi kal'iláizt, zöld- Miklós föispán elnöklete 'alatt. A.
keresztel segitő akció (egri nor-
ma) beszüntette, mert az adako- nagy hóviar miatt a választott 24-
zá.ra kötelezettek legnagyobb ré- t.iból clak 7-ell voltak jelen. A
sze éllpedig a Itgm6dosabbjai tul- gyomai jár4. mindkét kis~yüléli
néztek ezen a kötelezetl6égen s tagja: Caernus Mihály apát éa.
igy kézzelfogható Igazságtalanóá- Havilr Gyula· dr. közjegyzőmei"
gok fordultak elő, mert az egyik . jelent a gyUlésen, ahol több .gyQ
befizette a hozzájárulást" 21 másik mai 'I en,drödi Ogy kerOItdOn;'
pedig nem. Ilyen eljárás mellett té. alá. A gyOléi elején IlnOkl6
a karitáaznak az a magaaztoi főispán'a kisgyUlés nevében üd
célj21, hogy akoldu6kérdést me2- vOzOnt ,Oszinte meleg szeretettől:

oldja, csődöt mondott a 6zívtelen izzó. bllzédben ,kitUntetésl:alkal..
emberek rövldlátáaán. Hogy ez mával .Cler9ul. ~,h'ly>.~p~l~:t.~~
megazUnt, ismét vlsazaá/lott a hi- .gész vár~egye"Orömmel,!9Iad
vataloa ~yüjtéaeklthetöaége is ta a kltUqt.t61~ .mondotta a fő.
kötele2ett~ége. Igy történt· az, fspán, mert látja ,é'. 'tqdja, hogy.
hogy hos.zu évtk után II mult. Cumua 'Mihály közel :ó'kft6vtfie.
h6n.~~?all a Főméltóságu Asazony des közéleti;,:, él' törvinyhatódaf
akclojat le kellett bo~yolitani. En- mdkOd~sbclméltán. ki~rd.me1te
nek 60rán vértelenUl fájdalmas ,.~:legm.g~~.p~ k.itO>ni.t~'j:',CS~.~:;'
és ll~ruztény lelkl.éghez nem, iIlö: nUI. :M~h.á,IYc~melhito.lríÚVakbijf

. megjegyzések, magatartáaok yoI- ,kO.zO~t,«(Ilí~".a~J6.i.pán\'filtn~I.;'·:
tak tapasztalhatók" olyanOR; ~ogy tö figyllmU' ~;~-.ikliÜÚJ.H~~I~:::
vonatkoztatva arra a mag215 &ze- VII UdvO~t~l't'·:~;::>~~;~.'." ~ ',: >i'-' ' ,

lésével szabad a \(Qrrnáll) hatóság
intézlledése s7erint járdat épite
ni. Azt hafározta tehát több iz
ben a község, hogy egyenlőre

épiteslienel, ld az ÖSS7eS járdál(
közl{öltségen és a jövőre nézve a
járdák épitésének fenntarlása és
ujraépitéóe tekintetében aláveti
magát a l(Qrmány rendelkezése
nele Ezt a határozatot azonban
a Iwrmányhatóóág elutasitotta.
Kénytelen volt tehát a ~fpvilielő

testület meghajolni a' kormány
hatóság félreérlehetellen rendel
Itezése előtt és hozta a járdaépi
té~i szabályr~ndeletet olyképen,
hogy az uj járdék é~iléliéhez már
a lalwsság, illetve háztulajdono
sok fele öaszeggel hozzájárulni
tartoznak. Ezen ózabályrendelet
kiérl{ezle után iamét folyamatba
tette az előJj~róság a járda és
piactér burkolá8i kölcsön ügyét.
Ebben az ügyben a mai nehéz és
válsága. idők között, hogy mi
kor lesz a don tés, megjósolni
nem lehet.

Ezel{ ismeretében a tényállá.
világos, hogya község az öaz
szes járdahálózat kiépitésére a ren
delkezéare álló törvényes utakon
az összes előkészÍtö munkálato
kat megtdte.

Meg I{ell j~gyeznl, hogya cslp-·
csup közbejö\ő járdaépilések sem
hajthatók végre, csakis hozzájá
rulál ellenében s Igy származha
tik az a téves felfogás, amit a
I{épvíóelö urral il közöltell, hogy
járdát C.5all jobb módu családok
kaphatnak. Ez leljeóen téves, mert
a képvlselöteatUJet éi elöljáróság
nagyon is gondolt .a .szegényebb
néprétegek re, mert az a ter.vezet

"Kárpátok őre és a Balkán béké
jének védője a 13 millIés olasz
hadsereg". Már pedig az olasz
r~pf\lök tilnemtliyel munkáját sa
ját börilkön tapasltalhé:lták a
szovjl't-hadel ök még Spar,yolor
tzágban I

Tcleky Pál kOI mánya szi\'ós és
kemény Iépések~,el vezeti a ma
gyar belpolitikát a gézdafági iz
mosodás ÉS megerős.ödés Osvé
nyén, A háboru lánglen~eri fél
Eurépát nyaJdofsa, mi a n{pme'J1
tés legfontesabb törvényeit alkot·
juk és hajtjuk végre ernyedetlen
~zorgaJ( mmal. Ki Ipclítikéi télen
a triancni átck n'(gs2üntetÉ~ért

do'gozik kOJJll6.r:YLnk cdaéró
buzgalommal Szolgi1!juk a békét
és baraliigat, de eröSEn hang
sulyozzuk, hogya 20 év óta
mindig áldoza!ot hozó Mag) aror·
szágtól tebbet ne váljanak. Elég
volt. Az okOzott sebek gyógyítása
nélkü] - nem lehet gyégyuJás és
megértő bará15ág. ' ,

Amikor e sorokat irjuk, fenn
az északi fronton 1J nap óla
tc mbol a harc és ölcöklés, A
szovjet ntm kiméli fem hadíanya
iat, Sém embeleit. Hegy meddig
birják a finnek, nem tudjuk. De
a vitézseg ~s haza5zerettt cfcdás
példáját <:dták már eddig is, arról
év e2fEdekig fog taniténi az ese
mények hü tanuja - a történelEm.

. Szüksége van az 6riási kiter.
ledé~ fi, 180 millió lakos~al ren~

delkező világbirodalomr.ak arra,
bogya parányi 3 és fél milliós
finn népet leigázza és ért{kes te
tületeitöl megrabolja? Hol ven a
]lép.boldogítás, béke és emhr.
élet szeretet? A neg(ny orosz
munkás és paraszt nem ember,
:nem Is~en megváltott teremtmé.
nye? A kiYánt néhány "famZlsz-

'·pont" megér annyit, hogy s1áz
és százezer embert, mint a répát
kard eIre hányjanak és mint a

,barmokat a harcok gyilkos tilzébe
.küldjenek?

Az északi finn "Dávid" azon,
ban szörnyU leckét ad a vörös
~Góliálhnak"! Azt hisszük el
megy a kedve attól, hogy finn
ország leigázása után korábbi
hóditó és mindent legázo!ó ter
veit délkelet Európában megvaló
sitani próbálja,

Magyarország - Kormányzójá
nak bölcs és biztos vezetese alatt
nagy és dicsö szövetségével:
Olaszországyal egyiltt - éber fi
gyelemmel és nyugodt, de elszánt
'készGltséggel szemléli az eSEmé,
nyeket éjszakon is, délkeleten is.
Nyugodtságunk kitunö hadsere
gUnk hagyományos vitizségén és
dicső barátunk: Mussolim támo
gatásán alapszik, aki belecölögle
adiplomác:a arénájdba, hogy a

~.,

',:~~ ~ofdaJ. ',..
-"''';"J

Január elején, amil\or az or
,szággyülésiképviselő Ur a kerü
~etet látogatta, általában olyan
panasszal terheltél{, melyek egy
részt teljesen hc;lyi vonatkozáóu-

· .ak s igy az Ö nagymérvü elfog
laltságának határain tuleónek,
másréózt pedig a panaszok tul

, nyomó része már elintézett dolog.
Szüksége ml!!atkozik teiJát an

~ nak, hogy ezrldtel a kérdésekkel
mindenki megnyugtatólag tisztá

, ban legyen. Ezekről nyujtok rö
· vid felvilágositásolwt.

1.l Jávdakérdés.
Az összes községi uccai járdák

~iépitése elvileg már 1936-ban
rendezést nyert, amikor a képvi
lielőtestűlet ldmondotta, hogy

,hosszu lejáratu kölcsön segit
" ~égével fogja egyszerre rendezni
" a járda és piactér burkoiását. A
· kölcsön iránti kérelem be is fu-
· tott iJ/etékes helyre, ahol azonban

elulasÍtották azért, mert a köz
ségnek jogérvényes járdaépitési
szabályrendelete nem volt. A jár-

, daépitési <szabályrendeletet a I{öz
>ség már 1933 óta mindig csinál
_ ja és hogy csak a mult evben
--sikerült megallwtni végérvénye
.-soa, annak az a magyarázata
':,hogy a község ismétellen ne~

akart eleget tennI a kormányha
tóság azon kivánságánall, hogya
járdaépitéssel járó köll6égell fele-

',része álhárittasék 8Z érdekelt
;, 'Júíztulajdonosokra. A község
'. ugyanis sérelmet· lát abban, hogy

" '·~egyes 'ucéákön mát készen van
, ;·naJt·.. · ~ ~,1 közköltségen.:imegépltett

::'. ,~járd~,~/,a "hátpilévö.,:uccákia azon
'E'>:·~).f'~~an ,~, lakosság küJön->',megterhe-
...-t:: .•C:: '~-;- ..". _. .
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Krisztus apostolainak

5zBmináriumi
előádásainkon az egyházközsé
gi ki-pviselótestűlet, a családi
megbizottak és .. irányadó-cso·
port" tagjai minden szombaton
este hat óraKor szépszámban
vesznek rézt. A tanfolyam tan
anyaga felöleli e legfontosabb
vallási kérdéseket, de kiterjed
8Z éJet gyrakorlati vonatkozásu
témáita is. A meRjelentek nragy
érdeklődéssel hallgatják az ér
dekes •elóadásokat. A legutóbbi
szombatokon Dérczy István ny.

'plebáno, Harsányi László fö
jegyző, s 8 hafyi lelkészi-kar
mélyitették a megjelent katoli-
kus·tábor vallási ismereteit é's
öntudatos, cselekvésre hivatott
meggyőződését•. A [egközeleh1?'j

. tanfolyam február 2~~~~~t.
6 órakor lesz a poliátlJ' isko-
lában.' .,,; "".. ~ (.~.-:

Tanyai-kismissziók.
Evek óta kérték a knlterületi

hivek, hogy ne esak az időkö

zi tanyai szentmisékben, hanem
külön lelkigyakor1tltban is le
gyen részük. Amikor' P. Vitéz
Berárd ferences-atya mint kise
gitó nálunk működött, ft csejtiek
ismételten kérték, hololy a nagy
bőjtben tartson nekik három
napos lelki gyakorlatot. A jó
Páter megigérte, s mo~t irta a:t
apát urnak, hogy szivesen be
váltja szavát és eljön az endrő

di tanyákra..
Három tanyai körzetben lesz

tehát kis misszió: márciul el:)6.. " " , ," - .
tiz napján. A csejti iskolában,
ft nagylaposi kápolnás iskolában
és a polyákhalmi kápoinás is
kolában. A pontos kezdést ke1l6
ieőben meghirdeti a plebánia
hivatal.

női·tábor vezetőit az előké6zitó

munk'latokrClbuzditott~',azok
gunyos mosollyal felelték; ho~
"velünk nem lesz baj, de e
férfiakról . nem állunk jót l" 
A'z apát úr megjegyezte, ;POIY
"ahol jó hitvesek és gondo~

édesanyák vannak, 8zokból ,
családokból eljönnek a férfiak
is." (Bi~onyosan azokra a gyer
mekáldást nem szerető, lelket..
len anyákr8 gondolt, akik láb..
bal tapossák a Mindenható Is
ten parancsait és nem mernek
az Ur szine előtt melljelenni.
Félnek. és remegnek az Uristen
büntető kezétől l?)

A férfi-sereg és női tábor
Krisztus előtt tesz bizonysábot,
hogy melyik érdemesebb az Ur
Jézus áldásár8 és szeretetéie l

.BDUEr,Dlsti ..'szBntml,.ek, .
Február~ ,: 18~án ezöregkarti

és. polyákhalmi - kápó,ln4s-isko
'Iában, "febru'ár':25~én',~~, ·,I}~gy'la.
posi k6polná~iskolában~<::mái'ci.

,us 3.'n~a';csejttés'Szent. :;I~r.
iskolában"'· m'rcius~,.1Q..en-'~ a

.. '- .,', ~ _ ";', , •••• _ :,f. ill' _" _•

.n~~!~po.1,i;tj~~o!~~.~;'~~tP·;I9!~<
11~e~; .~po~~~~.~~I~,l '(i.,~~-r:~~~I:,·-:
kerti· kápolnás.~a~ol~b~u~')'n~t.""d;,
tunk be; szentméséket."· ~:. {'~:,~~i~1

. .' ;,~..: • '. -' '..;. . -:t

Mdjd a ~nermekek és tes~vé

rek helyes életrendjét és ma
gatartását rögziti le bölcs taná
csokkal a pásztorlevél. A' Csa~
Jádi életet a vallósossóf, szel,.
leme hassa at és kösse össze
a család tagjait a béke, megér
tés, az összetartozandóság és
áldozatos szeretet szent érzése.
- A házasélet tisztasága, a
családi élet erkölcsi me~ujho

dása lesz szilárd, biztos
tllapj~ a társadalom nyugod,
fejlődésének és boldog haladá-
sának. . ~

PátEr DmBrovich Tamás

háromnapos lelkigyakorlatokon
adunk alkalmat az endrődi ka
tolikus hivősere~nek, hogy a
nagyböljt magábaszállásra és
megtérésre serkentő komoly
napjaiban felnézzen Krisztésára
és lerázva bünro~gyait lelkét
megfürössze - az isteni ke
gyelem égi szent vizében.

A családbtln az első az atya:
a férfL Eló~zör tehát a férfiak,

-családapák, legények, nagyobb
leventék részére kezdi me~ feb·
ruár17-én, szombaton este 6
órakor missió~ szentbeszédeit.

Egyházi hiradás
Triduumohat

jézustárs8s6gi atye.' Régi, ked-'
ves jóismeróse az endrődiek·

nele. Töbször volt nálunk, min
dilZ hálás örömmel gondolunk
gyönyörü tanitásaira, még az
elvadult lelkeket is felrázó nagy
szerü beszédeire,

Ellön a jó Páter, nem sajnál
időt, fáradsálolot, áldozatot. Illő

és üdvös. hogy megbecsüljük e
jóságos; minden érdeknélküli,
csak a mi javunkra szándékolt
és végzendő apostoli munkát.
Férfi-testvérek r Akiben nem
veszett ki teljesen az Istenben
való hit, aki önmagát nem az
ös:dÖI\ÖS tillblok, lUllIem II ~on·

dolkozó ésszel és lelki felelós-,
séggel élő Isten teremtményei:
az öntudatostm gondolkodó és
erkölcsi alapon Giló emberek
közé sorozza, az nem m<1rad el
e rendkivüli lelki: haszonnal,
családi meRujhodáslial, erkölcsi
ujjászületéssel járó lel~i·szem

IérŐl. Ha egv mód és lehetőség

akad, ott legyünk minpnyájan r
A családanyák és htljadonok

sem mostoha gyermekei Krisz
tus fmyaszentelZyházának. Ró
luk sem feledkezünk med.

Március 6-án, szerdán este 6
órlSkor Kovács Sándor püspöki
tanácsos, az orszár minden ré
szét járó, mindenütt nllgy sze
retettel várt "világi-misszioná
rius" foglalkozik apostoli gon
dossággal '8 .Ielki-ujjáuöletés
és keresztény n9i~hivat~s"f9n-
tos kérdései vel. . ' . ..--'~, <:;.

Amikor e falu" plebánosa'a

Valóban telie:5ül a Szentirás
intése: .megbüntetem az atyák
büneit fiaikbl:ln harmad- és ne
gyediziRlen ... "

A betegség es vagyon el
vesztése ideiglenesen fáj, a
bünnek gonos i következményei
azonban nemcsak az elkövetőt

sujlják, de átszármazik a be
tegség és nyomor az utódokra
is, sőt a bűnösökre váró tulvi
lági bűntetés és szenvedés foly
tán az örök kévalóságra is ki
hatnak.

Ne nézzük a bajokat rest
megadással, hanem küzdjünk
ellenük l Harcoljunk a bajok
gyökere: a bűn ellen és példa
adással mozditsuk elő a jó
győzelmét a bűn fölött!

Járuijanak a hivek cyakrab
ban a szentségekhez, mert csak
igy tudják felvértezni és meg
erősiteni lelküket '- a minden
baj legfőbb forrása: a bűn el
sodró pusztitása ellen r

*
D r. S z m r e c s á n y i L a-

j o s egri érsek pásztorlevelének
első részében a lelkek vezeté
sére hivatott papság nagy fele
lősségét han~sulyozza .,- a hi
vek megórzésenek és helyes
vezetés ének fontos feladatában.
Majd 8Z apostoli munkát elő

mozditani hIVatott 'katolikus
egyesületek és intézmények
célirányos vezetését és fejlesz
tését, s a tagok öntudatos mun
kábaállitását sür~eti.

*
D r. B r e y e r l s t v á n gyon

megyéspüspök a szomoru vi
Irighelyzet okát a társadalom
és nemzetek főalkotó elemének:
a családnak bomlásában és le
züllesztésében látja. A krisztusi
házesság Isten kegyelmétőlmeg
áldott és összekötött felbontha
tatlan életszövetsége e~y férfi
nek és 4tIlY nőnek. A cseládnak
gyökere a házasság, törzse a
szülő, á~ai a gyerme~ek.

A csak törzs és gyökérrel, de
termő álo/akkal nem biró fa nem
sokat ér. A házasság csak a
llyermekek által lesz teljessé,
akiket mint lsten ajándékát jó
szivvel kell lo~adni.

A,kik ezt bűnös módon meg
ak6dályouák, nemcsak az élet
Ura, a Teremtő Isten ellen, ha
nem a gyermek ellen is vétkez
nek, akinek ugyanannyi joga
van nz élethez, mint a szülők

nek. De vétenek a nemzet el
len is, mert közreműködnek6n
ntlk elsorv6dásában. "Nem a
véres csaták, irja il fópásztor,
- városokat rombadöntó bom
ba támadások, harci vonalakat
elárasztó mérges gázok, hajó
óriásokat elsüllyesztó aknák
valZY tengeralattjárók, h8nem

. a gyermek eredete és élete el
len toró bűnök okozzák a mo
dern népek halálát.- .

törvénye~ utódai: Szent Péter
enyaszentegyház főpáutorainck

na~yböjti . szózatát olvassa és
vési szivébe a jószándéku, hit
valló, becsületes katolikus ma
'gyarság.

Közérdeket szolgálunk, ami
kor Főpapjaink inteJmeiból né
_hány fonto~ részt ismertetünk
olvasóinkkaJ.

D r. S e r é d Y J u s z t i n i á ri

biboro:5-hercegprimás na~yböjti

pásztorlevelében a világ min
.den bajának igazi okáról ad
üdvös tanitást.

"A romlott emberi természet
több 8ajnak és szenvedésnek
'forrása, mint 8Z elemi csapá
sok. Emlegetik az Istent, a va
lósáRban azonban Istentől akar.
ják mentesiteni és uralma alól
akarják kivonni az embert. Mi
helyt pedig. a fék, mit Isten
félelme lis parancsainak tiszte
lete jelent, megszünik, felsza
badulnak: az uralomvágy, bir

,vágy, bosszuváRY, melyek kü-
lönösen a gyengék irányában
keresnek érvényesülést. Ahol

'nincs igazi istenhit, ott meg
szünik a kölcsönös bizalom és
.megértés. alapja is, s a népek
mértéktelen és drága fegyver
kezésseI keresnek biztonságot."
A fegyverkezésben kifejtett ver-·
seny százmilliókkeserves ke

.resményének gyümölcsét pré
dálja el oktalanul, s a háboru
ban többen pusztulnak el, mint
vizözöntől, földrengéstól vagy
-pestistől.

"Az istentagadó hamis pró
féták tanitása nyomán zürzavar
támadt a c s a l á d i é I e t b e n

:is, ahol a vallások sokasodtak,
- 8Z i f j u s á g n e vel é s é
b e n, melynek züllése a biró
sá~oknak okoz gondot; a t á r
s 8 d II I m i o s z t á I y o k v i

S z o n y á b a n, melyek e~yütt

működés helyett 8Z egymás el
len való agyarkodás jelszava
után indultak."

A bűnös istentelen tévtanok
hálójába jutott ~yönge ember
- az isteni kegyelem fel vilá
gositásait és erősitését nélkü
lözve - a bűnök fertőjében

vergődik.•A kórházakat undaIr J

. betegséggel fertőzött, parázna
emberroncsok, a lelencházakat
'ez állam terhére haqyott tör
vénytelen gyermekek,· a bör
tönöket az lsten VII. és VlIJ.

,parancsainak tiprói : a t o I v a
jok, rabI ó k, r á g a ) m a z ó k
ezrei töltik meg.. .

Az . i:5zákoslág é, tulzott
.fényüzés nyomán mindenfelé
nyomor terem, 8 gyülölködések

,.összeütköiésre/többször .gyiJ-
:kos~ágra vezet~ck~:a ga~dtilolok
kapisisága..,és.~.:mun~ától való
iszony, inségbe 'd~ht' n~,ptöme-

it'~~~:. ,<:~,~,gi~rme~e~.'..enll edet
lenség.•, .:- 'ez ' "ifjQs.6g _Jéktelen
• let&'· ii"'szUlóket :~'Iei:iti. '
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A Nemzeti. Munkaközpont
elhatá~ozta,_ hogy .az. Ox:-z.á2
minden részéból megnyilvánu1~
kivánságoknak ele~et· tesz éS
.Uj Magyar Munkás" .címe!)
meginditja a pártpolitikftOl
mente., jobboldali Izel1emfi
munkasujságot.

.A lap első száme februárban
jelenik meg és .ttól kezd.~

minden héten eiy,zer, szombe:
ton viszi eJ az ország minditn
részébe azokat a Ipecíális bite
ket, amelyek e magyar m~
kásság különbösó rétegeit egy
formán érdeklik.

A Nemzeti Munkaközpont
tagjai részére a lep elMizetél5i
ára 2 pengó egy esztendóre.
mig nem tagok évi néiY pen
góért fizethetnek eló.

A Nemzeti Munkaközpont
felkéri te~jait, hogy elMizetéai
uándékukat a helyi szervezet.
nél vallY aZ or.z6go~ központ
nal (Budapest, IX., Üllói-ut 19
sz,) mária jelentsék be.

SErfÉsl1izlalúk figJBlmtbt.-
M. kir. Külkereskedelmi Hi

vataitól f.· évi február hó l-én
az alábbi tájékoztatót kaptuk':
Németországba, Cseh-Mo·rv~
protektorátus területre és SzIn.
vák-iába kiszállitott sertések kr-

'rjié~~ésr~ kéi1ná16f~i fi~r.l)r~i
l-tól kez:dódóen -megválto7.:tak~

Szövetkezet, vagy keresked6
utján kilzállitolt sertésekért UlJY
ft szövetkezet, mint e keresked6
élő suly kg-ként eb istálló ill*
ve ab feladó állomás a. nok6
sos 12 órai koplaltatás után az
alábbi árakat kell, hogy kUizes
sék a hiz! aló iazdának: 199
kg. berakási 8ulytól Celfel. ká
ként 118, 180-189 kg. berekisi
suly között kg.ként 10 9, 170-".
179 lei. berakáli suly között
kg-ként 10 5, 170'-189' k~ b...
rakási suly között szedett) Set
tésekért' ezon' esetben,holylta
a sertéseket olyan' kisgazdaihi.
lalta; akinek 100 holdnibki.
sebb a birtoka éa- 2p· drb;.náJ
kevesebb, a; Nzott aer:t~'állo.

'mánya kg-:-k.nt 112" 135:~1~

kg. berak6si suly. k6~tf ke:
ként 09, jól kihi:tott 'pnma ko
eá.rt (csak Cleh-MQrva visz.0llj..
latban) kg-ként· lOT fillér. - ;

Rubihus-kangrBsszus
MBzötUPOR

Az összeírást teny~~~.~i,

Coiyasztási es exportszempont
ból rendelték el, tehát minden
gazdának és mindazoknak, akik
baromfiakat tartanak,érdekük,
hogy pOntos adatokat. mondJa
nak be és ezenfelül Contol. nem
zetgazdasági érdek isfü~Ődik
ahho~, hogy ft földművelésügyi

kormányzat tiszta kppet kapjon
az orszá~ baromfiállomány'ról.

X«mV,%66Z,rd4••.
iTta. Bartha Andrá'.

Hamvazóuerda... Emlíkuem
'flY ilyen "égi, volt ,.n-dá,.a:
Peltln voltam... ae "t lehajlott,
, a h6hullá,ban uflY láttam, hOflV
uü,tl, volt mind a níflY lába
lOlJunknak a hótól - tanvánkon...
É, a fákon
a 'anfla mó',ó'U varjd Irólta", 
uelek vivódta]"
I fehírsremu ködólf aludtak...
S .d.hallalllott üzenete
(harango. tak) - a ki, (aIumnak.

Fehlr,n,. Cló'ndben állt a to,-onv,
, a kö·dó·n át i, ideint.tt
felénk, hOfllJ - tnénjünk,
ha 8Zánzo,. i, ,á,.ba e,tünk:
nlUtalSuM mefl Q ubeink6t.
...8,ólt a harang, a föld (aJú,. volt,
hópalvluket u6,-t la a' éflboll..•
S a foli;ó'l,mintc,oda CIÖpp nyel1l411,
vándorló habolI én.k,lt.k.

É,du .. _. ,,-, '- :'tr-,i5~~il~;
. sdp dalokat áalolt a ,,,Imb,.
ö·r'fl folyó... S láttam:
hogV a lIe,.dai hóhullá,ban
s.rer .mber meflY emlíkuni:
• Em b.,., embe,-! ...
porb6l vagy I, porrá k,ll l.nni...•

A magyar nemzeti alapon
áll kubiku. munkásság Cebruár
25-én tartja évi nagygyülését
Mezőturon.

A kongresszust .lőkészitő

bizottság ülésén jelen volt a
kubiku~ok nagy barátja: dr. vi
téz Ricsóy-Uhlarik Béla miniu
t.ri oaztályCőnök, vármegyénk
vol Cőispánja, valamint Horváth
G_za kerületünk orsz8ios kép
vis.lóje is.

A tiszántuli kubikuI munkás-

ság urei készülnek ez; érdeke- . . 'ÁlIat4-Mtf'. - ;-
ik szolgálatára hivatott nai~- ."- . -- ...,. "',

A ferencvárosi aertésváúron
iyülésre. Bndródról Izlnt_n na- az:. elmult hónap'.•Iattn~rt)l.~
~yobb számban. vennek ri~zt ..e~el~ed~~ ·é~.~. el).9bp-~i~:t
dr. Tóth István ügyvéd vezeté- sagQ hizomk. Piatal, prima sz..
sével. dett t09:-:11:5"fillér~:Icöimyeb"b

A kongresszuson megigérték (100 -:-120' kilósrfiatal ~102,
Jeutazásukat vit~& Bon~&os Mi~- silány mi~óségií·86~~92--,i örea
lós belüiyi államtitkár, vit.z neh.z84~lQOldUlér~"Pontos,
Riesóy.Uhlarik Béla osztályCó- .hogy cSak jQbh ,'z:nin~léiÜ('hl•.
nök, Beliczey Miklós várme- &Ókat.IZ.ámt..u~I;.Jl·"·..·t,;., ."', .-

5lyénk fóispánja, báró Urbán 'Sietk,~zf~!'í'f~1~il~~~~,f~l~J~
Gáspár SzolnQk-vármeiye.cójs- , .. WALTflllR: GTOlOY.t":'"
pánja, vitéz Marton Béla.,'. . .' .-:._~.:.~f~mH·h~~'i#irL;:~\.j;'.'''_f ."
N.mutf Múnkak6zponi orszá- ' .. CSeRHU8: MlitALTr'~:\'f<';""~'

. I k H· . "h' G···· .. , ,... .. N·' ,·o·.·-.m'.'.)at.·:t't\.YH..,rJ..W'Z.J.,..Th.;...,y.:.....·:~. "·1 •.. J~''''''~<-"".. ,-,.~..,..ROI e nö e, or.-rat .; i _~!-~ ~éR· . Y ...' aWl_!!1j;;: - :~ .
viselónk és t~bh dS~~!lt~IiJ~~B- ".:. pti6fj.1(q~)~r;~·(·"~r" ~~; ~

vist'ló il.. . ...• "":·::~Y~Oy\m~"!!fj~~;>.-:<,'ó'~<{lf

MsghEzdih a· baromfiah
Dsszs[rását

A m. kir. földmivelésügyi
miniszter rendlkezésének me"
felelően összeirják a baromfi·
akat, a tyúkokat, libákat, ka
csákat, pulykákat és gyöngy
tyúkoket. .

Minden házbaé. minden ta
nyába elmennek az összeirók,
Akimutatásba b..veszik a törzs
állományt, az; utolsó 6 hónap
ban ültetett fészkek é. keltÉHé
..k számát, továbbá ezt, hogy
az utolsó 6 hónapban hány
baromfit vásároltak, hányat ad
talc~l 's hány baromfi hullott
el. Az összeirást végső hatósá
gok ezuton is r.lk.rik az assso
nyokat, hogy elóre állapitsák
meg abejegyzésekhez szük.é
Res adatokat, hogy; ez61tal :meg.,
könnyitsék az összeírás munká_
ját. .

EgyesUletibírek.
Endrőd' katolikus társadalmi

.gyeIUlet'i mindenütt megtartot
tik 'vi kOzgyUléstlket: Caernus
Mihály apátplébinos vlIetéae
alatt. Az egyesUletek tagjai Oröm
mel l\1apitotUk me~ a körOk er
kOlcsi és anyagi izmoaodálát. A
"Katholikus Népszövetségi Kis
guda Kör" alap.z.bAly váltoláat
csinált és nevét .. K at o I i k u a
N' P k Or - r e" valtoztatta. Vi
lá2i elnöke ismét a kOzneretet
bel álló Kalmár Károly lett. aki
lerény munkatársaival a falu
l'ierös.bb kisgazda eiyesületéve
tettek a 30 ével alakulatot. Far
lan~i vacsorijukon 200-an vettt:k
r'slt. AI öreikerti "Szent Imre
Népkör" elnöke Méllárol János
kisgazda, az "Ugart Katolikus
Kör" elnök. Bula Vince kilia1da,
al "Ore~kertl Katolikua-Kör"
elnöke Cserenyecz E.lek munkás,
a décspaskuml "Katolikus-Kör"
elnöke Kulik .Imre kisgazda lett.

A nép háli "Katolikus Leiény
Egylet" és Qregkerti "Katolikus
Legény -Egylet" egyesületi he
Iyiségeik bövitését tervezik. Tag
jaik nan lelkesedéssel 's szivós
Ol1I9tarlással fejl'iltik intézmé
nyeiket.

Az endrődi Leány-egyesUle
tek (KLOSZ), Kaláu és Dolgozó
Leányok egyesülete közOs farsan
gi előadáson mutattAk be ráter
.meitségüket él szépen ívelö kul
tur.munkájukat. NagyslIIfi él ni.
VÓIl előadásuk általános tetlzést
aratott a népháli mozit teljesen
b,töltö nézöseregben. Mint hall
juk, husvét után - az endrődi

régi lakldaJmas szokásokat akar
jak feleleveniteni és bemutatni a
közönségnek.

Hitbuzgalmi egyesületek:
Február 18-án, d u. 1/2 4 Órl
kor Szent Ferenc lll. rendje feb
ruár 25-én d. u. 1/2 4 Ó ·akor az
OltáregyelUlet, február 29-én d. u.
5 órakor a LeinyegyesUlptek,
március 2·án este 1/2 6 órakor
a F'rfi·Liga, március 3-án d. u.
1/2 4 órakor II Jézus Szive Szö.
ntséi Női.csoportja tartja havi
'jtatollágát.

főispánl· látogatáa. Beliczey
Miklós dr., Békéövármegye főis
pánja február IS-án meglátogatja
-a gyomai járás két közöégét Dél
'előtt Gyoman a hivatalos ható
:aágokat és egyesületeket, délután
-pedig Endródön tesz tisztelgő lá
togatásokat a fói.pán. Este Gyo
mán ünnepl bankettet rendeznek
vármegyénk illusztris vezetőjének

tiszteletére. A járás népe nagy
·érdekl6désael várja a népszerű fó
i.pánt. Reméli, hogy a közvetlen
érintkezés és kölcsönöl megi5
merés mindkét kÖZJég haladádt
forja eredményezn!.
. Halálozás. Havi megjelené
Jünk mellett clak most tudjuk
közölni, hogy vármegyénknek
hosszu évtizedeken volt tiszti fő

orvosa: dr. löldy János egélZ
6égügyi főtanácso5 január havá
ban Teremtőjéhez költözött. A
nagytudásu orvost és mindenki
től nagyrabecsült, rendkivül sze
retetméltó embert az egész vár
megye őszinte részvét. mellett
kisérték ideiglenes nyugvóhelyé
hez.

N.mes Tamáasy Józsefné
uül. budaméri Ujházy RÓll feb
ruár lO-én Bekéscsabán elhunyt
Az áldottI.lkU nagyaslIony növére
volt községUnk főkántorÁnak ég
fia~l énit JJilunk :élte le. A falu
idöllbb lakosai. naiY szeretettel
emlékeznek hissza a kedves mo
doru, lebilincselő egyéniségű ur
"Ilonyra. Jézul jutalmana !

A Stefánia.Szövetség helyi
fi6kjának flrsangi e.tje szép li
kerrel folyt le a Népház terme
iben. E kitUnö szociális, népvédő
intézmény méltÁn megérdemli a
lakosság erkölcsi és anyagi t"
mOIatálát. A fáradsáiol Idp
rendezés Alapy Andor elnököt é.
munkatársait dicséri.

A Vöröskereszt-Egylet end
r~di fiókegyesUlete sem mulasz
totta el megrepdezni l1okáaos
farsangi tea-est-jét. Az est tinta
j~vedelme I tervbe vett .. vörö.·
ker.ut kórház" javára nolg'!'
lU ambiciózus, rendező f'rfi.gár.
tÜt· nagYilerűen kie~ánit6tt. I

h'~lgybizotsái "aktiv-szorgalma H,
a.kik kitUnO befféről és finom t.
á~ól gondoskodtak. A nép sZÁmu
kölöÍls'i Fdrkasinszky Imre mu
zlikijá~&1 . r.glclig, nem tudo~t
betelni l?'
-·'(dny-vacsorára. gyttltek Ö51

.i~·"'f-.v~rig k.ddj'én az endr6di
Leiny-egyWtletek ·tagjai, Hatvan
el.ad6Iány; fogy'uzlg!ta jóélvágnal
a kiWnő .. nyuTpapr'lkla.t, amely.t
ök maguk főltek. H.qgY'-~mUy fi.
nom volt a' - paprikál, azt.~' le
g~nyegyl.t két tagja; mint ..uak•.
biZOttság" igalolta:' -

'-.-':' Ötévi f~gyház:külföldirA·
:dl.6 hallgatá.áért. Az elbingi,
n'émetországl különbiróságMe~

~,ziijs~i~Já~ps~.schn~id~múhli,la
Jcöít :külfÖldl: rádió .hallR~t~sá~rt
~:~~i..fe·ilYhá~;a· Ú'lte.'·' . . .: .....
~~:~f~·. ;:...;~, "..,-,o:...~ ..J.J ':.... _.~ .

H' '···R EK
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, Előfizetési ár: negyed6vre 30 fillér.
M t ~ j e l e n i k minden hónap IS-ín.

felelős szerkesztő:

WAL THIER GYORGY
Szerkesztőség és kiad.>hivlllal: e,.dr6d, Slléch""yi u' 2sz.

tli'rdetéseket
kedvezminyes feltételek mellett közlünk,

Mi, e Iwr fiai, c6odJlkoz-'
va látjuk, hogy nem kellitt
husz esztendő lem,·s Kor
mányzónk bölcs ~~, erélyes
vezetése, alatt ujjáuületett
nemcsak a nemzd, de t~kin-

- reorganizált, uj, erős és
kivülről félelmu hadsereg.ke
zébe adni, tz volt feladata 
kifelé.

A me~~yalázott ntmzeti
trikolort magasba imtlni, a
világháboru hő~ fiainak }<e
zéből orvul kiütött fegyvert

lemosh'ltatlan gyalázatot. hogy
- a magyar hadóereg le
fegyverzése után - oláh bOCi
kor taposta Budlpeit IiZ

fa Itját.

A megzavart gondolkodá
aú magyarságot visIZavinni a
l<eresztény erkölci tinta, ne
mes életutjára, - a forradal
mi idők megkótyagosodott né
pét felrázni éi a magyar ~l~

niakarás, nemzetépitö munka
ösvényére rávezetni, ez volt
legszebb éi legncll'esebb cél
kitilzé6e Horthy Miklóinak 
idebenn.

pedig azt jelenti, ho,{y az Úr télyes, megbecsült lett ismét
szent Testének az Oltáriszent- a világ na1Y nemzetei előtt is.
ségben való vételét nem tet- A haza mélységes és ioha
szésünkre bizta Jézus, hanem.
az örök haliil büntetésének 8U- il nem feledhető hálával ün-
Iya alatt megparancsolta. Ha nepelte legnagyobb fiának
nem áldozunk, ne számitsunk kormányzói jubileumát. BoI
arra hogy lelkünk tovább él dogok vagyunk, hogy részt
Jézussal az örök boldogságban. vevői és tanui lehettünk, -

*
A husvéti harangszóból mi az ő országépitő és nagyob-

katolikusok necsak annak e bitó munkáiiágának, melyet
nagy eseménynek ujra vi5sza- amig magyar történelmet ir
térő örömét értsük ki, hogy Jé- nak, mindig hirdetni és ta
zus föltámadott, hanem men- nitani fognak a jövendő szá
jünk ennél tovább is I zadok minden magyarjának.

Gondoljuk meg azt, hogy mi
következik abból, ho~y Jézus E gondviieiéi adta kiváló
föltámadott r Az következik, férfiu egyéni értékeit és nagy
hogy Isten volt. H!l pedig lsten ságát hivatott törtinetir6k
volt. akkor komolyan kell ven-
nünk és be k'ell tartanunk min- fogják lerögzitenipéldaadásul
den szavát l" ,i", ~ )~Z.. ;,utÓ.k.0J,. ~~gy,arja,~~,~k~B}-

___IIIIIiI-._...._.'_·_-.:I..m__~ ~ ' , z~n·yo~aii·arany~ b'eUíkket-iij'álc .

HORT.H Y javára azt a gyönyörü és ön
zetlen gesztuit is, hogy nem
hiúiág, nem dicsőség, nem
fény és pompa ösztönözte
arra, hogy husz év előtt a
félelmetesen felelősségteljes

posztot elvállalja a budai vár
fokán. Husz év óta őrzője a
magyar szent koronának é~

mindvégig becsülettel állta
hires fehírvári beszédét, hogy
"száradjon a kéz,meJy jog
talanul a korona után nyuU&

Eleinte a ltgitimista tá
borból öokan biz~Jmat1anul

tekintettek reá. Most husz év
után láthatják ezek is, hogy
Horthy Miklósmegtestesült.
impozáni férfija - a szótar
tísnak. az önzetlen közéleti
áldozatoi munkának .és es~
küjéhez haláláig való törhe
tetlen hüsé2nek I

Az ország minden .becsü~

Jetes és hazafiasan érzöm~
gyarjának imája ~z~lit aJ»in

.' denható örök- trónjához" hogy

.,tartsa meg~ ,sokáii:{.';',nemze-
tünknek .'- ll' Tisz~ntul na~

Fiát éi, engedje,' 'hogy' 'mi-
, " " "v J ~

,előbb megláthassa a: iria:gyar
:igéret:föl~jé9~k:: ~:cit~Qg~;~~i!-'
,rágzását';~ai JejlQd~~é\r\~;0;~í

.' L: ' :. ,.~ '- ,Cs~, M~ t

Plató, a r~gi görög bölcs I
mondotta a most is értékes
szavakat: "hazát izeretni any
nyi, mint azt kivül félelmes
6í, belül nyugodttá tenni. II

E Ida~szikus mondá. mél
tó betöltése adja történelmi
értékét ,Ma~ya!"ország Kor
mányzója: nagybányai rlorthy
Miklói husz esztendö6 áldá
SOi országihának.

Amikor Horthy Miklós át
vette az orsiág kormányzá
sát: egy koldu lS, erkölcsei
b.n, anyagi erőiben leromlott
országc~onkot talált: Károlyi
Mihály il Kun Béla izörnyű

hagyatékát.
A voros rémuralom ld

al<arta rabolni a nép szivé
ből nemciak 'Szent István ősi

hitét, a Krisztus vallásához
való tzeréves tartozandósá
glit, hanem ait a nemes ha
zafja~ érzést is,' mely a ma
gyar földhöz ,kötött, annak
védelmére csodás áldozatra
is késztette a haza minden
fiát.

A nemzetközi marxista-
irányzat hozta reánk, azt a

nunk Isten parancsait is. Aki a/
közéletben kerestténynek mu
tatkozik, az csak akkor igazán
keresztény, ha betartja e tizpa
rancsot, az ötparencsot és hi
tünk minden törvényét.

Jézus feltaímadott, tehát igaz
és kötelező ez e mondása: "Aki
az AnyaszQnte~yhár;ranem hall
gat, le:ven mint e pOíZány ru
Ez pedig azt jelenti, hogy igöz
keresztény nem lehet 6Z, eki
fittyet hány Egyházára, eki
nem törődik e templommal, aki
semmibe sem veszi lelkipászto
rának Krisztus nevében szóló
szavát.

Jézus föltámadott, tehát igaz
és kötelező ez a mondása:
.Aki nem eszi az én testemet
és nem issza 8Z én véremet,
ebbtln nem leszen élet JU Ez

Jézus fBItámadása
Ezerkilencazázhét évvel eze

lőtt történt a világ le~na~yobb

~semény.: a me~gyilkolt, ke
relztrefeszített Krisztus felkelt
sirjiiból. Megjelent több alka
lommal tanitványainak, több
száz hi vő embernek, eveU- ivott
v.lük. Föltámadása után mei
bizta apostolait tanitásának hir
detésével ez egész világon,
randelte a bünbánat szent5éiZét,
me~alepitotta anyaszentegyhá
zát és elküldötte erősit6ül, ve
zetőül a Szentlélek Uristent.

Tizenkilenc azázad óta az
emberiség történetében a föl
támadás áltel dönthetetlenné,
isteni het.lommal megbizonyi
tott krisztusi hit állandó, St8-
'lta.d~(tak tú5ditiás'a;, '~;te~1~fkede- '
se, munkája és elkotásai hir
~etik e Megváltó uevainak
tényleges valóraválását : a po
kol kapui sem vesznek erőt

egyházán, mellyel vele marad
a vilá2' végezetéi2".

A husvét ünnepe azonban
nemcsak évfordulója llnnak a
történelmi ténynek, hogy Jézus
föltámadott, több ennél.

Jézus föltámadáu királyi
szent8sitése, isteni bebítonyi
tása annak, hogv Jézus tanitá
sa igaz és örök! Ha pedig
igar;, akkor ezt nem hagyhat
juk fia-yelmen kivül, ahhoz al
kalmazkodni, azt becsületes hű

.éllgel hirdetni, meivaJlani és
meiltartani kötelessége minden
kerenténynek.

Jézus feltámadott, tehát igaz
ás kötelező e mondása: "Aki
nem vall mei engem az em
b'érek elótt, én sem vallom meg
ót, Atyám előtt I" Er; pedig ar;t
j.l.nti, hogy KrisztUs vellását
nem elég a szivünk mélyén
'í2'ar;l1ak tartani, han~m a kül
világ előtt is me~, k~lI mutat
nunk,· hogy' katolikusok va-
iyunk. .' . ,

Jézus föltámádott, tehát igaz
és kÖtelezŐ e: m'ondása: "Nem
minden, ki' mondja: Urám r
·uram. I me~yen b. u Isten or-
'.tágába, hanem aki: Aty"m aka
ratát cselekszi (" Ei pedig 8~t

Jelenti, 'hogy. bármennyirekö
telosltSiünk: . is hitünk külső

meg'vDl16s~,': aee~",~éi nem
.1éi;Ezénre1ülm.~kell tarta-
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ALÁIRTÁK
A FINN-OROSZ BÉKÉT

Március 15.en, i magyar
szabdság emlékünnepin délelőtt
9 órakor oünnepélye. szentmil~t

mond Csernus, Mihály apátple..;
bános. Ezt kOvetöleg á polgári
iskola nagytermében' ~ az e2ye
sUIetek és leventék ~o ~öz~sf

műsoros ilnnepséget tartan~ok. A_-c;
ifjuság Onnepsége délutánkito

órakor lesz ougyancsak a polgári
iskola kulturtermében. Az ünnoep
ségre községUnkbe érkezik a ke':'
rUlet népszeríl képvilelője Hor~

váth Géza ny. ezredes il. . o_o
Egyházi hirek. XII. Pius Pápa

Öszentsé~e a vAradi káptalan
tagjává kinevezett Molnár Jáno~

prelátuskanonok az orosházi pli
bAniára utódjául - dr. Linden-.
berger Jánoa apostoli kormányzÓ
felterjesztésére - dr. Zahoray
József szentszéki tanácsos, csor
vási plébánost nevezte ki. KitUnő

előd .. tán méltó utódot kaptak az
orosházi hivek.

Dr. Lindenberger J á n o &

apostoli kormányzó az Oruedil
ben levő endrődi kápláni állo
malra dr. Hosszu László nagy-:
várad-egy házmegyei áldozópapot
küldötte.

Kubikus munkás-kongresz
szust tartottak március lO.én a
szomszédos Mezöturon. A Nem~

zati Munkaközpont rendezésében
több ezer munkás gyUlt ö~sieo ai
országos naggyülésre. Endrődrö}

dr. T6th István és Klinghammer
LászlÓ vezetésével nagyobb szá~

mu munkáscsapat vett részt a
kongresszuson, melyen a beteg
Marton Béla országos elnök he:'
lyett dr. Spett Ferenc mezőturi

képviselő elnökölt, s melyen
résztvett és nagyhatásu beszéd'e~

mondott a munkásság hilséges
barátja js támogatója, kerUletúnk
kjpviselője Horvát Géza is: A
kongresszus értékes felsz6lalások
után elfo2adta azt az indítványt,
hogy a kubikus munkát szak~o~}
munkának nyilvánítsAk, kivánták
a munkaközvetítés rendezését~'
uj munkaalkalmaknak teremtését,
továbbá a OTI reformját is" a
vasuti kedvezmények kiterjciité
sét a munkásságra is.

Rakodó.kikölöt épit a FOld:'
művelésUgyi M~niS%tériurn° -Oyo~

mán '5 Endrl5dJSn il. Oyomáh._',
a kÖldg gaidáin° ki.iJl a' diiá:..
ványai, ' kGró~tarcsai 'I Iá~jnYi
termilOk gabonái· j4tnak kikofn~
hOz, mi,' EildrödOn' oaz,-oeJÍC!r~di

határraibatárol kondorost B'U~
és MezóbedÍly' nyugati,' ~••o

keleti baJárr6sze. söt a caörváSi
. . ". ~..' . . ~'" ( .' .:':":,. ,

ho.~'n~li g~~dák; i1!~~I~.•,J~I- .
:kö;elebbiK.öröl-rakqdóhői! Mfti4. ,
k~! ~ÖZSég~iIjélt~Y9~:~~r~1ffi'~~íJt
tel!~.I~~s6t.a; ;y~~megy~ 00 !Ol!p~j~

k~dyel6 - ~1~~erje~o~t~~~,9.~r~~')io~ 00

~lclóy~Uhl~~nk,;:;~él~~~o ~.im'~!~l
;osztál f6nQk°';éssHorvl e/-j)Ua.~:. .y ~~~" .>".$!1. ~}.' ... ..t~~.~...:J ~~:::"'-!~t;''1:'~
ok'p'Vl,~l~~l1a.~~a~~,_ !~~n!~,~~o,o:~
kÖI~Onh~ti °o~:;,Yi,!~~}~~~~~ii~~~;o~~::

" ". '(.. ..... : .. ...' ,'".' ~ ."

HIRDESS~N .
LAPUNKBAN

~álatot tett a zöldhitelek fo
Iyósitásávul. U~y halljuk, hogy
rövidesen ebben az évben is
meg-kezdi a zöldhitelek folyósi.
tá~át, ami bizonyára nagy se
gitség [esz a gazdiakrll az idei
hosszu és kemény tél után. Az
intézet ujból tovább haladt a
fejlődés és me~erősödés utján,
betétje 20 százalékkal gyara
podott, ami legjobban bizonyit
ja a közönsé~ bizalmát. Mint ,a
"flutura· biwmányosa az 1939.
évben 2253 teteiben 208 Wag
gon buzát bonyolított le; miAI
tal nagy szohcá1atot tett cl ter
melóknek. Részvény••ein.k 3
százalékos osztalékot fizet.

sé~ főjelllyzójét Harsányi Lász
lót, s a MagYllr Élet Pártjának
vezetőit: Kalmár Imrét, Kovács
Lib,o" c, dr Tóth Istvánt és
Klin·~hammer Lá~zló pátttitkárt.
Ezek után 8 Katolikus Népkör
ben (NEP ház), a Kisgazda
Körben és az Ipartestületben
fogadta az endrődi egyesületek
lelkes köszöntését.

Beliczey főispán mindenütt
emelkedett és nll~yhatásu be
szédeket mondott. Kitünő szó·
nok; aki a lelkek hurján nagy-

. szerüen tudjtl megszólaItatni
minden m6gyart összefogÓ prog
ramrnjának és célkitüzéseinek
népies dallamát. Tudásától,
energiájától, szivós magyar ki·
tartásától sokat vár és remél
az ót szivébe záró vármegye
ma~yar népe.

znn: '"IP

Az Endrőd-Byomai

TakarÉkpÉnztár r.-t. közgyülBsB

Országos Mezőgazdasági KiáHitás
és Vásár Budapesten

utazásra 1940. marclUs24,
Aprilis 7-ig (7-én azonban cSllk
déli 12 óráig), II visszautazásra
pedig március 30~án délután 4
órától áprili, 13·án 24 óráig
érvényesek. o00' o. o_,

HeddBn Bsts ft kssfii ól'ákban röpitettE uilággá ft táviró Izt D
hlrt, hogy aláirt~h fi finn-oposz békESZErződést.

n békESZErződés trteimében Finnország átBngBdi il SZDvjEt-unl
ónak fi karéi;ai földszorost Vilpuriual együtt BS katonai támaSzpDn
tot nyujt il Hankö félszigEten.

A hasadó tavasz napjaiban az első bél<eszerződés

biztatás mindnyájunl< számára, hogy talán nincs messze
az az idő, amikor az emberi belátás győzedelmetil<edik és
véget vett annal< a sZ.őrnyü vérontásnak, mely végső

romlással fenyegeti a lwltura és civilizáció minden érté
\{ét.

A mezó~llzd6sági kiállítás és
tenyészállatvásár március 30,
április 7 napjain lesz nyitva.

A kiálJitásra féláru jelolyek
válthatók Walthier György pol.
gári isKola i~azgatóriál. Az iga
zolványok ára darabonként I
pengő 30 fillér.

A kedvezményes utazásrajoo
gositó igazolványok Budapestreo

Jarásunk e l<! y e t l e n önálló
p~nzintézete 1940 0 mfircius hó
25-én husvét másodnapján d. u.
4 órakor t8rtja46-ik rendes évi
közgyüléset a Népházbano Az
intézet zárszámadásainak adatai
le~jobban bizonyitják, ho~y

Csernus Mihály epátplebános,
kormányfótanácios elnöklete
alett, hivlltását mllradektalanul
töltötte be, mert 1939. évben
283 tételben több mint 122
ezer pengónyi uj kölcsönt fo
Iyósitott, legnallyobb részben a
termelés fenntartása és foko
zása érdekében A tavaszi hó
napokban különösen n&I::Y szol-

neki arra, hogy a vám -lye
.javára kitüzött na~y és nemes
céljait - a nép összeséí!~nek

l lk . .. I . Ie es t8moRat8sava - vepre
is hajthassa.

A gyomai Jaras két nagy
községét február 18 án látogat
ta meg- Beliczey Miklós főispán.

Ezutttll Gyomán töltötte idejé
nek naRY részét, mert II mult
év novemberében már volt
Endródön. Igérte azonban, hogy
a tavasz folyemán bejárja a
község külterületi részét és
e~yesületeit is. Szeretettel vár
juk l

Endrődön meglátO~lltttl rél{i
hittanárát : C s e r n II s Mihály
opátplebánost, tovöbbá a köz-

.... ,.-: ,..... ,",II" , i..... , .......

FŐigpÁNI KÖRÚT
( o2~.otdjd..·..H

A varmegye törvényhatÓsági
bizottsága - februári közllYü
lésén - két volt fóispánját
válasZtotta Örökös tagjáuJ. E
megdsztelés azoknak szólhat,
akik a törvényhetóságnak hosz
szu ideig tevékeny tagiai VOl

tak, vagy ősi vármegyénk és
~8nnak népe érdekében külön
leges szolgálntot és érdemes
munkásságot fejtettek ki. E
"szép és megtisztelő kitüntetés
ben részesült vármegyénk leg.
út()bbi föispOánja: dr. vitéz Ri
csóy-Uhlarik Béla miniszteri
osztályfónők és harmadik eló·
de: báró Feilitsch Bertold m.
kir. titkos tanácsos.

UtÓbbi urat a vármegye e
iéinén csak hirből ismerjük.
Endrőd községet, ennak egy

házi és polgári vezetőséget

sohsem tisztelte me~ láto>!atá
sávaI. Még a község 250 éves
o' •

fennállásanak ünnepére st>m
jeit le. A törvényhötósági bi
iottság bizonyára közelebbről

és 'jól ismerte, ezért óhajl01tll,
hogy megvei tanácskozaslliban
jogosult legyen résztvenni e

tis~tes férfiu is
Dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik Belli

volt főispánunk8t nem kell kő

úHebbről bemutetni akörösvj.
dék népének. A legkisebb \0' e·
rektól alegörel!ebb öggastyú
nig ismeri jól mindenki és há
lás szeretettel gondolnak reá
mínden időben. Az inséi-!eo;
idók rongyos, éhezó munkas
családai különösen szivükbe
zárlák képét, mert az ő iroal
mas jósága oszáz és száz mun
kás tl1taja elöl kergette el 8Z
éhség és inséll szörny ü rémét.
A vármegye jelentős ügyeiben
ft multban is, most is teljes
odaadással dolgozik, mindpn
jogos és méltányos kérést egész
szivvel karol fel
o E nemes férfiu örökébe lé.
pett v6rmegyénk szép tehetsé
gekkel és kivételez rátermett
seggel me~áldott fia: bajczöi
Beliczay Miklós. A ~erendási

ősi kuriából, az Alföld egyik
legszebb és legjobb<1n kezelt
'birtokáról került a főispáni

szoékbe és ft mai szociális idők

p~r'ancsára személyesen akarja
bejárni, megismerni vármegye

-jének minden zugát és lakosát.
Het&k óta járja a vármegyét.
Sem hideg, sem havazás, sem
~ossz út, sem a meghülés ve
-Os~elye nem tartja vissza. A
°nép főispá~ja akar lenni, II né
°pet:akarja szemtólo_szembe látni
6~)megismernimin"denbajával,

okiy;án!)ágával, •helyes é.' jogos
'ÜSrekvéseivel együtt.

::oiihloarik BéÍá' he.lyébe méltó
o;:ember került. Az: ft rendkivül
-- h\eí~~,;'sieretes é~,meogbecsülés,

t" oo~~ly~~tjablln'mindlmtitt 'kiserí,
t!":o~~':hi;ónYára erótoés 'kitartást 'ad
V~~:i~'~~}l o~-o~o~ '. o o ,_ '
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Nem ugy: van/az hé....·~,·
~umner Wellea, az EgyesUlt

Államok' :élnökének: megbizottl
b.Járta a hadvis-előfelek- f6váro
sait és információt szerzetr az ál.
lamok viletölnek hangulatáról és
feltételeiről. Most Rómaba érke
zett vissza, ahol ismét tárgyalt
Mussolinivel. A napokban indul
hazájába. Hogy mit visz magá
val, azt a közeli h~tekben tud
hatiuk meg.

Ribbentrop német kt1JUgymi
niszter váratlanul Rómába érke
sett, ahol két napon át tárgyalt
A,1ussolinivel és Ciano kUlilgymi.
niszterre1. Közben kihallgatáson
volt XII. Pius Pápánál és Viktor
Emánuel kirillynál. Ribbentrop
az ujsi-gok hIradása szerint Hit
ler különleges kivánságára jelent
J{~zett kihallgatáson a Szentszék
nél. Szeretnök hinni, hogy Mus
solini példája nyomán Hit/erék is
megtalálják az utat a keresztény.
aég közös Atyiának trónusához,

Nagy diplomácia csaták zaj
lottak le a ktilügyi hi'"atalok el.
%árt, ntma termeiben. Molotov
kUlügyminiszter - a svéd kor
mány közvetítésére - tárgyalás
ba bocsátkozott a finn kormány
kikUldöttdvel. A finn kormány
nehéz helyzeiben van. Abeigért
angol és francia segítség, akár
cliak a lengyelek nél, jelentéktelen
mérték ben jelentkezik. A skan
dináv államok nem mernek hi
vatalosan is Bzembefordulni a
,szovíéÜefés .nem' engedik' át az
angol-francia csapattesteket.
Eszaki testvéreink mo~t a hirek
szerint azon iparkodnak, hogy
némi terUleti engtdmény ellené
ben filggetlens"gilket - más
nagy hatalmak garanciája mellett
- megtarthalsák. Miri e sorok
ID e g j e l e fi n e k. már el
dőlt, hogy foJyik-e vér tovább
is al északi havasmezőkön, vagy
beköszönt a kényszerű béke-ta·
vasz.·

'~ .

Egyházi hirek.
Az Endrőd rk. egyházköz

ié-gi képviselőtestület ujonnan
választott rendes és kinevezett
~igjai mArci us 15- én délelőtt, a
9. 6rás Unnepélyes szentmisén
tUzik le hivatali esküjökel. A
~épvi~előtesti1let március 16-án,
dé/el.őtt 1/2 11 órakor alakuló
_~'~zgyUlést tart a Katholiku. Nép
haLban.-Hitbuzgalmi EDYEsUlefeh.

MArciul 31.én d. u_ 1/2 4
órakor a Jhus Szivo Szövet~ég
NŐi.csopo'rtja, április 4-én d u
1/2 6 órakor a Leány· egyesUle
tek~ április 6-an este 1/2 6 óra-.
'kor a Férfi.Liga tartI~ havi ájta
tosságát. Szent Ferenc Ilf, rendje
március 17";'n d. u 4órakor, az
OltáregyeiíHet' március· 25 én,
husvétmásodnapján _d u, 1/~ 4
órakor tartja~._hayiösszejövetelét

és ~jt!Ítosság~t szokót("helyen.
~ái~fu{:;3.i~é,n·'::egrházmegyei

iniAdáJi napot, tartunk.' -,
. •• ~ ~ ~ ~l • •

Koc.sor Pista: No Jóska bác~i

nem fagyott meg a 25 folws hi
degben minden nap este-regge! a
telT'plomban? Megél i az a missió
azt, hágy velzélynek tegye ki
amugy ia gyönge egészségét ?!

Jós!la bá..:si: Ocsém, még csak
náthát sem ltaptam. Iiitenért tet
tem, hát meg is segitett a jó ls
ten.

Kellnye Péter: K e n d n e k Si

gyUn meg öreg korára lem az
esu, Mit csász!<ál a templomba
minden va.árnap, hát nem látja,
hogy 21 vallá.s csak arra jó, hogy
I pJpol< megéljenek belőle,

JÓölla bácsi: Okosabbnal< hitte-
lek öc~ém. A multkor oda voltál
Gyulán a hűvölön, hát oszt meg
mondtad-e a törvényszél{i biró
urnólk, hogy miért citált be, sem
mil,öze az urnalt hozzám, hisz a
törvinyel{ arravalók, hogya bírók
éljenelt belőle te szerinted!?
Vagy talán a fogházőrmesternek

vágtad odJl, hogy ne őrizten és
ne tartson benn, három hónapig,
amig le nem ülöd a7. elclienél'ért
I<apolt büntetést. Ugye-e nem
mondtad neki, hogy menjen a
fészkes fenébe és ne éljen a tör
vény paragrafusai ból ? !

Kocsor Pisti!: Az más. A tör
vény lörveny. Védi az embert, a
l;iczoiny "van"-ját azok ellen, akil<
könnyü szerrel el akarják tulaj
donilani. De mirevaló a vallás?
',sohse hallottam, hogy könnyebbé
tenné az életet.

Jóska bácsi: Hát ha ugy érted,
fiam, hogy nem helyesli a része
geskedélöt. nem tanácsolja elcsá
bitá&át a mál> asszonyának, nem
helye.li, ha elvonod a munkásod
meg6Zolgált bérét és becsületes
munkateljesitményre kötelez, ak
Iwr elhisztm, hogya vallás nem
elégít ld. Naplopókat, csavargókat
duhajokat, paráznál<at, zsugoria
I<at éi tolvajokat a vallás nem
dédelget. De eligazít a lelkiísme-

.reted téves utjain, rávezet a he
lyell és biztos utra, hogy igazi
embernelt érezhesd magad.

Kesnye Péter: Ahhoz nem kell
vallás, nem kell templom éa nem
kell pap

Jóska bácsí: Hát talán az Ost
foltozó dádé vagy egy c,:.iszlik
inas? Tán te ugy szoktál csinál·
ni, hogy ha ruhát al<arsl venni
oemégy a pékhő és ha csizmát,
az a6ztaloshoz? - Ha beteg
vagy, nem a Baranyai bankigaz
gatót, hanem a dol<tort hivatod

Kesnye Péter: No és mit ad
ne\tem a pap?

Jós\<a bácsi: Azt ugye elisme-
red, hogy most "itAzunk. Dolgo
zun\< az eszünkl<eI. Ilyen tárgya
gyalást sem a gulyabell marhák,
sem a lovak nem tudnak e~ymás.

ial tartani. Nemcsak azért, mert
beszélől<épességgel nem áldotta
meg őket a Teremtő, hanem azért
ii, mert bár van ugyan agyvele
jük kétszer akkora, mint a tied
Péter. de még csak azt sem tud
ják, hogy Endrődön lalmak, vagy
hogy mi az a vita. Nem a lélek
dolgozik' bennük, mint az ember-

ben. Ezért ismerjük meog a vilá
got, efért gondolkozunk értelme
sen, s a lélek tehetsége szerint
tes5zük ezt, vagy azt, ami nekünk
tetszi k.

Kocsor Pista: No és mi köze
az én lelkemhez a papoknak?

Jóska bácsi: Ugy látom fiam,
hogya te lelkednek nagyon ke
vés jutott az értelemből. A mult
kor összeverekedtetek a Timár
Jóskával, ozt ugyancsak mlvel
tetttd amu~y betyárosan. Mit gon
dolsz, a lelked javára volt e cluf
káromkodás és verekedés? Azt
hiszed, hogy az Uristen csak ugy
adta nekell a lelkedet, hoZy csi
nálj vele és általa, amit csak
akarsz minden felelősség nélkül?

Kesnye P~ter: Akkor .sem tar-
tozom a papnak felelöséggel.

Jóska bácsi: De felelőséggef

tartozol az Uristennek, aki eszes
lénynek, vagy a ti szójárástok
szerint eőzes állatnak teremtett
és felelőséggel fi Krisztusnak, aki
a \,eresztfán saját élete árán meg
vá Itott benn ünket.

Kesnye Péter: Mégha elfoga-
dom is a kend magyarázatját, ak
kor se a pap vonhat felelő5égre,

hanem az lsten!?
Jóska hácsi: Nem is a pap von

felelő&égre a saját személyében,
hantm a krisztus nevében.

Koc6or Pista: Hunnan kapta a
pap ezt a hatalmat?

Jóska bácsi: Eredj, Oilt kérd
vissza az egy pengő beiratási di
jat a tanitódtól. 8oh6e tanultad,
hogy Krisztus az ő tanitását Pé
terre és a többi aposto/ra bizta?
A l<áteból tanultad, hogy "elmen
vén tanítsatok minden nemzetet,
megl<eresztelvén őket az Atyának·
fiunak és ,szentléleknek nevében".
Krisztus tanítása a szent evangé
lium Ezt pedil Kris7tus helytar
tója: a róma; Pápa őrzi és hir
deti mai napig is.

Kesnye Péter: A prédikáció
mégsem gyógyíthatja meg az em
bert, ha gonoszság van belUlről.

Jóska bácsi: Hát próbáld meg
öc~elll, uzt r.t:rj az Izsák állator
vostól kenócsöt vagy ricinust a
lel ki belegségedre. ha neked nem
használ a Jézus tanítása, meg az
tán a kegyelme, amelyet a kereszt
fán szerzett meg minden ember
számára~

Kesnye Péter: Kegyelem ide,
kegyelem Odll, a maialIt nem ad
erőt a munkára. Nézze kend az
ökrök nem mennek templomba,
nem gyónnak, nem imádkoznak
ozt mégis többet birnak húzni
mint kend. '

Jóskil bácsi: Hát iszen ha az
ökör életmódját ismered a leg
Jobbntlli, tarlS velUk öcsém. De
aklwr ne járj emberi társaságba,
ne ol, ass ujöágokat, ne hallgas
rádigót, mert az ökör azokat sem
teszi. .

Kt'snve Pétl r: Igaz, hogy nem
tes,..ik e/ekd, de mégis nH~gvan-
na li t'ö él nek. .-

J,'sllil hácói: De meddig? Ámig
Lizicz<IÍ Gyurl<a' vagy ~as m~siá,
ros tagloja föbe nem' kóllintja

. ... _~.~ ... -= ". ·~4 •• ', '~'

ük~~ •,Igab:h~gy .. !i.z:..~~ö~ _i,5.' él'. :.
- es'iik; isiiK riövekedili,.:siapóroifik,
dolgozik, .sé~~k ,multán·:vagy· le
vágják vágy élIn!]!. tli 'te, is .eit
az' életet·· kivá'nod,ákkor . ni"nca

, szüksége.d Istenre, témplonúa és
papra. En már csak inkább, Ap
ponyi Al bert geróffal tárto'K, aki
IIIlnden va~árnap elment temp
lomba köszönnI az életet .ad.ó. Is
tennek, gyakran a lelkébe fogaa~
ta a Megváltó Krisztus áldott
szent testét ~s "",inden munkájá~
I azt is amit érted, értem,. s a .
magyar népért végzett, imáddg
gal kezdte.

Kocsor Pista: De hát mi lesz
a lélekkel, -mikor az ember meg
hal. A lélek sem maradhat élve?

JÓ5ka bácsi: Ha este leveted a
dakud<lt, a testedet nem veted le,
Ha a lélek r'-lháját és f~nntartóját,

a tested elveszted, az meghal, de
a teótet átjáró villamoóáram: a
lélék él tovább is. Azt megölni
sem tagló, sem puskagolyó nem
birja, mert nem kézzel megfogha
tó és széttéphető anyagféle, ha
nem olyan láthatatlan szellemi
valami, mint az angyaloké és li
tené. Ezért nagy a lélek. Ezért
jött utána az égből a Krisztul
megmenteni. Ennek a lelkeknek
az égbe vezetését és irányítását
bizta Jézus apostolaira és tőle

csinált szervezetre, az anyaózent
egyházra. Ez az egyház Krisztu.
gyóVyit6 és megmentő kegyelmeit
05ztja ki a nép között. Ezért kell
a templom és ezért kelJ a pap.
Krisztus mondta azt is, hogy "é2ki
titeket nem halgat, legyen olyan
mint a pogány" '

Kesnye Péter: Ugy beszél kend
. mintha papi iskolát tanult .vóna
attól a jezsov:ta atyátul.

Józsi bácsi: Nem most tanuI-
tam én ezt fiam. Negyven eszten
dő óta csak kétSZir nem vótam
templomban betegség mián, más
kor mindig meghaIlgattam az úr
igéit. Sokat tanulnak azok a pa
pok, Krisztus tanitását magyaráz
zák. Inkább őket hallgatom, mint
nálam butább .embereket, mert
ézeket -éntanitom, 8n pedig a pa
poktól c5ak tanulhatok. .

Kesnye Péter: Bezzeg, ha kend
is hallgatta vóna a moszkvai rá
digót. akkor nem beiZélne igy.

Jóska bácsi: Én bizony nem
hallgatom öket. Elég vót nekem
tizenllyolcban. Jöttek akkor csüa
túl a Kun Béla vigécei, aszt
mondták az embereknek, hOgy
e z u t á n lesz csak a jó világ.
'Egyenlőség lesz, a munkások
lesznek az urak, nem kell dolgoz
ni, menjenek kubikolni az urak,
az ügyvédek, a doktorok, jegyzők,
meg a papok. Oszt egyszer. csak
azt vellűk é~zre,· hogy ránk gyüt':',
tek a rumunyok, a elvittek min..
dent, amit_ csak kézhn kaparint;
hattak. Hát én jól laktam a vörös
maszlaggal, többet be nem ve
$lern sem Ku li Bélatól'" . selJlJ

8ztallntól, de még barna CiOma:'
golásban sem.. c

. Ko~sor Pista: Csak hogy mos~

átal(jkitják. az egész I~~r~páV,Q&zt
SztalJn I~,sz az' egyedtílikfrály
mindenütt~ . Még tán felveszi. ~

pápai rangot 15~.Akkör aztáiHesz
dl.nom. dá.n0m; ~aká.dalóarJ~ b,~gy~!\;"j
völ~yön.· . Van : a~ uré\knak, ~~jé!,~
ide adják,' ha'jó .szóval nero;~áf">

a~ . uj~~rvé~Y"~~I~pján'\~il1~lre,'
klmondja~~' hogy 'a "vUlk,(),Dl'riem
·kell. más'~ember";; ~1t1fiD<únkás.~·:

De~ e.zek'f.e'é.t&e:qi:~~f(~~ak.~lgW::
nYit, mlht',eddl~.-~:~y{ <>.";'~!f,,~:":.'~.tL,~,

. .., .~.;. ""-, :-.~ ;~it', <~~ <:-' ).,; -.r:-:~<~ :,_Y_- :.:,.-~
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6abooa- BS állatárak.
A gabonapíacon az .lmult bé

ten kevés kínálat volt. A zord téli
időjárás miatt a gazdák tartóz
kodnak az eladást61, bár l mal
mok élénken keresik a prima
árukat. A tilzavídéki buza hiva
talos árfolyama - 21 25, árpa
18.50, nb 20.85, tengeri 21.65.
pengő volt.

RDV ujabb vODatokat .
inditott.

Gyomáról Budapelt felé 5 óra
49-, 14' óra 30- és 23 óra 34
perckor személyvonatok 19 óra
32 perckor gyorsvonat indul. B'
kticlaba felé éjjel 2 óra 31-,
6 óra 14-, 20 óra 45.kor SZe
mélyvonatok, délelőtt 9 óra 36
perckor gyorsvonat indul A tOr
vényszéki vonat este J9 óra 13
perckor indul Mezőtur.SzarvlS
felé.

D·5ERTÉ5VÁ8DR.
A drága eleség miatt pár fillé

rei emelkedést mutat ki~gazdák

prima szedett ( fiatal 130 kg.on
feIUI) .hizóért kg-ként 118-'-122~

1.00 k,I!Qn.fel.~li~ #at.t,~~rt.éJcJstrJ
108-:-116, 100 lqlón .lulikOny
nyű sertésekért 90- l04ör{'"
hizókért 81-106 fillért fiztttef
budapesti paritásban.

-

Külterületi .szénlmi~~k.'Már~
dus l7-én. a poiyákhalmi'" és
Szent Im·re· iskolában, márcias
25·én a· csejti iskolában, . már-o
eius 31.éna nagylaposi és
öregkerti kápolnás iskolában.
április 7-én ft varjasi iskolában
április 14-én a Szent Jmre-isk'o~
labIIn mutatunk be szenl~isé";
kel.

Dz )9'0. íui mszögazdaságl
munkák .zDuartalanságdnak

biztositása.
A f~ldmivelésügyi minIszter

a mezogazdesá,ó munkák za
vartalanságának biztositása ér
dekében rendeletet adott ki.

A rendelet alepján tudomá
sára hozzuk az érdekelteknek
hogy: '

1. a foly6 évben a háborus
helyzetre való tekintettel kül
földre mezőgazdasági munkás-
közvetités nem lesz. .

2. Teljesen . alaptalan egyes
mezőgazdasági cselédeknek és
munkásoknak az az aggodalma
ho~y ha már most leszerződ~
nek, elesnek a hivatalos mun
kabérme llállapitás előny.itól. A
bé~me~állapitás ugyanis ki fo~
terJedm e már elóbb létrejött
szerződésekre is.

3. A leszerzódés nem akadá
lya az uj földbirtokpolitikai tö~
v~ny alapján való földh~zjutta.
t~sn~.k sem. Sőt ~Uenkezőleg,8
torveny a szolgálatban álló staz
d~sági.~lka~mazottakatelőnyben
~~szes~h. VISzont mellózni f05l
Jak mIndazokat, akik megfelel6
lnunkaalkalmat. indok_olatlanuI
nem fogadtak; el. '.. ,. ,:._ '.

'S~erktsztélÍr~ b,kiáciílirtfit.iis·.
• ! .......... '''"··... l· ..... ·~· ~... ~ ,
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Egyházi hiradás.
Hat lelkiiyakorlatot tartot

tunk az endrődi plebánia.terű

letén a n8!lyböjt alatt. p, ti
már Máté jézustársasági atya
Kondorostanyán, P. Omerovits
Tamás S. J. a belterületi férfi
aknak, Kovács,cSándoi' pUli'pöki
tanácsos a nőknek és hajado
noknak, Páter dr. vitéz 8arárd
ferences aty 8 a clejti, nagyla
posi és öregkerli hiveknek tar
tott nagysikerü "kis-missziót."
A hivek 'szép számban jelentek
meg az Atyák szentbeszédein
él több ezer lélek békült ki 
selitségükkel - a Me~váltó

Krisztussal. Hálával gondolnak
e lélekben ujjászületett, me~

tisztult hittestvérek a lelki ma
gány és bünbánati idő szép'
napjaira, a missziós atyák oda
adó, fáradságot nem ismerő

önzetlen munkálkodására, csak
azt szeretnék hinni, ho~y ma
r8dandó hatást ~yakorolt.k a
lelkekre nemcsak azok Istenhez
téritésében, hanem állhatatos
kitartásban is az erények egyé
ni és családi megőrzédben és
keresztény életutat még meg
nem találó, tévelygő testvérek
előtti példaadásban is.

Azok a körzetek éa e,ye
sül.tek taliai, ahol most misz
sziót nem tarthattunk, husvéti
szentryónásukat anagyhít bár
melyik napján végo:lhetik. A
föltámadt Krisztus - lelki föl
támadást kiván és követel a
lélek bün-halálából r - Bnnek
pedig más gyógyszere nincs,
mint az őszinte bünbánat és

szentgyónás. Hallia••atok Jé
zus szavára: ,;JöJJetek hozzám
mindnyáJan.• .!'" és nyissátok
meg bünbánó sziveteket és ko
pogtató és nálatok I.kist ke
resó Krisztus elótt J

nagyhsti tEmplomi rBod:
M.árcius 11-én, Vi~á~vasárnap

ján anagymisét 1/2 10 Órakor
kezdjük.

·M.árciufo 20-12 éa 22.én d. u.
3 órakor Jeremiás siralmait énl
keljük.

Na~ypénteken az u. n. "cson
karnisit" délelőtt 9 órakor kezd·
jUk, melynek végeztóvcl este 6
órái~ szentségimádásra kihelyez
zUk az Oltáriszentléget a Slent
lirnjl.

Nalypénteken délután - Je
remi.ía siralmainak énekléle után
- mondjuk az utolsó nagyböjti
sIentbenédet.

Nagyszombaton reggelI/2 8
órakor tuz-gyertya és kereszt ut
sIentelés, majd szentrnile. Elle
6 órakor vé~eZ%Uk a föltámadísi
lIenttartál t.

Husvétvasárnapján reglel 7
Órakor husvéti bárányt, lonkát,
tojá&! é. kalácsot SZinteI az
egyház. Mindkét. Unnepln a ren
des istentiszteleti sorrlndet tart
juk.-----------

~ A fú is felnő az árok
parton, a gyerék i. megnő ma
gátul.

Jóska bácsi: Jó-jó de mégis
más az, amikor az apa felügyel
és irányitja a serdülő kamasz
gyerekét, mintha minden (Jsszat

eltanul mástól. Azért van mOit
annyi pana57., hOlY a szülők nem
lok hálát kapnak a gyerekei ktől.
A távollét elhidegiti asziveket
sokHor a házastániak között il,
nemhogy a gyönge gyereknél. Hát
clak Ilszondom fiam, hogya jó
zan eszed rádigójára hallgaós és
ne a vörös-ii ntérek hazugságai ra,
al,ik béltét prédikálnak éi kimé
letlenül, ,zánalom nélkül külde-

. nek vá2óhidra !urencsétlen, el
bódított milliókat.

Pista: Védil, OrosIországot,
meg terjesztik élZ igazbágot, ha
l{elJ fegyverrel is.

Jóska bác&i: Tán a finnektől

féltik. azt a behemót mu~zka bi
rodaImat? É5 ha titeket küldene
Sztalin vágóhidra, mennétek 1

Péter: De minket ntlll küldhet.
Nekün!, nem parancsol.

Jóska bácsi: A mU5zkák ii
emberek, nagyrésze munkás, Id5
gazda, íparos társunk, azokért i5
nagy I,ár édesfiam. Nekem semmi
porcikám nem kivánja azt a pa
radicsomot. Már én csak megma·
rada!, fiam itthon az én l,i3 nád
födeles gunyh6cskámban IZ öreg
asszonnyal. Vasárnaponkint el-el
jönnek a gyerekek, akikd t11ind
szárnyukra bocsátottunk,n,agyobb
öröm ez énnekem mind.n vörö,
igéretnél és maszlagnál. Nem
szereztem sol,at, de becsületts
mun1támma! mindig meg tudtam
szerezni a ~zi.il,ségeseket, még
öregkoromra is maradt egy kii
fölösle~, Ezért járok én hüsége
sen fiam az lsten szent házába.
Hosszu életen át adott erőt, egész
séget, egy kió szerencsét, illő azt
meg is köszönni fiam. Még 8

házőrlŐ eb Í6 mernyalja a gaz
dája kezét, amtlyik koncot vet
neki. Hát már éi se akarok utol
sóbb lenni anná az oktalan állat
nál.

Pista: Kendnek özenmcséje
vol~

Jóska bácsi: Apád 3e volt hit
vány embér; együtt gyerekeIked
tUnk, együtt küszköcttünk, ha él
ne, Ő 5t mondana mást neked
fiam. Vedd ugya 6zavam, mint
ha a sírban nyu~vó édesapád ok
tatna. Meglátod, nem fizetn rá.
De talán sokat is beszéltem már
- hiába. Ti okosabbak, tudó
sabbak vagy tolt, nem sokra be
cöülitek az öregek élettapaöztala
tát. Nem ió tartóztlltlak tovább.
Aldjon meg az Uristen édesfiam.

Pi5ta (e1iondolkozva): KÖIZö
nöm bátyám, hogy az apámról
oly tlsztesség.s szókat mondott.
Megrágom a tanáclát. Isten áldd·
ja kendet ió.

Kesnye Péter: Nekem vóna né
hány szavam Jóska bátyámhoz.
Enrem nem lehet erykönnytn
levenni l!bamr6I. fiát majd leg
közelebb sz6t váltutik•.. Jó n·apot
aggyisten r

JÓQka bácsi: Na csak ne pa
naizkodj, eddig Zie nagyon eről

tett.d magad. fia jól felszárnitom,
eddig Zie dolgoztál többet éven-
kint 120-1óO napnál.

Kesnye Péter: Ez mán nagy
tulzás bátyám.

Jóska bácsi: Hát számitsd ki.
Télen nem dolgozol 4 hónapig.
Marad nyolc hónap. Ebből erre
arra elkallódik, mert mindig nincs
munkád, 2-3 hónap·. Szimitsd le

. a vasárnapokat és ünnepeket, oszt
beszélj. És abból a 120-140 na
pi munkából is kerestél annyit,
ho~y négy gyerekeddel is 111 eg
éltél valahogy. Igaz, hogy néha
néha nélkülözW is, de ennyi
munkáért többet nem is kivin
hatsz. Dol~ozz többet, akkor nem
kell panaszkodnod.

Pista: fiát ha nincs több mun-
kaaTkaiOm. hova a fészkes nya
Yalyába menjek?

Jóska bácsi: Ugyan-ugyan fiam,
magad se hisled, amit mondasz.
A pubJikáláson ott vagy, oszt
minden vasárnap k~res ez is, az
is napiz~ílOost, csel~det, summást
vagy negyedest, hat mért nem
nézel utána, hogy valahová be
izegődj. .

Pista: En nem leszek a cse-
lédje senitinek. Majd bolond va
gyok, hogy egész éven át robo
toljak v,dak:nek semmiért. Vége
van már allllak a világnak, hogy
más jósz5g;íval vesződjünk szü
nös-szÜ ntelelIül.

Jóska I)~csi: Nem ugy van az
hé. Azokat se kötötték be az is
ta)lóba .csak ugy pománába. Dol
gozz's'zorgalmasan, takarékoskod
jatok, al,kor néhány év mulva
neked ii Jeszjószágod.Megvagytok
l:avarodva fiam, mint az egyszeri
falusi ember Pesten. Eljutott az
Andrássy-utra, ozt megkérdezte
:az egyik pesti embért, hogy me
lyik az Andrássy-ut.másik oldala?
Ez clöal\ nagyot nézett, oszt át
mutatott a szemközti oldalra, az
ott odaát ni. A feki egye meg
ezt a büdös pestieket, hát nem
bolonddá akarnak tenni, Jtiáltott
fel dühösen falu.i kom..nk. Oda
át meg azt mondták, hogy ideát
van a másik oldal. Most aztán
hogy igazodjam ld? Ti ís igy
vagytok. Ha van iUhon a gazda
,ágokban munka, akkor odaát ke
re5itek a kubikos oldalon. fia ott
nlnc5, vagy kevés van, akkor
meg zahoráltok, hogy ideát éhez
tek. Azt kérdem tőled öcsém,
mond meg nekem, hogy hány
ember van Endrődön, aki a kubi
kon vagyont, házat, földet kere
.ett? Jó ha százból egy akad,
de még tán ennyi sincs. Én azon-

,ban száz endrődi gazdát is fel
tudok sorolni ntked, akinek az
apja vagy nagyapja pásztorkodá
son vagy bireskedésen kezdte.

Pista: fiát ezt már nem értem.
ti iIzenott sokkal több a napi
kereset.

JÓika bácsi: I~az fiam. De ott
legfeljebb tav3iztól-őszig dolgoz
hat&l, ha ugyan siktrül, a gazda-
lágban pedig az őszi é6 a téli
hónapokban is jár a l{ereset. Az
.tán meg a' kubikos munka sok
kal fárasztóbb, nehezebb. Több
izaionna, jobb koszt. l{eIl ahhoz.
.Idegenben drágább is az élelem,
n.ünt- Itthon. Az sem. utolsó eset,
hogy~ itthon .,. két. hetenkint haza

'. ·jöhetsz:á';'CMládodhoz, onnan meg
.: .. hónapok' mulva ió ritkán; Mi lesz
:;~;yt:~~erekel~ból:apa nélltül?
,~.~.~.:;:~~•. ; "" .} :~. • -'o
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Közel k é t m i II i ó pengő

gyült őssze eddig a nemeI
célra. A Hármas· Kőrö. is fel
hivja olvasóit, hogy mind
azol<, akik az Uri5ten végte
lin jóságából árviz-kárt nem
szenvednek, nyujtsanak vala
mi segélyt azoknak, akikre
szomoru aratás és fenyegető

tél vár. Az adom'ányokat mel
likeIt postai cSIkklapon küld-'
jél{ illetékes htlyre.

•N

. felelős sz~rkesztő:

WALTHIER GYORGY
S~erke9~tőség és kiadóhivatal: Bndród, Széchenyi u. 2sz.

HORTHY MIKLÓS

BajGzai BEIiGzey' Mjk~ós főispán

HékésuármBUY,B Inboaságához!

Magyarország Iwrmányzója
felhívást intézett az ország
nipéhez az árvizliárosu\tal<
megsegítésére :,

" A d j o 11 m i 11 d e II Iii any
n y i t, a m e n n y í t m e g s e m
érez, de adjon, hogy
r é s z t v e g y e na n e l1l z e t
jótékony lelkének egy
öntetű ll1egmozdulásá
b a n. Érezze minden bajba
jutott a megértő magyar ~zi

vek testvéri támogatását. II I

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

I<a.t. hold termésének" meg{eleI9,
1600.000 P.. értékű károsodás
éri csák buzában . is a 'várme
gyénket. Háriy szegény' c8alá~
mindennapi kenyerét jelenti ei?

lU aegit5égre, még pedig azon
nali 5egitaégre van IzUkség I Is
métlem tudatában vagyok a vár
megye társadalmának gondterhelt
helyzetével és mégis azt mon
dom: 6egltenünk kelJ, mert elsóc

sorban ii nekünk magunknalt.
kell aaját magunkon segitenOnk.
Mindenkitől áldozatot kérek: a
szegény adjon filléreket, a iobb
sorlu tehetség.hez képest' rója
áldozatát a Haza oltárán.

Nem mondhatjuk és nem igér
hetjük azt, hogy szebbet vagy
különbet épitünk annál, mint
ami most rommá lett, de az el
pusztult hajlékokat fel I<ell, hogy
épitsü~, az elpusztu \t. kenyeret
pedig pótolnunk kell!

Nagy, nép és J:endkivül fon
tos feladat vár itt a különböző

t~rsad2lmr és: érdekcsoportosulá·.,
sokra. A karitativ körök és egye-

Főm~ltóságu Ko r m á n y z ó GO:1doljuk meg, hogy Magyar- sütttek alapszabályszerű feladata
Urunk repiilőgépen végig ózem- országon az ár é6 belvizek már a nyomornak és a bajoknak az
lélte a Gondviselés Idfürké6zl1e- eddig is kiíl'iilbelől ugyanal1nyienyhitése. A gazda, a keresl<edő
tetlen rendelése folytán .oly ször- hajlékot soJortak el és tették és iparos Jömörüléseknek pedig
nyíí csapással meglátogatott ví- hajlélüalanokkáa mi véreink: elől kell járniok az adakozásban !
dékeket és összeszorult s7.ivvel férfiai" aggoli, 'nöli, gyermekek A köztisztviaelők és közalkalma-
láttJ, hogya máskor életet adó, lizezreit. J\\ajJnem minden össze- zoHall jövedelme szerény ugyan,
testvéreinl,et tápláló gyönyörií om/ott ház a legszegényebbelmek, _ de biztos.. Tudom, hogy
magyar rónák tellg~rr~ v,íltoltal" a !<ét l<ez.i.ilmek a l11unkájából egyiküknél aem fog 6Uket fiilek..,
ahol a tajtél,zó ár~dat a puözlu- élő magyar családoknak a hajlé- re, vagy rideg Ilivekre találni a
lá6 szemfedőjét terítette az életre. lia volt, olyan kisembereJ,nek a kéréa l Altalában mIndenkit ké-
Főméltóöágu Kormányzó UrUIlk házai, aldli évliZideken kere6ztül rek, akiket laten kegyelme meg-
az uljáról visszatérve, lelkéből tartó lemondás és áldozat árán mentett áraujtottak nehéz iorsá.-
irta la azokat a lorokat, ame- hordták öS5ze vályog ként és lé- tól, hogy hozzák meg áldozatukat
Iycl,be:l ;1 nemzet minden fiának celli,ént Ids házacskáikat, <!mely és, ne várjon ezért senki selll
és leálJYlÍllail, k i c s i n y n e l, éG otthont adott többnyire nagyszá- egyébb jutalmat a beciilietes k(s-
nagynak él lelkiismeretét ébreszti mu családjuknak. telessígteljelitéa felemelő tudrt-
és hívja fel a gyors segitségre. Béliésmegyei Testvérek! Éli vé- tánál és .tegye ezt minqenkiah-

i\\eghallgatást és megértést ké· gig jártam a vármegyében a ban a meggyőződésban, ,hogy a
rek most én is Békésvármegye pusztulás vidél,eit é6 ott a'z ele- Hazáért áldozni jav,:,inkat, vagy
lakosságától, amikor a békésvár- mek romholó hatalmától sira- életünltet. mindannyionknak a
migyeiek lelldismerete felé kiáll- Iomvölgyekké vált tájakon néz- I.gszentebb kötelusége.
tok: Testvérek segitsünk, . mut tem hele a I<étségbeesett férfiar- Nem akarom hang6ulyozni,
elve.zünk! .

É
cokba, a kisi rt asazonyuemekbe mert nem .Ilarom hinni; hogy

n ismerem a vármegye tár- . és él fázó apró gyermel<ell' tekin- erre.a vármegyében szUlq;ég lesz:
sadalmi é~ gazda6ági helyzetét. tetébe. nem kénYizerrel behajtott' .éidó~
Tudom azt, hogy a lal\Osdg tul- I ké' k é "á k hSzámba vett~m, hogy ebben összege <et rt & v ro, anenlnyomó része g'ondokkal terhelt t 't é' . k áldaz amugy is annyi baJ'jal sujtott, a magyar ei v rt sZive oza-é6 nehézségekkel !<üzd. Ismerem t tétamugy is szegény vármegyében, tos szere e. ' ,azonban azt is, hogy milyen bor-
zalmas helyzetben vannak azoli, .75.000 kat. hold fejett. hullámzik . H~slem és v~lIom, hogy, segit:"
akiket az elemtk pusztitó ereji a gyilkos áradat. Ebből 42.000 s~gre hivó szavam nem lesz kiálltó

hold buzával bevetett terület és és elveuő azó' a .:bék~8I11egyeisujtott.
Az tgéóz kuIturvilágot m~gren- amillor 60raimat leirom, már pUlztákonó hiszem és vallom, h01!Y

ditelte az a szörnyű rombolás, 400.000 P. értékben 156 hajlék Békéivármegye.lakosságában ne'" ..
amelyet a közelmultban finnor~ omlott 8 habokba és már eddig fog caalódni a magyar, tfa~t" b.';
szágban a7. ellenséges repülők is 847 megsérült épület áll a sum ts v~.tIOi~,'hpgY,.";~~6,szef.(l::'
bombái és ágyui olwztak. Ugy vizben. 4.700 P. 'értékű hasznos gá5unkls,':: áldo~t}tészsegJlJlk
tudjuk több mint 5.000 ipület háziállat, 88.000 P. értél<ű takar- hamaroaar(tlnjétá'~hia&yát+taa..,
dült ottan romokba :és ennek míny és 70 q, 1.400 P. értélcú : ládok áld~tf ,ott~on~vá~<~épiU;~,_.

b ." It ."., élelmiszer semmisült meg; A viz . most ösazeomIott haJlékokat éti· ri, .. nyomá _an az egesz muve VI ~- b I 'd "jét. ' á Ih I- ló á l tt t t' . aIéi került és még ma is viz alatt . iza om ':,~ eru ~ ~ .. var ?:~o,a.t~a "gon ·élo va s g ..~ ;asz.ere e e5 t é i' t tU k . . ,
a föld \minden taJaro! SIettek az levő buzavetéseknek ,a-: kárát ,tesv r, <a~!r~~. n"v-~~J~~Y9ntnr

: embertkoly.' sokat ..iZ~l1v~dett cóak 25 %-osnak . számltom ',és ; kÖlm~e~t~t~ió~tt>~,Q.~g~t!t~t~9J~[~~~:
1t.stvirnépUnknek segH5ég~tnyuj· •holdanilént caak 8'ínázsá.~?átlag- i-:J!\i~~~:~W:tJ~!l~,;~,~~t.~~,z,PJ9Amlf~
, taní" ,hogy;<minélelő.bb,·ujjáépül- . term~~~i'Fé,?~,::::aIapul,~)ai~ eddigi; ,t~lij~; ~~~t~~;~",;!~!fcni~:~lf}~q~~\i'~~J!~:~~
h.ssenek ottan a ·romok. á112pOt szerint lS az Idén 10.500 ",&e&it6tn 1';;J~')'~< :~::",>;!.::'~*;-:~::'::-~;'~"';J:';;;'~:;:

. . . ~-,'.,', ,--, c 't:,·:, ..-·~~..~;;,,~~t·~~:~~~5:tt:~f~t.t~;t~}}~{?;{~

Elófiütési ár: negyedévre 30 fillér.

M e g j e I e n i k minden hónap IS-in.

A MEguilágífó
5zEntlélek.

Olyanféle ma az emberiség,
mint a falusi utca csillagtalan
ijszakán. Sötétség borítja és a
céljuk f~lé botorkáló emberek
kézilámpával világítják meg a
lábuk előtti talajt. A lámpában
faggyúgyertya pil)lálwl és bizony
két lépásnél továbbra nem látni
a fényén él.

Milyen más ugy"nel az' út
nappal, amikor az 16t( n égite6tj~

fénybe vonja az út göröngyét és
a m~zőket, bérceket. Mennyivel
biztosabba.n haladnal, ilyenlwr aZ'

1
emberek él) kilóméterre látják a
~éljukat, ahova eljutni akarna~.

Az emberell, ma mind boldo
gok 6Zeretnének lan ni, de Itg-
többen a ma g u l, e s z t S Ze 

r i n t tervelik ki a boldogságot
ta a maguk erejével akarják el
érni. Es bizony n e ln é r i 1< e I .
Sőt ntJllcsak magul,at, hanem
m á 6 o 1< a t is boldogtalanság ba
döntenelL

A vörös kommunislák, a párt
adó alatt görnyedő s7.0ciáldemok·
ratáli, liberálisok, horogliereszte.

, 5ek és val<lmennyi modern áran:
lat hívei a bold()gö~g után tör-

tetIJel<- Céljukat azonban az ön
maguk gyarló esze által kiagyalt
módon akarják elérni. Éi végül
mé~ akkora boldogsághoz sem
jutnak, mint amtkkorából elin
dultak.

pr. baj ott van, hogy ezek az
emberek nem akarnal< elismerni
magullOn kivül bölcseséget éó
okosabb útmutatót. Kűlönösen

nem akarnak tudni /5ten világos-

~á2'áról, amdyet a S z e n I é I e 1<

m e g v il á g o I í t ó keg y t Ime
su~ároz ózét az egytóekre.

Milyen m86 .Ienne 'az éltt, ha
az embtreI~ .lsten, erejére táma5z
kodiuinak és "nem 'csupán ma
gu~ban bíznán~k:MennyiveLbol~
dogabbak lcnnén~ vala.nunpyiep,

h~"a' S~entltlek 'megvi(ágo~~tó
k~gY~Imép'~kJ9tnYi.tn~~ a~ez~tö~
irtelmüket él, Jette k. re :valt,anák
-~,,,:~{'.. ,.::-.. ~-:~, .. ,- ," ... ,' ...

6ugalat"it l' _.:, . ,;, . ",:., .. ". ',. , ,,',
,.:>~:tt;", .. -~T~;-;t •....;., ){~:.,·.:...,..'1.~~,.: .. I'-'~'

.ht4á..1"):l~e,~§',,iírtet:e~)~r~l!lá,
~ ,vllágotr~ , ; '~;' .,."'~' '

.... ..' . ~ ~ " .
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Közgyülés.

István, FülÖp János, D. Ti~ár
Mihály. Orbók' Józsefné, vitéz·
Baranyai Jstvánne, Uirin - 'Sán
dorné, Bencze Józsefné, Dienes·
~Izráné, Zlehoszky Pálné. Gyu
ricza Miklósné, Kurilla Mihály
né, Hunya Bélen., Véha Ven
delné, Ugrin Benőné és Ti
márné Dinya Veronika.

SzociaHa-charltativ 8 z ft k 
osztály tagjai: Pálmai JÓ~sef,·

Fabiola szoc. testvér, Alapy
Andor, Kalmár Imre, dr. Cleh·
József, Ugrin Sándor, Kovács
Vince, Varju József, Kovács
Ferenc, Wa/thier Györgyné,
P%tai Ferencné, Kovácl Má
tyásné, Timárné Dinya Veroni
ka, Kovács Ferencné, dr. Cseh
Jónefné, Timár Menyhértné
Hornok Piroska. '

Kulturális-aajtó s.ako8zfály
tagjai: Révéaz István, Harsányi
László. Walthier György, Lei
niczky Jónef, Bencze József,
Dinya Vilmos, Orbók József,
Klinl!/hammer László, dr. Maácz
'Jánosné, Tóth Józsefné, HunY8
Irma, Magyari Anna, Lesniczky
Józsefné, dr. Varga Ferenczné,
Lacsny Istvénné.

Az április 5-én tartott köz
gyűlésén betöltötte képvisel6
testület a meguresedett ugari
tanitói állást. Egy évi próba
szolgálatra Vaszkó Mihály ide
iglenesen helyettesi tő tanitót
választotta meg.

Folllalkozott képviselőtestület
az iskolák tavaszi tataroztatá.i
munkálato ival, a templom külsó
javitásánek munkabaadásával,
s 8 gyom8végi iskplánál egy
ujabb tanitónói áliás szerVezé
sével.

LÉgVÉdelmi oktató É5 kikÉpző
olyan szühéges tudnivalóra,
melyeket azután a kikepzett ok
tatók (oinak esd tanfolyamokon
a naiyközönséi széles rétegei
be átültetni. A tanfolyam nem
remélt kiváló sikerrel végződött
s II hallgatók mindannyian jól
vizsgáztak s arról meekapták a
bizonyitv6nyaikat il.

A munka elindult é. az uj
oktatókon áll a Jakosdgnak
légoltdlmi veszélyek ellen való
alapos kiokt8tása és meiaur..
vezése, mely nem kis feladat_
ennek lelkiismeretes teljesitésé
hez az Ur·Isten áldását kivánjuk.

z:sef. Ugrin Sándor és Vaszkó
Pál gazdálkodókat választotta
meg. Titkár-főgondnok Orbók
JÓ.lsef, ügyész dr. Tólh István,
jegyző Kovacs Mátyás, helyet
tes jegyző Paróczai Gergely,
iskol~gondnok Csuvár Mihály,
pénztáros Giricz Jáno!>.

A felszólemlási b i z o t t s ág
tagjai: Kalmár Vince világi el·
nök, Duda Lajos, Uhrin Gás
pár, Hanyecz Frigyes és Wah·
hier György.

Számvizsgáló bizottság tagjai:
Uhrin Mátyás, Kalmár Károly,
Hunya Antal.

Az egy házközséRi tanács,
mint iskolasieknek tagjai: hi
vataiból: egyházi és vilálSi el
nök, titkár-fögondnok, jegyzó
és pénztáros, igazgató ügyész.
Választott tagok: Harsanyi
László, Kalmár Imre, Kovács
Ff'renc, Uhrin M. Vendel, Vasz·
kó Pál, Dinya Vilmos, Ugrin
Sándor, Uhrin Á. József, D.
Timár Mihály, dr. Cseh József.
Póttagok: Kalmár Károly, Duda
Lajos. Hunya Ince, Kovács
Vince és Variti Sándor,

Az e~yházközségi tanács
6Z egyházi pénztár ellenőreivé:

fagyas Imrét és KlIppel Károlyt,
templomgondnokká Uhrin Má
tyást, temető-~ondnckká id.
.nrvai Imrét, a választási név
jegyzék öliözeállitására kiküldött
3 teRU választmány tagjaivá :
Orbók Józsefet, Dinya Vilmost
és Vallzkó Pált választotta meg.

Ujjáalakitotta képviseJótestü
Jet a Katholikus Akció három
szakoszlályát is. A hitbuzgalmi
s:r:ako8ztály t a g j ft: Iván yi
GYÖTl!Y, dr. Hosszu László, Kal
már Vince, .Var1u J. Imre. BI!
lázs IstvRn, Fülöp Imre, Uhrin
Mátyás, Tóth G. János, Gellai I. I

tanfolyamot rendelt el 8 felet
tes hatóság Endrőd községben
március hó 27-től április hó 5·ig.
Ezt a tanfolyamot az Országos
Légvédelmi Liga Elnöksége or
szágszerte azért szervezi, hogy
az önsegélyezés legszüksége.
sebb' tudnivolóira kiokt8sla a
nagyközönslÍget és hogy a légi
veszélyek ellen való védekezést
annyira népszerúsitse és a köz
tudatba átvigye, hogy ezeknek
tudatában a rettenetes légitá
madások esetén önnállóan te
vékenykedni, ~zemélyzetével

együttműködni és igyakárokat
a lehető legkissebb mértékre
ciökkenteni lehessen. .

Mei kell jegyezni, hOiY az
ugynevezett hatósági légoltalom
korántsem jelentheti a légi ve- Endrőd község képviselőtes-
szélyek ellen való sikeres küz-
dést, mert ez csak etfogó és tűlete április 13·án rendkivú'.i
közérdekü esetekre vonatkozik közgyűlést tartott, melyen tobb
s ha mindenki a háza körül fontos kérést intézett el. A 11
nem tudja, vaCY nem akarja ponthól álló tár&ysorozatban
megtenni a sz:ükaéees és elke- Izerepelt a kön-ei fai~kola

rU/hetetlen óvóintézkedéseket megll.üntetése, II fazekas iskola.
II légivesz:élyekkel és at; az~
k telek megSlen'.ej . ujabb hú.

övetó károkkal meibirkózni- helyek bbtositása, az árvizv.e
lehetetlensée lesz.

A tanro1 yamon 11 endrődi _és szedelem leküzdéléreirányuló
7 gyomai halJi:ató vett réazt, közm.unk8kkölts'g.iI\,~k~.lót.e"
akiket Horler Ferencz tűzérszá. r.mt.se, northon·kutra k.ölta'g~·

zados, központi· kiküldött tan~le16ir~yd., a te~'nj'.r'.j~di!ak
foly~mvezető oktatott alapos folyo evirnei'napltá~~élJSon;'
szakls~erettel, •meleg lZeretet~ doraltanyának .Endr~dSzent~
tel és uiybuzeolággal,minden lálzló·.ra- való ój .IneV~~./

.,_ 'l

hajó pusztulásáról regél. A
német hivatalos jelentés sze
rint: "a németek áltel elfoglalt
helységekben és terü:eteken
egyetlen angol sem lépett nor
vég földre". Az angol hivatelos
jelentés azt hozza, hogy "brit
haderők több ponton partra
szállottak NorvlÍgiában u.

Igaz lehet mind a két jelen
tés. Az angol csapatok valószi
nüleg olyan helyeken szállhat·
tak partra, ahol a német kato
naság még nem volt. Tény az,
hogy Norvégiában "szárazföldi
csatákról u még nem adtak hirt,
s igy a két eIlenséges hadse.
reg még nem telálkozott.

A dunai Qg balkán államok·
ban némi nyugtalanságot kel
tett a háboru szinterének kiter~

jedése. Ki tudja, Q skandináv
államok után nem a délkelet
európai országok jönnek· e sor
ra? r

Megyarorszég a M. T. J. je
lentése szerint nyugodtan nézi
a fejleményeket, mert Olaszor
szágban olyan hetaImat és ba
rátot lát, mely ébren örködik a
magyar és juguszláv nép nyu-
galmán. .

A német külügyminiszter ki
jelentette, hogy "Németország
semmiféle nyomást nem gya
korol a dunai államokra abból
a célból, hogya maga számára
biztositsa a dunai kereskede
lem kizárólagos ellenőr:r;ését."

Viszont a párisi lapok bizal-
matlansággal közlik azt ft kije
lentést, amely sz~rint'Nemetor-

sl:ág és az érdekelt államok
között tárgyalások folynak a
dunai ellenőrzés tárgyában.
(MTI.)

Hogy mit hoznak a követke
ző hetek, azt előre alig tudja
valeki. Az események azt sür·
gatnék, hogya dunai kisebb
államok Olaszország. vezetése
alatt erős szővetségbe tömörül.
jenek. Románia makacs ss rö
vidlátó magatartása azonban
megakadályozza a közeledést
és a veszély biztos elháritásiit.
A jóvátétel szót nem akarják
ismerni. A történelem majd el·
végzi akioktatást.

Egyházközségi gyülBSBk.
Az elmult hónap folyamán

két gyülést tartott az egyház-
közsé~ uj képviselőtestülete. A
március 16-án tartott alakuló
gyülésen meivála-sz:tott~ az el-'
nökdg és különféle bizottságok
tagjait.

Az egyházköuég világi el
nökévé egyhangu közfelkiáltás-
sal ujra Kalmár Vince gazdál
kodót válalZtotta a képviselő.

testület azuttal hetedizben. El
nöklő apálplebános meleg sze-
retettel köszöntötte hűséges,

derék munkatárlát és Isten 61-
dását kérte további müködésé
re. Kalmár Vince meghatott
SZAvakkal köszönte meg ti kép
viselőtestület ragaszkodó bizal
mát és az egyhá:i elnök kö
szöntését.

Az eiyházközségi képviselő

te.tület 6Jelnök.ivé, Varju Jó.-

pusztító tüze. Alig csendesült
el a finn. orosz hadjárat, most
két ujabb ki:. állam: Dánia és
Norvégia lett áldo:tata a küzdó
világhatalmak háborus versen-
gésének.

Anglia bekeritési törekvese
két tüz közé szoritotta az észa
ki államokat. Április 8-án haj
nalban az an'lo\ok és franciák
távbeszélőn közölték a norvég
külügyminszterrel, hogy akná
kat helyeztek el a norvég vize-

,.,ken, mert Norvégia nem tudja
önmagát függetleníteni a német
nyomástól éi; ezek hatalmifölé
nyükkel .. visszaélve a norvég
partok mentén szállitják hadi
és élelmiszükségleteik jeJentós
részét. Kötelességük ft gyenge
kis állam segitségére sietni,
ezért történt az akna elhelye
zés.

Norvégia megköszönte a "ba
ráti gesztust" és tiltakozott
semleges álláspontjának és fel
ségjogainak megsértése ellen.

Alig telle le a telefon kagy
lót Koht norvég külügyminisz-
ter, a német követ csengette
fel és közölte vele, hogy Né-
metország nem nézheti ölbetett
kezekkel Anglia jogtalan tul-
-kapásátés közli a norvég kor
mánnyal, hogy Németország
azonnal "védelme alá helyezi u

Norvégiát. A német bejelentést
tett követte és a német had
erők még az nap megszállották
Norvégia fővárosát és a part
vidéki fontos kikötő városokat.

A szomoru napra ébredt nor
vég nemzet királya és kormá-
nya elutasitotta e~t. a "baráti
ölelést" is és kicsiny hadereje-
velmegkisérelte a fegyveres
ellenállást. Anglia és Francia-
ország segitségét ajánlotta fel
Norvégiának a német megszál-
lás ellen, ez az inditéka a nor
vég ellenállásnak.

Dánia királya és vezetői 
látva a lehetetlen és változat-
lan helyzetet, - elfogadták a
tényállást. Az "angol oroszlán"
dühösen bódült fel a német
akciókra, mert mindkét ország
jelentős behozatali szükségletét
elégitette ki a brit birodalom-
nak. Meginditotta hatalmas ten
geri haderejét é~ egy hét óta
olyan ten~eri és repülőiép CIII

ták zajlanak le a norvég partok
környékén, amilyent a vilagtör
ténelem még sohsem látott.
170 aniol, 100 francia hadiha
jó vette tüz alá a nlÍmet csa
patokat' szállító . mintegy 100
német hajót. .

Már az első napokban 1000
német és 600 angol repülógép
avatkozott a szörnyű küzdelem
be. Azóta valószinüleg meg-
duplázódott a számuk.

Hogy mi.azeredmény, biz~

tosan nem tudjuk. Az 'angol és .
német hadijelentések teljesen

'ellentmondóak. A német' leadá
sok sz:e~int •. ~I angol hajóh'ad
ny~lc' ,nap alatt mintegy' 30
I:\ajót .-'e. -,I.O~- .r.pülógépet .v'elz--

'..tett. Az ,aniol' ludi.39 német

f./,:..-~ ,: " , ..... :
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MELLEKLET
gu ·kötelesség~h képezi. Ha eze
ket meggondoliák ftzok a csu
szó, száju emberek, . akik ve-
szély idején ilyeneket tudn{ik
mondani, me2rettenhetnek az
elkövetett bün rettenetes su
Jyától. .

Az Ur lsten végtelen hatal
mát mell nem váJtozta.tha·tjuk
és nem befoly6solhatjuk. Bün
tető kezének sulyát - bármi
lyen fájdalmas is - viselnünk
kell. Lelkünkbe kell nézni és'
keresni az okokat, mert nem
nehéz azokat megtaláJni és nem
marad más hátra, mint porba
hullJ-.í, mE:l!ünket verve bünbá
natot tartani és vegre ft jó utra
térni. A szenvedések tüzében
megedzve összes testi és lelki
erőnket mec;::ujitani és felkészül
ní ti további harcra, a romok
eltakaritására és épitő munkára.

H.

A kilrosultak nem hajlandók elfo
~tldni azt. hOIi:Y minden ok a rendki·
vüli idójárl2sra toJassék át. ÉVli2.edek
óta sok százezer pengő • árleri-adól M

fizetett be a Hármas-Körós népe a
tlÍrsulolok pénztéréba. Ezért megfe
lelö ellens7.0Jgtil.tatást ~s védelmet jo'
goslSn vár. Az Armentesitó Társula
tek ~vek tallulsága alapján foko:lato
san kiépithették volna csatorna-háló
~atllkllt és tároló medencéiket min
denféle és nemcsak II társulati köz
lryüléseken sokszáz szavazatokkal biro
I\agyobb helyeken. A befizetett adó
summtik célja az sem lehet, hogy az
álltl:ni tisztvisejók fizetél'lét mesSZe
tulszárnyuló dotúciókra foditság' a be
útll!i tételeket, s aránytelanul kisebb
ö!';s:eg-et költsenek árvédeImi célokra.
Evtizedek óta általéposlm ez volt a
ptH1t1SZ 1\1. Árrnente;,iló-TtÍr~ulalok
I\a~y rész';re. Kitörő helyeslés kiséri
lehál l3ékésvármeg'ye Közigazgatási
Bizottságának azon határozatát, mely
ben II m. kir. Kormilnyte ' az Ármen
te~iló TtÍrsulatolt sürR'ós államositá.
sil t és korszerü, eR'ysélles vezetését
kéri. Ugyancsak sürgósen megváltoz
ta tni kéri K. B II csatorna épitéselt
kel kapcsolatos kisajátítási rendelke·
zésekel ho ökként, hogyha csatorna
epilésekre szükséll. VIl", ne kelljen
a2.0khoz ir.ülön-külön minden érdekelt

· hoz;Llijitrultisa.

A kormány már kisebb jelentóségU
dolgokban iS szühégesnek· találta a
közvetlen hatósági beavatkouil't és in
tézkedéseket. Az ármentesités·· évről.

érve ismétlődő és sók milliós érték
menté~ét kivánó közérdékü feladat.
MaglÍntérsulatok nem· tudják ineiol~
dani t)zt kifogástalanul és minden ér
dek-körLet igazsilgos kielégiteséveJ. A
több szavazati joggal, teháta hatá
rozatok hozlltalábon döntéssel biró
nagyobb helyek ldh8stn~lj8keló~yü~
ket a kisebb közséiek és vidékek ro·
vására. ". " '. ' ..•.. '.

. ~ .' . • :to',. '. '••

Az öli ami. vezetés .nemcsllkkiküszÖ'·
b~lósétjelen~~,enné~;d,ere~enyt t\yujl
arra is, hOiy' mindazon' Mlyeken~ahol
8kár folyóárac:lások:; akár belvizek nit·

· ott .g)'akmnis cseknel1\:'-,,~vról·évre

sulyos vizkár()k . J~lentJteczrie.kr; '.RYPrs
• és . ren~nc;r~s:" mU;l\,ltá18~<:>~~e.L: ..t!:!ljes
: védelmet .t~df\8k:·~y~j~8~ia.~~ireteír
· kárt .szenved<5 földmüves. nepnis\:.·) ~~
· . : '~:. i·... · .. :;;."." ";'"\-'. ~: .. }"r::f"f.~~ .

. Reméljük.JlPiY,.u id~~ _~~lYpS.~e.f
· és ltiri~ó hi~IÍ~. ~' -véire ~eiréJe):~~~... _

tÓlltedost valtanak kl od.renn l, t::-,I: :
- '. . .. ~:':- .. '.~~\~-: '~'~._:~

NA6Y

tuJjon el az· egész falu, mint,
ho!!!y ó. az ármentesítő-társu

Jatnak ingyen szolgálatot telje
sitsen. Meg kell jegyezni, hogy
ezek fi kör;erő munkák ki lesz
nek fizetve, tehát fizetett köz
munkáról volt szó, az elhang
zott me,;gondolatlan és bünös
l<ijelentélilek ezért felette sulyos
megitélést érdemelnek, A ve
szély óráiában aZ ilyen beszéd
valósáRoS istenkáromlás és ha-.
zéiárulés r Mindenki tudja, hogy
az ors'lágnak ö felét árvíz ön
tÖtllt el, falvak serege tünt el a
föld-szinéróL Az éhség, a nyo
mor, ft szenvedések bete~ségek,

kolclushotok árnyéka teremtette
meg- eZI fiZ országOl és a meg
élhet~sí gondok olyan raja fel
hőzik a magyar' égen a legkö
zelebbi hónapok ra vonatkoztat
va, hogy ennek leküzdésén és
enyhitésén való gondoskodás
minden mf:fo'ar ember elsóran-
:aua~~:st'iilI"'~>· 1II·C41t1_1ZDIl1lllll,...III·:li1mD_~ •

SUJ tJa Endród sok $2.á2. cst.ládját.
Hatvan 18nya és 1{62.otlcúl{i épÜlet
romokl;an hevt:r. A vtldvi:t: helekil{
mint.)gy 5000 hold [ü,det Doritoll.
Kiölto 82. ószi vetést, IehetuIenne
tettt> o. lovasI.; sunt.ust és. vetést. Meg
n", is lelltdilbLJ 1000 bold viz uitlll
illi, több uzer hold ptdig· mLivelhettlt
len m,)csár melynek no~y reszel
- kedvezó idójáras mellell is csak
hctl'k mulvo lel,ei müvt:l-,s "Iti vellllÍ.

A kúrosultak képviseJói pl1nl1ssLal
élttk ti vúrmell ye tóisptinjli és ti ke
rű",t kepviselóJe utján a f=ljldmüvelés
Ü~ yi MinisztHbez cs vizsgtilatot kér
tftk tlrn\llezve, !Ulgy U2. 8rmentesiló
ttirsultltok késedelmes illtézketlése,
ese!le)!es 11Iull1~7:tú~l\imennyibcn idéz·
lé!.: eló VtllrY mi:y"n szúltllékhun fo
kULt'lk II töbh s7.t12.ez"r p',-n~ós III e
zÓ~ú/dli~il.~i klÍrl.

Az elmult heten dr. I1liuer Stinoor
Ifll;~i':ll(:ri üf;ztúlrt/ll;úc:\(,)~, Szej..: rio)

vi<..i..:l(.t':l\e~ (I',illi·l7.tt"rl úrv~de:ll\i I>i2to
~Il ,.ltll,éiYtsen lunult b":yszini su,m
lét és hilttdlgatltl t1 kúro~ulltJk meg--

, hizolttlil.
A ktÍrosc i l/l k ti köv p.tke2.ó kifogáso

kat emellfiK ti lórsulolok elien:
A Körós-lis:t:e-MtHOS ArmentesilŰ

és .~olvizszalJdiyúzó· Tilrsulot 8 Hör
llws-Koros baipurtjo.n t:llerüló end
rüJi :ltllÖrbBIl - tle~ségt:s öS meg
ftl",.ö c,,,tOfl:G-llIiloztltllll, ö kiseLb
tlrkúkal ÖSS7;( gYlijlÓ ilU:; you)) vezctó
c:sut(lrndv,,1 ntlll fendelke2.ik. A Jö
~osstii evek ottl s0rg~;i ~s követeli
ti C~tllOrndk szuperilósul, melyitésél
és öss2.ekötéset a tilroló-mcdencék
kel. Sem a2 ugari, sem u peresi es
öregkerti hlHárré~zeken lelolyó Csa
tornák és ttÍrolo nincs. A kisebb tir
kok tuir.öritvtl alig VOJtnk, s igy II viz
II vetésekre ár6dt szét.· Kesedelem
tÖClént abbon is, hogy ke116 idóben.
amikor tlZ éló' Körös még nem lÍfis d t
tulsá~ustln, meR feleló sz:vatlyuzá~sal

nem csökkenttltték IS tlÍroJÓ-vizhóse.
~ét é!l il:'Y nem növelték lHlntlk befo·
2'6dó kópességél. Március lS·éll heál
litOltak ug.yon egy motort a szivöty.
lYU2.8Sra, do a g~p napokon keres2.
tül kevés ideig dolgozott .müszllki
hibák millU", s jeJentéktel~n VilCsök·
Itentést eredményezett.

Nem ócska mOlorok, hanem rendes
szivtlltyu 'gép kivlÍntlto's oz ilyen na
~yobb helyekre. Kellő időben dolgoz
tIltVII fr.Jényi kAr sem érte voJn8 1'1

köz~él: luko"sliglJt.
Az IvtÍn' rÁflékí TtÍr.iu!at . csatorná

zásu l\laposlbb. A korl1i.· tís~titást
több helyütt mulasztottálc itt is. A'
károsultak különösen abban hibáztat
hötjtik, ho~ a tároló medencék .szi':
vattyuztatása itt .is )ésett.é~nllKyo~b

, iépi-erővol lett voinIl v6gloridó; ',"
. 1 .

szabályok nem lettek volna fo
gannlositva, mu több mint 100
ház romjn hírdetné az elemí
csopas veszedelmeit. Mindezek
ben II munkálatok ban annál na
gyobb nehézségekkel kellett
megküzdeni. merI nélkülözte il

müsztJki irbnyittist és csak né
hány természeles tehetséggel
megáldot! kubikos emberek irá
nyitlÍ3il me!lelt rogfllHltositOlta
!'IZ in:é7,kerlésp.b~1. hl. elért si
kerért nemcsak: IlZ éjjel-nappöli
s'lolglÍl1jtot tevó ~löJjitrós6gi ltl
gokat, hp.n~m 8 vezető munká
sokRt ~g l:l kÖ~(HÖben ~l,jvvel

lélekkel e~yült dolgozó összes
lllkowkllt illeti II köszönet és
a7. p!ismerés. Nf'n1 sl.tlb~d elle
ledkp.znünk orról, hogy II ve
szély rillenall~h8n. éreztük jti
nisi Föszolga!.;iró ur meleg
e~yiillér7ését, ntYfli gondosko
dlisát és kÖ'l.Í-;mert fÚr!ldhotfll
lonsdbát, mllrl pihenést 13~ ké
nyeimét félretéve lii:':émélyesen
soks7.or járto be a károsult le
rületekQl, meghallgatta t1 pal\d
s7.0kat és irányitott erős kenel.
Eljött közénk vitrmegyenk köz
szerele! ben álló fóisPlll\iFl és or
sl.éi:;~yülesi képviselónk i3 ab
bl:ln ö pi!lanMban megjelent fi

l1ely!'>zinen, amikor !IZ itrtJlIi ve
sz~lyúkröl értesült s rr,indkcllen
s7.emélyescn mel~lúto~alták ő

le}~v~szélvez:e:tebb pOlitokItt.
F6ispén Ur Oméltósilg-11 JOOO
p·ös adományt jUltdotl II böj
blljutotluk é1zonnuli megse,;ite
sére, Ol sZdf~~yiiJ~si j(~pviselö

Ur pedil-: fartldhall:1!!dll teve
kenyseget fejlett ki El m. kir.
K()rrn~nyr'ftl Iii'. illeni hf;jyz~t

IT: eV, vi 7: S f~ (! : ú:, ", ti l: tir d k fe; i) tO:-

csüJé~e, v~~lomflg fikció és egyéb
se;!élyek lolyósilésb üg'y~blOn.

VOll 1.\zonbcn és t.i16n mécr
.. h

ma is kllll<'ÍIJ az arvizn&k Qgy
másik fel\Y8gQltó olol\ltl is s ez
II Hórml'ls- Köröi felól l\yilvlÍnul
meg. A norrnlÍlis viztdrlaimu
Hisrrt\as-Körös roörcius 16-6n
Órák 81fttt lelt meg és mM el
érte eddig ismert Jegmi:lgllsabb
vii'.áilasát,· sőt fiZt tul ís hl:1-

Illdtu. A m5ga5 vízállása f. hó
6, 7, 8. n8pjain cSöknem ka.
tasztroflira vezetett, mert az or·
kanszerű széJ olyan erós hul
lámzásba hoztll a nagy tömegü
vizet. hogy büszke védgútjoink
bun Romoly és veszélyes rom
boltisokat okozott. Ezeket ti

munkálatokat ti tórsulatok elő

ször rendes munka keretében
óhajtották meg~átolní, de
VR'ÓH.inüleg a rettenetes szél
mil'ltt- ez nem sikerült, ugy
ho 'Y a kÖ7.íg-ar.gntnsi. hatóság
nak ismét fl köierőhöz kellett

,nyulni. A közerőnek ez utóbbi
jKcn:rl)e"~le:e {\i~r nem volt uZ

a kifogást~i1an testvéries együft
miiködés, miként az ft beJvízek-

· nél m'egnyilvánult. Karh5tlllmat
· kellett igénybe venni! Nem egy
· ember· ugy n y i l,a t k o z o t t,

h o ir .i n k á b b pusz·

--lIlII:.------AllliIllll-IIIliI-IIIQ--.IlIIllII_""z::"'Il::eEle?R"V'III_metl:il*lö:lpsll!\B;""__If:*4_......,..~...dW~alldl__lUlI__~_&IIq_III. II. •• _

Vadviz veSZEdelem
Megpróbáltatésok nllpjait hoz

ta csonka Magyarországra fi

várva-vl:Írt tavasz. A szokatltln
és rendkivüli téli idój6rás tem-

érdek csapadékot termelt ki hó
alakjaban, olyan mennyiséget.
m~lyet a. szak történelem adatai
szerint, már egy évszázad óta
~em látott a magyal rona.
Erezhetö es látható volt, hogy
enne:':' ft rendkivüli nagy hó
mennyiségnek az első tllvas7i
napsugárra való elolvad ás 8 m(~~~

nagy hajokat okozhat. TelŐz.te

ezt a keserü érzést az a rnás!~

eddi\{ alig előfordult tényező,

hogy a föld fagya elérle az 1
métert is.

Ezel~ 8 lappangó ~g::.;od;Jl;nf,k

és sejtések alaposak voltflk. A
tavasza kegyetlen tél ellen
megkezdte. rohamát, mertf~b
már végén egyik nt1pról a rQá

sikra tengereket varázsolt el ó,
Ugy Játszik azonban gyenge
volt a felkészültsége. mert már'
cius első napjaiban ujból ke-
ményhídeg köszöntött be és
jégmezókké váltak az elolvsdt
vizek. Végül is f!yőzedelmes

kedett az örök tavBSZ es már
cius 14-én és ez azt követő n8
pokon villám:,?yorstm felgöl\
gyölitette ti hó és jégfroni Ol.

Mindez ~Iy lryorsan tórtént,
hogy 870 elolvadt hótól keietkc
zett viz ft megfagyott talajon
átsl:ivárogni nem tudvá:'!, c;sz
sZ6gyült a laposabb helyeken
és megíndult sfJjilt törnegé:ói
mozgatva és od1:l. folyt, öho!
mélyebb helyeket tal"lt. I~y

volt ez II belterületen és a kül-
területen. A belterületen a c~e

tornázás és idejében foganato-
sított munkálatok árén hamMo
san .ikerült levezetní l:1 vízek~t.

A külterületen azonban 5
6000 hold került viz 516 és
elöntött 210 tanyát, melyek
nagyrészét körülgátléssal védeJ
meztek, mintegy 60 tany ából
azonban ki kellett költöztelni a
családokat s kí kellett olt/wi a
családi tüzhelyeket, mert a viz

behatolt a lakásokba is. 43 la
kóház és 30 melléképület dült
össze, vI\g'y vájt életveszélye
sen lakhatatlanná, sok apró
jószág, sertések, élelmiszerek
pusztultak el.

Az elóJjáróság, melynek fl viz
veszedelmek .·elháritása· nem ké
pezi feladotát, fl szorongó és
bajbajutott 'emberek msgse,J

tésére és. megnyugtatására min·
den .töle telhetőt me;;tell.l\.r:li;

birta pénziel, fizétett munká
sokkal,' de. amikor l1zaJ:lya~i

es~közük el(~gytlik:,t~r~énysze.
rU köz'ero'vel ~ietet(é ve~iél}lei-

tetett hely'ek: támoi~tás·ára .• ~i

~o.~Yos, hogy' ha ezek II rend-



nGyoma-Endrődi HitElszövEtkBZBt
jubilárJs hDzgyülÉSE .

Dr. SchandI Hároly, az D. H. H. alBlnök-vElsrlgazgatója il rísztntt agyfifÉSBR
Április 7-én tartotta a Gyoma. b'lajd vis5zapillant,lst vetett a ma

~n.drődi Hi~~I.sz~.v~t~ezet 40-i.k gyar hitelszővetkezeti mozgalom
eVl rendes lwzgyuleset Nagy I{I- előzményei re.
tüntetés érte a szövet!{ezetel, mert A hallgató.ág na f I
d <: h dl K' I k" k 2y Igye me

r..uc an "ar? ~ m. Ir tit ~s mellett i.smertette a ó k
ta nacsos, felsohazl tag, az Orsza- ..,sz. no al.
gos Központi Hitelazövetkezet al- egyei tagok kotelessegét a szö-
elnök-vezérigalgatója is· eljött, vetkezettel nemben, valamint az
vele az O. K. H, vezető tiiZtvi- általánoi szövetkezeti szellemet.
sel~; közti I \Van~e <:'usztáv" igaz- Ha ez a szellem él - fejezte be
g~to, Ruda. K~rnel .cegvezeto, Bat- be8zédét' dr. Schandi Károly 
ho ffGy~la tltl{ar,. Zaboly E~dre ~I~ a Gyoma-Endrődi Hitet ö _
lenor es Elek Janos, a blztoslto s~ vet
osztályaligazgatója, kezet n.em~sa~ 40 évet ert eJ,

A testvér hitilsiövetkezetek ki- meg fogja erm az őtvenedlket, a
küldötteit a Gyoma-Endrődi Hitel- századikat éi akkor Gyoma pol
szöve.tllezet vezetősége a s~ékház- gárai boldogulnak is. A jó lsten
ba~, to~ad~,a, ~hol P,app. ZZlgmond segitse ehhez Gyoma poJgárságát.
el.?o~ u~vozle,)e utan. atmenteka Zugó taps, hariogó ére h _
kozseghaza nagytermebe, melyet zott .. .! n an~
szinültig megtöltöttek a l5Zövetke- percekig ,es ugy unnepeltek
zet ~agjai és a vendégek, kik közül ~r. Schandi .Karoly aJelnök-vezér
dr. borbán Jenő éi dr, báró Maas- IgazIatót, kinek beszédét közbe
burg Kornél főszolgabirókat, Hor- ~~zbe is sürUn szakitouák félbe
váth Géza orsz. gyülési képviselőt, eljenzéssel és tapisaI. '
dr. Szán Lajos főjegyző és Ko- Papp Zsigmond elnök meleg
vács Gábor bíró vezetésével a szavakkal k ö, z ö n t t meg dr.
községi előljáróságot, a járási 8cha~dl Károlynak 'értékes be
pénzintézetek képviseletében Cser. szédet.
nus Mihály kormányfőtanácso5- . Wagner Márton a jelentésböl
apátplébánost, vitéz Baranyay kimaradt egypár adatot 30rolt fet.
Istvánt, Nemerey Pétert b Szabó ~app Zsigmond elnök összefog
Józsefet, valamint köziégünk I,alo ~e&ztd. után a Himnusz el
minden társadalmi 05ztályából eneklesével fejezték be az ünnepl
több érdeklődőtt emlitünk meg. gyülést. .

A "Hiszekegy" elmondása és a Ü '
gyűlés megnyitása után Papp nnepi ebed
Z~igmon~ felhivá5ára 8chwalm Az Url-kauinóban nagyon &Z~-'

Jozsef konyv~lő f~I.~lvastaa szö- pen megrendezett és jól ik ru!'
vetllezet beszamolojat az elmult ' . s e . ft
negyven e&ztendőről. 150 terlteke8 ünnepl ebéd volt,

Meleg ünnepléssel kÖiZöntötték amelyen értékes felsz61aJások
az O. K. H. országosan népizerú hangzottak el. feliZ6laltak: dr,
aleJnölt-vezérigazgatóját, aki azzal 8chandl Károly, Horváth' Géza
k~zdt~ ~eszédét, hogy az O. K; H. képviselő,. ~ernus. Mihály .et)d
k?telekehez tartozó 605.000 csa.. . rődrŐJ. dr. L~geza Tibor· - Bid
~ad~~k, ~ millIó magya; ember Ernő Mez5berénYbO,!;'MarJ~':',~l
Udvozletet hozza a jubllal6 Gyo. \ za Szentandrá'sról 'é "il -.<",y";:.,.
ma-Endrődi Hltelszövetkezetnek. mond, .". " .': ~".;~~.P.·.,~'i·. ,

--_._-----------------

5zemt]Jen~Bnt kárDm kilogrnmmon fBIDI zsirkBszlBtBt
bE 'kEll jelBntIni

A földművelésügyi miniszter magánháztartások zsirkészlete, ha
153,900-1940, f. M. számu ren. I készlet személyenként meiha
deJetében a követkeiőket rendeli ladja a három kílo~rammot. Te

kintet nélkül arra, hogya kÖziég.
el a zsir forgalmának és fogyasz- ben (városban) a zsirje~yrend-

tásának szabályozásáról : azert bevelették-e. be keli jelen-
A rendelet szempontjából zsir teni az egy gazdaságban vagy

alatt a sertészlirt. sertéshájat és üzemben hizlalás alá vatt, lagalább
seltészsirszalonnát kell érteni; tiz darab sertést. továbbá az egy
airszalonnát az eletben is, ha háztartá~ban, gazdadgban tároló
le van sózva; sertéa alatt az élő, egy métermázsán felüli mennyi
vágott, hasított vagy félsertést ségű zsírt.
kell érteni. Nem elik a rendelet A rendelet kimondja, hogy ier
hatálya alá a füstölt, pápi'ikás, téat és öt kilogrammon felüli
sült vagy egyébb csemege, illető- mennyiaégben zsir vaauton, pos
Iig kenyér.sza~onnaféleség. tán, hajón vagy gépkocain az or-

Azokban a községekben (váro- szág e2ész terilletén csak szálli
sokban), ahol a zsirjegyrendszert tási igazolvánnyal szabad szálli
beve7etik, bejelentéi alá elik a tani.

annyi, a falusi gyermekek pedig
az ottani 300 gramOlOS fejadag
hoz még havi 700 grall1mot kap
nak. Terhes és szóptalós anyák
fejadagja J.5 Itilogram; tehát Bu
dapesten fél kg. vidéld városok
ban 1 Itg, falvakban J.2 ]tg. több.
letet kapnak,

Ez alapon például 'egy falusi
család. amely egy félfi, egy ter
hes asszony és két 12 éven aluli
gyerme!tből áll, a cukorjegyrend
szer bevezetésével 0.30 és 1.50
és 2.00 Idiogram, összesen 3.80
kilogramm cukrot fogyaszthat ha
vonldnt.

A rendelet hatálybalépésénell
napjától cultrot fogyasztók részé
re csak jegy ellenében, mások
részére pedig hatósági kiutalás
vagy szállitási igazolvány vagy
még Illeg nem adóztatott cut{Qr
nak utalá&i eljárás mellett való
elszállitására vonatkozó s a pénz
ügyőrség által hivatalosan Itezelt
bejelentés ellenében .szabad ki
szolgáltatni.

A rendelet a készlete!{ jgénybe~

vételéről kimondja, hogya beje
ientés alá eső cukrot az orszag
cukore\látásával kapcsolatos teen
dők ellátásával megbizott hatósá-
gok a földmüvelésügyi miniszter
előzetes engedélyével az illetékes
hatóság által megállapitott áron
közélelmezés céljára bármikor
igénybe vehetik. Ha azonban a
bejelentő hivatásszerüen foglaJ
ltozik a cukor ipari feldolgozásá
val, igazolt· ipari szükségletének
egy hónapra eső hányada nem
vehető igénybe. Magánháztartás
bejelentett cukorltészlete a ház
tartás fejadag szerint számitott
félévi öziikségletét meg nem ha
ladó mennyiségben mentes az
igénybevétel alól. Az ilyen ma
gánháztartás azonban ~l1indaddig

nem tarthat igényt cul{()rjegyre,
amig a blrtol{ában lévő cukor a
háztartás fejadag szerint számItott
özükségletét fedezi.

8e kell Íelentení a tukorHé5zletet Zkgr-on felUl

Akisgyerek ugyanannyi cukrot kap, mint a felnőtt
Külön elbirálás alá fognait tar

tozni terhes és szoptató anyák
és a 12 éven aluli gyermeitek.
Ezeken a kereteken kivül kiván a
~ondoskodni annakidején a befő

zési cukorról is.
A ~zociális gondoskodás jut

kifejezésre a terhes és &zoptatós
anyák, valamint a gyermekek ld
vételes kedvezményében. Neveze
telen a gyermekek 12 éves \(0
rukig mindenütt egy kZ. cu\(Orra
kapnak jegyet, tehát Budapesten
a rendes adagot Ilapják, a vidél{i
városokban az ott megállapitott
500 gramhoz még havonta ugyan-

Budapesten 1kiló, Ié:'k:;,"~I~~~:~~~:~6re:~~~;~'
a.vidéken th kiló, illetve aD deka acukor-fejadag bg~:~ór~I~~~~~n~~ .~~1:1~
M

. l t . alaprendeJetben foglalt kihágá8-
egJB en ' a 'ZSlr- ÉS cukorjegy-rendelet. [sak a fövárDsbnn van zsirjEgy nak mlnó6ftl és az ott meihatá-

A termés mennyiségét nagy- fej lődésére való hatása foÍ\ozat- A cukorjegyek arra a hétre ér- rozott büntetéssel bünteti, aki a
m~~vb~n ,befolyásol? időjárál) tab ban érvényesül, ezért a !{el1ő vényesek, amelyik hét a jegyeken rendelet intízkedéaeit megizegi
izukseg,esse ,.tette bJ,zonyos vo- gondosság szemelőtt tartásával, a f~1 van tüntetve. A cukorj'rgyet vagy kijátiu. Ezenkivül arra a

tk k tk I I
készletre, amelyre a kihágáit eJ-

na ozasu ove ezmenye { evo- folyó évi cukorrépa-termelésnél b d 't h' , l ttnlÍsát. .. ff • nem sza a a ru azm, e vesze követték, elkobzásnak van helye.
. .., tnkabb kedvezotlenebb termeJes- jegy helyett nem szabad ujat ki- A rendelet kihirdetése napján lép

A hivatalos lapban kozzetett sel kell számolnunk. Ez tette adni. Ihatályba,
rendelet Budapest székesfőváros szül<ségessé. hogya Budllpesti
területére életbeléptette a zsirjegy- Közlöny mai számában gondos
rendszert. A fejadag megállapitá- kodás törté?t. a cukorjegyrind
5a bőségesen történt és teljesen szer bevezeteseről
alOnos a svájci, fejadaggal. (He- , Az eddigi átlagos fogyasztás
tenként 28 dkgr.) fIgyelembe vételével a cukorfej-

Hasonlókép a termelésnél ér- adagnál három !tategória állapit-
, "lw 'd"·· .., "k h tatott meg:

'J~nyesu o I ojarasl tenyezo a- . ",
tása alatt vált szükségessé az or- ,,1. Bu?apest ..szelle~,fova:os te-

~ ' . ,., rulete es a kornyezo varosolc
szag cuko~fogyaszt~sanal.ls bl,ZO- Fejadag havi egy !tg.
nyos korlatozasok eletbeleptetese. 2 V'd 'k' .. . h 6 .' ,
A fl' " k d w ti T' ' l e I torven y at sagl va-

o YO',e~l., . e vezo e.n te l ,es rosok és városia~ jellegü nllgyobb
t~va5zi, Idojar~s .. valam~nt az ar- j.;özül~tek, mint például ipartele
vlze~ es belvlzk~:ok, miatt a c~- pek (Ozd. Diósgyőr-vasgyár.) Fej
kom~pa a normailsnal csak ke- adag fél kg. havonta.
iá.bb! idő~o~~ban ~es~ elvethet? 3, Az orazág lakosságának az
h'lIvel a kesol vetesnel a vegeta- előző ltét kategóriába nem sorolt
ciŐi idó alatt ma még ismeretlen része. Fejadag 113Vi 300 gr., az
időjárási tényezőknek a növény az 30 dltg.

A földmivelésügyi mi niszter
153.840/1940. F. M, száll1u ren
delete a cukor forgalmának és
fogyantásának szabályozásáról a
következőket rendelí el:

Az ország cukorellátásávall{ap
csolatos tiendőket a földmive!és
ügyi miniszter rendell{er.ése sze
rint éi ellenőrzése mellett a tör
vényhatóság első tisztviselője, a
járási főazolgabiró, a mcgyei vá
ros polgármestere és a községi
előljáróság intézi. Denaturált cu
ko~ra a rendelet nem vonatkozik.
Azok a magánháztartások, ame
lyekben személyenkint két Idlo
grammot meg nem haladó meny
nyiségü cukor van, készletüket
nem kötelesek bejelenteni, de ahol
személyenkint két Itilogrammot
meghaladó mennyiségü cukor van,
nemcsak a két kilogrammon fe
lülit, hanem egésl. cukorkészletü
ket kötelesek bejelenteni. A beje
lentis, ha a magánháztartásnak
személyenként két kilogrammot
meghaladó készlete van, a ren
delet hatálybalépése napján fenn
álló állapot szerint a rendelet ha
tálybalépésétől szárnilolt nyolc
nap alatt kell a községi előljáró

aágnál (polgármesterné!) megten-
,ni. Abejelentést a községi elől

járóság (polgármester) által erre
a célra kijelölt közeg előtt szóval
la meg lehet tennI. fia a bejclen-

. tett készlet nem a bejelentő tu
-c, ',1ajdona,' a tulajdonos nevét a be-

-.._~:; ,Jelentésben' kUlön fel kell tnn-
~~J~tn~.<:,:':>' " ." ,, .
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~ Magyar
:Katolikusok c7lómai

"cJ3éke ~arándoklá8ának"
:Programmja

W,

FBlvttBl a köszlgi "ÉS '~"~' '.,
,BudatíUnyi missziósházakbB~'··

AZ ISTEIII IDE TÁHSASÁ6A'
miIsziós BZlrzatssrsDd ~zBi
hít mlslzihbázábB fslvitlIt
DYBrhBtnBk a glmnizlumóak

mind lJ nyolc olztályál'il
alyaa jó, jól tilDuló tI
IDBszs~gBI fiuk, akik Dl
fstsnl- Igs társaságá-ban

bI'-b IrdBtÖ pllpak elll'Dak lBDnl. r

, f:, ÉrBttssgl bfzuoylfvánnyaf
jBIEnt~Bz6k' aZDnnal1l oenll

. DDviclátusába . nyerhEtnEk
fElvétElt. _
il fEIvBtBirs vaatkDzOlal

bÖVBbb fElvIlágosItást nyuit D
SZEnT IMBE ldlS5JZÓS sZEMlnÁHlUl!

bázfönöksBgB
, RŐSZED.,

Ell> =

pestre. A tanulmányuttal eiY
bekötött zarándoklás "B" cso
portja Rómából Pisába, Geno
vábtl, RlSpalloba, Torinoba, Mi
lánóba. a Lago Magiioréhoz,
Strezába, majd az utolsó pihe
nóálloll)ás Venezia lesz, ahon
ntln Lidora, Murénóba és Pá
duiiba lehet kirándutní. Ez a
zarándok csoport 1ulius 6-án
érkezik vissza Budapestre. Az
"A u csoport rászvételi dija III.
osztilyon 112 pengő. A tanul
mányuttal egyb~kötött "B" cso
port részvételi dija Ill. osztá·
lyon 262 pengő. Utlevél nem
kell. Jelentkezni az Actio Cat·
holicánál, Budapest, IV., Feren
ciek·tere 7 szám alatt lehet.

hez, - fŐleg a férfi.akhoz
akik vigaszt, erőt, áldást, segit
séget várnak az égből, anélkül,
hogy gyónni, áldozni járnának:

- Ti galilei férfiak, ti ma
gyor férfiak, mit néztek tanács
talanul az égre? Krisztus menny
beszálIt - hiába néztek föJ. De
a pap szavára ujra leszáll a7:

oltár fehér ostyájába. Oda néz
zetek, oda menjetek, a megdi
csőü/t Jézus ott vár reátok ke
gyelmével!

Szól ez mindenkinek, de kü
lönösen azoknak, akik még nem
vé~ezt&k el a husvéti áldozást.

<:-'1\ Néphbi Legényelylet má.
sodik közművelődési előadálát

rendezte április 14- én a mozite
remben, Révész István káplán
igazgalásaban szorgalmas is ki
tartó munkával készOltek ll~ény

és leány egyesUleteink ta~jBi a
nagyszerOen sikerült előadáira

A zsufolásig megtelt narYtere~
k~zöns~ge több alkalommal nyilt
sZInen IS ,rpegtapsoHa a kitűnő

szereplőket.- A "szinbz-gárda·
nagyszerfi és élvezetes játékában,
- remélhetőleg - összel is iYö
nyörködni fogunk. .'

tl:itbuz.galmi tgyesOleteink
havI.rendjit az alábbiakban ad-
juk: Április 21~én, délután há.
romnegyed 3 órakor Szent F.-
renc III. rindje, ugyanazon na
pon délután fél 4 órakor az 01
táregj'esUlct tartja havi, ájtatoslá.
gát. Aprilis 28-án d. u. fél 4 óra
kor a Jézul Szive Szövetség Női·
csoportja, május 2-án este fél ,6

Endrődsuntláazlón (volt KO!1. ?rakor a LeAnyegycsUletek, má-
JUs .-in utc fél 6 - .órakor a

dorostanya) annepélyu szentmi- Hrfi.Lig~ tartjahaviOsszejOvete~
se ker.tében avatták az Agrárif- lét szokott helyen. .
jusági LegénytgyelUlet· tagjaivA Májusi ájtatosságok. Endrőd·
az új ielenkezöket. Negyven uj kato'ikus nép~a viJág~áboru ide- .
tag tett fogadalmat arra, ho~ e é f ' '
katolikus magyar eg'yesUlet hű- j n. ogadalmat , tet~ ·arra, 'holY

májUS havában _mlnden:este fél
dgts ts munkás tagja lesz. Har- 7 órakor litániát .tart 'a;'MiiYárok
minc le2ény a jelölti időt tölti ~s Nagyasszonyának, a:~oldoiságol',
majd az ősz folyamán nyer fel- S,üz MAriának tisztelétére. .Ai.ó~

v6telt a ..,rendes taiok közé. tA májU. havában Igen' n811-

r.ndrődszentlásdón ugyan- lIámban gyOlekclnek a hivek
csak me~alakult a KALÁSZ is Krisztu. édllanyjának oltára .lött,

hogy hódolatos tiszteletÜk él bú-
Bencze Józsefné vezetése alatt. séges raíaszkodó-,lZer~,tetilkáÍ1i~,.
A Katolikus Leányok Szövetaég6- tat, adóját, bely,iz~.lt:~-<,..ft~t;ónán~ .'
nek egyházmegy. i titkárnöje: lábaibozó",A 'mai;~viszQJltagdgo.; ,
l1léiy Mária· tanárnÖDlondott -is-vesdlreí")~~~J,~églJl~,,~~.:':i~t~:,,·
mertető és buzdit6 ,be-az6get az nek. ~1~sUrg~tnelc;:l~e~~opk~tarr.'.
ala~uló ,gyűlélen. Hatvan hajadon ,:~iwgy",:o~~m~9.ekáljuQ~~l).~p~l'~)::
n~ert felvitelt ' :a -- :Leánykö~~e.. _e.,e(.~-.~~ta{{'9.hsem',~~~Je~~~.U .~,
HI'SZUk, ~ogy 81':endr~di leány-, ~eg 1~~~I~ny. ~~~~~.I;~~~$t~p.~,~'-

egy••tllctelc - ~O~~t,~ ;~~,:.' c.~port. :'~j::to~~_i~~f.~j(á~~~~~mtr~l~~
le~z· a Jtgn~pc~~~b .'~, ~~k~~'I~:-~ ':kétlzlr~flutönOköJi;<~ü.'Y~i~~
ben il,p61.4~_d6~~,,·,_\~ :,:',"'~"- >:~, :",~ :~~.n!.~~!í.~,ti~ii~~I~tJij·\ln.k~~

.. :;,; .~.>,:. :'~'~'~,'. ; :~:"_:~~,;,,-:-,- '. ;:;::::5\: '~~~Z;;';':~f-::S~:~;~\:~5k~-tf:?;:';;:~'

HIRADÁS.EGYHÁZI

Az Úr Jézus istensé2e min
d~n~tt jelen van. Szent ember· I
~egere azonban ez nem áJI. A
megtestesült Isten most a menny·
ben van, közöttünk pedig csak
az Oltáriszentségben található,
A mennybe, az Atya jobbjához
fel nem szállhatunk, ha Meg
váltó lstsnünket megtestesült
alakjában akarjuk birni, ugy,
aho~y hozzánk emberekhez Jeg
közelebp van, ohogy a földön
járt. Az áldoztató korláthoz
azonban elmehetüuk.

Szeretnék odakiáltani a nép-

Serédi Jusztinián bibornok
hercegprimás főpásztori veze-I
tésével junius 25 Budapestről

induló Or:;zágos nBÉKE ZA
RÁNDOKLÁSA u programmját
zarándoklást rendező Actio
Catholica Országos Elnöks~ge

a következőkben állitotta ösz
sze: Az nA" csoport és fl .Bu
tanulmányi csoport Firenzét és
Rómát együtt tekinti meg és
együtt járul a magyar nemzet
nagy barátja, XII. Pius Pápa
Öszentsége elé hódoló kihall
gatásra. Az Örökvárosban töl
tött öt teljes nap után az • A u

csoport visszautban Velencében
áll meg több órai pihenésre és
julius 2-án tér vissza Buda-

---ti B

A föltámadás ünnepétől kezd
ve áldozócsütörtökig minden
templom főoltára mellett áll II

husvéti gyertya: amely a meg
dicsőült Üdvözitőt jelképezi.
Ugyancsak ott van az oltáron,
vagy annak közelében a föltá
madt Jé:luS szobra is. Áldozó
ciütörtök napján, miután el
mondották a Jézus mennybe
meneteléról szóló evangéliumot,
eloltják a husvéti gyertyát és II

stoborral együtt elviszik az ol
tárról. Ezzel érzékelteti az Egy
ház 8Z ünnep tárgyát.

Neve.
Latinul Festum Ascensionis

Domini ennek az ünnepnek a
neve. ami magyarul annyit tesz,
mint: Urunk mennybemeteJé
nek ünnepe. Mi magyarok azért
hivjuk áldozócsütörtöknek, mert
régente ez' volt az utolsó nop,
amelyen 6' husvéti szentáldozás
kötelességének eleget lehetett
tenni. A husvéti szentáldozás
határidejét ma már majdnem
minden egyházme~yében kitól
ták Szentháromság ünnepéig s
igy ez a név csak történelmi
emlékképpen maradt meg.

Szertartásai

Áldozócsütörtök.
Áldozócsütörtök husvét és

pünkösd mellett a legrégibb éi
ma is kötelező ünnep. Urunk
mennybemenetelének évfordu
lóját ünnepeljük e napon. En
nek az eseménynek évforduló
ját már az őskeresztények is
minden esztendőben megtartot
ták.

~ézus feltámadása után a
negyvenedik napon' megjelent
összegyűlt apostolai között, ve
lük együtt étkezett, utána pe
dig fölment kiséretükben az
Olaj rák-hegyére, ahonnét sze
mük láttára az égbe emelke
dett. Sokáig néztek Mesterük
után a tanitványok. Végül az
tán két angyal jelent meg ne
kik és tudtukra adta, hogy Jé
zus eltávozott, de egyszer még
visszajő.

Egyesületi hink. Az egyház.
kl}zségi képviul6tesHllet és csa
lAdi megbizottak réiiItr. rende
zett hitvédelmi neminárium be
fejezést nyert. Tizenkét előadáson
Krisztus vallásának alapvetö hit
tételeit ismertették az előadók

iztp számban megjelent férfi hall
eat6ság előtt. A résztvevők kéré-

Tanulságai. sérc Cscrnul Mihály apátplebá-

Krisztus Urunk Szent· Teste nOIi megieértc, hon' november
is résztvesz örök dicsőségében ben tovább folytatjált a tanulsá
és boldogságában. Krisztus em- fOS tS éiveletes tanitásokat.
heri természete is megkapta LeányegYIsUleteink 24 tagja
szenvedésének jutalmát. Igy hat hetes háztartási tanfolyamon
les~ a mi föltámadott _testünk- vesz részt. A FöldmttvelésUgyi

Minilzterium rendeli orslágsterte.
kel is. Azért ne .sajnáljuk most' a rendkivUI. ha~znos és értékes
~ekréke~ni' és :~egt6i8dni a tanfolyamot -, Ilaktanárnök ve
t~~tet" mert ·his:ien az is meg- zdh'vel.· A háztartás minden
~8pja, -:, rn.ajd .Il ~8g11 bőséges ágában elméleti és Iyakorlati ok
kárp6tlásá~;Üdypz.itőnk élete a . tatAst 'nye,rn.k hajadoJ:1aink. Jövő
mi utml;Itatóijk;:v.el~:~eU,visel-, : számunkban' r'lzletelebb ismer
ni1nk:;".szei:\V,e~é~."k.'t,",d~;v~le 'tet'lt :hoIunk- a nllYlillU inib-

__ Jlie;j~:;.~~dica~i.t.JsL,~" . :,.m'ny mLíkOdéléril; ...' "
_.... -.. -~~.,;.... I.-..... _:-~·:-·. /.,~.



ifj Bocskor Jó
zsef munkás

gazdánál

fiirdetés.
Feles -vagy "DaDyadas, ,bjrl~'

felvételre i~lel ~ezhe'
a derecskei plebánián.
125 kat. prima minö
dgii föld munkálására
egy vagy két ,több
gyermekta katholikus
család is felvétetik."

Az Endröd-GYOlnai
Takarikpénztár' m~gkelcite a

, zöldhitel,' , '
ilyujtását. A gazdaközOnségbl
zalommal fordulhat a,régi, gazda-

, in~é~ethez. , '" .. , '

ELADÚ
az ugaron 6-, a paskumon ,3'
magyar hold föld. Nyolc, tiz~nkét
holdas birtok a peresi részen vé-

telre kerestetik. Cim a
kiadóhivatal ban.

Kányaváron,
u· p. Páka. Za·
lamegye.

Summásmunkások
szerződésre je
lentkezhetnek

A, nÉpháziHBFEsztdrip: ,,-
Fogyasztási, '
, SzDvBtkBZBt '_k It fi o'~ ,

Jl'lss '~I'DkDt~ IutáDiDI
ároD ,Juttat vBv61nBH.

. pr 6~ á,U q,f~mifl
Tiszta lucerna ts" l1örDsherB .'mag

, :. :mBB~Bt81~8 '-ksrastitlJf.

ÉlEt - tDz ÉS jÉgbiztositást
jutányosan köfbBt
il HafhoUkus lIáp
SZöVEtSÉgi Biztosl
t~ lntézEtnsÍ. -FBI
~nágDsltíst Clricz
JánDS BgYbázI
pBnztáros ad.

,'- ,,' ~~'~'~:-"-~~:~;'J;:,:·~~;~::,<~Eri~~~'~ttó~~_l~h~~" "~"_ ;\
~'-<!

~. -., .~:_ -~ -~:~.~~ _·(~·.~·:>,...:·:../~~~;:~\·:05.~~'~·~;

, ' ta1l6l:~rágy , f.l.i~}~.ánoÍÍ1l.~:Vn,~~·, a,":
, szokás.os- ll, -q~~r kopl.aI~.~;8uly,'

után'kilogrammonkint,:'; ;.;"::k. ': - ~

-'" -165 kg;--berakisi sulytól-fiifilt·
kgr~ként 119, fIllér, J50._.1Q;.4.kg. '
luly közöft-114-JilIir,' ,(I:f.1~il90
kal. holdnálkissebb, birtoklÍ. kjs- ,
gazda il hizla!ó, akkor 117 fiIl'r.) ,

,135._.149, kg. ,,5uly "_között 101
fillér. Tehát 150 kiJóilfelüli fiatal
hizókat árusit: Ink' '

NÉpmozgalmi
adafoh.

,A sertésvasáron
."~ . .

Márc. 15~ápr. 15.
SZÜLETÉSEK: Cserenyecz Já

nos leánya, Mária Magdolna. Ti
már István fm. fia, Lajos Mikl6s.
SzujÓ Vendel fia, Lajos József.
Homok László fia, Dezső László.
Szilágyi Imre feanya, Ilona. Mar.
tinák jános leánya, Mária Mag
dolna. Matyusz György fia, Gyu
la jenő, Giricz Máté fia, Vince.
Horváth Otto leánya, Éya Mária.
Valuska Vince fia, Vince István.
Gyetvai József leánya, jolán Irma.
Bela' Imre leánya, Mária Anna.
Szmola józsef fia, József Sándor.
Uhrin Imre leánya, Mária Mag,
dolna. Uhrin Benjámin leánya,
Ilona Monika. Vaszkó György
fía, György Dániel. Szujó József
fia, l1lés. Gellai Vince leánya,
Margit.

ELHUNYTAK AZ URBAN:
Hegedűs Brigitta 6~ eves, szervi
szivbaj. Porupcl>ánszki Rozália 76
éves, agyszélhűdés. Homok I*zá.
lia 12 éves, ,szervi szivbaj. Varga
András 76 éves, agyszélhüdés.
Striffel Anna 80 éves. aggkori
gyengeség, Rózsa Mária 3 hó,
tUdóIob. Forgács Anna 86 éves,
aggkori üszök. Oláh Etelka 14
éves, gümős agyhártyalob. Kenye
res József 82 éves, aggkori gyen
geség. Hany.c Terézia 83 ével,
végelgyengülés. Szeles, Erzsébet
34 éves, szervi szivbaj Katona
jusztina SO éves, mihrák. Varju
Anna 84 .ves, vérei agyguta.
Girilz Katalin 56 évei, tüdőgü

mökór. Farkas Mihály 73 4VfS,

dülmirigytulteneél. Korcsmárol
Imre 71 ével, vizb.fuJladas.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Hangya Péter Pál é. Szabó Er
zsébet. Vadász Mát' '5 Timár
Etelka, Fekécs Elek 's Heiedűl

,Mária. Benyó jános és Hanyecz
Krisztina.

ELJ EGYZESEK: Kramm.r
György Schramm Honával. Dras
kóczi Kálmán Menclik Etellel.
Fagyal Mátyás Tóth Eszterrel.
Ráfael Antal Rácz Bernadette!.
Rajeczki Sándor Buza Monikával.
Lakatos József LakatOl AlojziLnl.
Uhrin Mihály Varju 'Monikával.
Uhrin Frigyes SzedIák Teréziával.
Timár László forgacs Máriával.
Timár Péter Dinya francilkávaV

'. ::....:1: ; j"~. .>::..~.'/...-

"árnt.a~Köröl "

Vélemény
rendeletről.a

Csernul Mihály apátpItBános
szereb~ 'lelkipásztori iQtelmet
adott zsenge hiveinek, valamint
az első áldozók szüleinek is.
, A nagy ünnepség után az Ol':'

táregyesület és Nöi-Lig~ tagjai
szeretetlakomán vendegeIték mea
a kis hitvallókat, akik a finom
kakaó, kalács él süteinények él
vezete után vidáman tértek visz
sza otthonukba.

GyönyörU, szép nap volt, mely.
ben - öröme tellett a jó Isteti-'
nek is. A Káinok milliÓinak gyU
löJködó barbársaga 's öldöklése
mellett az ártatlan Ábelek áhilat
füstje szállt az ég felé:irgalomért,
könyörületért az eltévelyedett em
beriség nek.

A cukor vidéld fejadagolá
sát nem tartjul< szel~l1C5és~

nek éi hflyesnek. A falun
sem minden társadalmi réteg
fogyaszt egyformán cukrot.
Vannak házak, ahol egy-egy
személy havonkint 100 gramm
cukrot sem fogyasztott, s
viilont a tisztviselő ~s ipa.
roscsaládol< ~zázai 500-800
grammot ii fogyasztottak
fejen Idnt.

Budapesten és nagyobb
városol,ban a lakosság jelen
tős része kávéházakban, cuk
rászdában reggelizik, tehát
otthon me~taka.ritja cukor
adagját, falun mindenki ott
hon. Harminc dekagramm
cukor - J ki~ kocka halz
nál21tával - izűköien elég a
reggeli kávéhoz egy hónapon

,I{eresztül. Mit' haHnáln21k
majd a tésztákhoz ?

A falu népi kéri, hogy fe
jenl<ént legalább 112 kg. cuk
rot kaphasson. A , szeginy
mUllkái-c6aládok nem tudják
me~szerezni és ftlhasználni
ezt, de a tisztviselő, iparos
és Id~gazda családok jelen-

,tékeny része nagy hi~nyát

fogja érezni a tőle ~Ivont

cukornalc

-

\ '

Első

.szentáldozás.

-_' Pünkösd ünnepe előtt kilen
" ~edet tartunk a, S~antléiek Uris

ten kegyelmeine~ elnyeréleért.

_ Szent ,Márk 'napján buza
szentelő,körmenetet tartunk és ál-
dá~t kérünk vetéseinkre. ,

,', Aldozóclsütörtök előtt pedig
három nIlpos keresztjáró körme
Detet, tartunk a Mennyei Atya

,.ngesztel.sére.

~ KülterüleU szentmisék. Áp.
rilis 21-én az Oregk~rti és n(l~Yc

laposi kápolnás iskolákban, má
jus 28-án a csejti iskol4han. má
jüs 2,án a Szent Imre iskolában,
május 6·án a nagylaposi iskolá
ban, május l2·én a polyákhalmi

:4.1 május 13-án öregkerti kápol
nál iikolákban, .mutatunk be
szentmisét.

, Kétszáz gyermek, egyházközsé
~2ünk ,zsengéi vették Hivilkbe áp
rilis 14-én a MegvAltó áldott
sz:ent testét. Ünnep!óbu ö1t~zött

kii apródok és mennyasszonyi
fátyolos leánykák -- megtisztult,
angyalilelküket tárták fel az Úr
Jélus előlt, hogy bevonuljon oda
-41 a megszentelö kigyelem ter
mészetfölötti fényével templomává
avassa kehlUket.

~

Al éleI apró-cseprő gondjaival
bit.lödö ,;nagy gyerekek'" n~m

is eSJmélnek arra. ho~y milyen
nagy jelentős~gü esemény az első

szentáldozás alokra, akik kellö
-elökiszUletteJ, komoly ,önmaguk
baszállással fogadják szivükbe
a Megviltó Krisztust.

,Isten kopog és kér szállbt a
parányiembari szivbe. AI Ég
ÚrA, egyesül istensérével - em
berségével -:--!öld gyarló vándo.
rával. A királyok Királya. a Min-

.-denség Alkotója öleli '5 emeli
~agához teremtményeinek reme
két: az lstini nikrát:a lelket
hordó embert.

, ' ,

A háboru, öldöklő vad zivata-
rában ---:" a béke Királya em,,1
trónust a, hivő lelkekben, hogy
megfYökeroz:tesse és termékenyít.
ie azokban' a Gondviselő' Isten
ben val6 hitet, az imber nagy
~~Iiának kereséséhez és megla
lálásához szUkséges ,kitartást és
-állhatalos bi:zakodást, s a min:
d~n jó Adójának járó. őszinte hí.:-

lát és szeret~t~t. Gabonapiacon II 130 kilón "feHÍli fiafal'prima
,A szülők, és más riutvevők szedett lerté_ kilójá~rt:12,0-:-'128,

mély megind",ulánal 'szemlélték a buza és tengeri iránt volt na- á d dűé 'm so re~ rt 112-118 b köny'~
'KrisztuI ártatlan, fehér' hadser•.:. "yobb érdeklödés az elmult na- nyű malacokért I06_'fillért'adtak

" gének 'Jelvonulását az,Eucharis~ pokban a. pisti tözsd.n. A 80 a fer.ncvárosi, piacOt:1.Örei,~s.r~
1ia':,.li. 'A tiszta gyermeksz.mek~ ~ilós tiszavidéki ' buza 21~25,a tés _99 fillé(e. 'iron-kllt. "~~::'~":

'~~L kiára:qÓ:,:"tiit' ~'s_, h_~i'ges, ía· teneeri 21'80-2J ·95-ös,árat ért el, o Apri!is3~,~~L~~i4v.,~~~;~4Pi~t~

.i~~~~p.~~.~ ~a~ '~,ste>nt·bli~'t'rJ1~z",~ •. "", , ,: ,. n-,", ; orl,zágb.<..ir.J1yjt~tt, ~'d~~k~~h~
.: ~·,&Y~~Il.1eJ~ek;:.égi~~a:r~,tj~Q9z, 'F:~~~Y~ HI-RDESSBN': :,', I;l;áIlitó ,'UOY~~e~•• ,V,~i1~'Í'~~,;
,)_nye.tcsaJj~'.§k:::l~~sanla:~é~iIPI --,'L:A':p""~U"'~N~'iK;"B;;A::;N;';'" •dő az ,alábbi áriJCaf.,:k~tíles Iii''''
~2~~'~~~~<:<-';~':- ,<' . ",: :,' '.. ' ' ,r ni I hizlaI6-tuJaJdonósnak·ab 'is-
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ÉSKÖZGAZDASÁGIHITBUZGALMI,

Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.

~ e g j ~I'·e·:ti;i k lllinden. hónap 15~én"

felelős szerkesztő: .' .'>. '.'
W A LT H I E R GYORGY ti i r d e té 8. e. k e:J .. ..-: '. ,

SzerlceS%t6séll és kiadóhivatal: Bndr6d, Széchenyi u. 25%. kedvezmányes feltételek melIettközlnn~' í
-
----~~:.~..;.;;...;;..-------_ _.!. .:...___• J.... ..... -- _

. ......."

.A legöregebb
ma.gyar gazda köszöntése

.:, ...~

azzal Lüntelelt ki minket, ..' .Vitéz ·1Í11r~dl·BtIa".::~·>
földmives népet, hogy a ~i· n.yua,~.I.nl&ZtereJI1.ö.k,EtJ.~ dr6d.köz.-
kezünkből. kikerürőkenyeret D. lég diszpolgára 'meleghanguk,~
.válaóztotta. palástjának, Erről 6zönő50rokat intézett Cöernua MI:;
a hítünkről tellünk itt tanu- hály ápátplébáno$hoz és a·M.-

Két esztendős évfordulóját üJ- föld dolgozó, sokat szenve- ságot szentséges Atyánk kő- '~yar Élet .pártj a endrődi. yezetó;,;;·
jük az eucharisztikus vllágkong- dett népe, Igy köszönti azt, vete előtt Ezt hoztam ~I a 6égéhez, s hálás 'köszÖnetét f.eje~~
resszusgyönyörü, feledhetetlen aki a mi Urunk Jézus földi föld népének nevében. fo- te ki az endrődi m~gyar()k' hú,sé.
tséményeknek, A virág minden helytartójának, Szent Péter gadja ett a hitvallásunkat, ges ragaszkodásáért és hódo.l,ato,
tájékáról összesereglett sok száz- utódjának követségében jött mint katolikus magyar lel- üdvözlésükért -a képviselő~á~-
ner zarándok a magyar milliók mi hozzánk, A mindennapi künk legrdágább ajándékát." ban ót ért, ildomtalan .támadA,5
hódoLó tömegével együtt borult le kenyeréért verejták~ző f9 ld - Áldja meg a szentségi Jézus .~lkalmával.Megnl~g)ássaltáláttúk,ó,
a magYiir. föld por~baé5 tdthit- mives nép hüséges katoli.kusminden lépését I Dicdrtessék: bogy..;t: tmte~gkoé[)t ~ at ani" .mad.

a Jézu5 Krisztu.!" ocsana O" r es v ssiávonla
vallást,testvéri együttér~é.at.Krl.sz.- hitéhez. Hisszük és vallJ'uk, . . la t I . 'ád' kod '~J:. ·Ai em." lékez~Íi . evfordulój'án -a apa an·' v . as '. aqa., :.60;maga

· tus béke országána~, •.8z~nt Péter hogya ml Urunk Jézus Krisz-:- . az or6zág miriiszt~r.elnökt";:'~i~6f
anya5zentegyházána~;·v~l~ghóditó, tua jelen van 'a legméltósá- katolik.~s magyarság kivánsága é~ Tel.eky (>áliállot ~kfIJnr~dY,f~~~

· népeket::egyesitő, szer~tetbe ~sz- gosabb Oltáriszentségben es' h? l~aJa ma sem más, > m!n t . lőtelin polltikalml!1tjána~,éa Wr-
aief(igó,~:erejéről ésrendithetetlen ezt a kincóet a római ka to",: . ltA1l!Ja meg a '. Szent6égi.· Jezus ténel.mileg h5~:,-JPara.dand(t· értékü
uiklavoltáról., ,-, <~'.' .likus Anya'szentegylÍázra bi~- - minden léP~s~t!>:· minden muD- .. _~~~Iétü, :v~i~t~~mJin~~5ágának

'Aióta-sohanem .sejfetr, ,s6ha: . ta, _De azUs hisszUkés vall- . }táját, mlrí~ ..en\tö,r~~vés~e" ;Szent-;védelmére,- Magiár'~'átók,:-,li~~y
'..: ·'d If' : köiiikkeJ'" h' i . 'k h': Y' {l>ldő ':'.' . l.' tt" . ségesAtyanknak:· .XII. .Pius pá-; . 6árral dobáljuk meg ,akik ·bálLina.

...~~m~!~k~"-lo :' :..:~; b"~~ r. ~c~sll~éa-! -'.' Jb'~ :'á"ö~~"?'-': J .~: pt't' ,sza.n..g::~ ~ pának I . Boldoiait 'él~e";_' meg~ la! ~lilltlsÍibbek ::tC~Úii~tlé~31dóiito~
, uJak~':'li·~~~~"1'~~I~8-t~é~~~~~~~~j'!:,rI:~gl·6X ~Jj§IO' ~~;:'f~!~~~~'lVéT ?l~~l\t} ! "kereszténY:rienue.t.ék;-.·nagy.· . é$c ál-j C:jlí{ot6·miúitfásalil.ii\agya~llef1íek~

P? o. 'gy,uu e vel ~YUl\Ul (tK'l~';' ,,·m1R.aeqnapL._ ~~~ef .r~:~,~:;~::~.;~~l0méké.fés:1~1;.fiWi'Y~áAáY -~·..~·,;j~ ..!~Vifltr tar'T,g"nBrÉÓ"~" .
,kair.af~r!l~k," nők, gyem.eke~. ózal- dul0 ~erejtékunk kőzelebb Kr/szfus ..fg~zlá~a~nak-é& ··any;s..l "'l4t~D·a1kil'1ifJt:lpi.t~it~~=m:~r .

"_t~rel~ mJlIlóltazDH, aluk dolyfös hoz ml.nltet a teremtő Ist~~-. I. s.zentegYhazana~. cJladalmát a hi- . r. VI tíZ WlUfaJ~lIfnl'~? .
· .önhlítaégükben, nem. 'szoktak hez, közelebb hoz az Oltan- . tellenek, a vaHa6talanok é6 po- I . . .. _.. _,' . '.
:Krlóz'tuahoz szólni és .tőle taná~ szentséghez. Jézus Krillztus '. gányok fölött:: É fjó. n a' P'á p aI a ~éSIPtán.l·}ó:~~~á _~~g]e~is~~ ·.~e-. . . . - " . . -' .' \. sz t e a .' v rmegy~i : klsgyülá

csot kérnl~ a~l.k a ~e~e .Klrál.y~t,. egyik: tagja szerkeszt65ég~nkdck.
.~z· Euchansz!!aban e!o Jezuót !lIt- I I A kisgyűlés' m.egnyJtása .elött
ti er.kÖJcal tOlvényeivel - szam- t p BilN6H' il BÉLil C ] Csernu& Mihály endrődi apátple-
üzni szeretnék nemcsak a hivők HII H H U· 'bános - 'kérdést Intézett barát-
aiivébÓl, de -még a vIlágból, sőt ..' . •• &ágOl\ form~ban . vármegyénk aI-
az egekbőliE~ . ispánjához, . hogy •vajjo!! tud':e

Eqben ~ ~ fe,1z?klatott, örültagyu itthagyott bennilnket: nincs többé. dagsága, szent Pál apoitolhoz ha- felelni arra, .~ogy a megigért
ts. j~g~ó8zivü, vad fenevadaktól A katolilwa magyarság millióinak sonló caupa túz egyéniséget' zen- Gyoma-Eod~ődtössZekötő-ut: be
pusZtulásba Jtergetett világban ~ hálás buzgó imája Itlsérte sirjába gó szava, lsten és ember$Ierető tonlrozása __-mlkorvalÓ6ul meg 1-

· jól ~~ik pillanatra visózaemlékez- legnagyobb lelki vezérét. . szive, örökké forrongó, tervező, Márky alispán..s2okáaos.6zeUe-
~"ni '(,jyönyörü kongresszu6i Un- Néhai Prohászka Ottokár püs- alkotó energiája, biztos irányitása, me~ stilusába~ ekként vál~6Z.ol.t:
· nepl}apoly'.~_)c. "'. pök mellett a magyar katoliku6 bátor, mindent elsöprő lendUIete, .me~nyug~thato~ a .~. kis~méli

.' .. JY\agunk"enm látjuk a fejed él- hit- és közélet megujhodásának hazáját forrón szerető, de a nagy- tag urat, _hog~. ~ >J~r~& ~~.~~t,)t~z-
". '. 'm': .> J ';";"'érü'" c"odá'" e é'n', iégét összekötő~ut Qaue nagyon·.ml .~[Ie en o, '" g gy - legnagyobb hatásu, legtehetsége- világot átfogólelkülete ~ "mind,.' .. ' . . . :' :. .' . l>J,: ....."

· . r,' "d k . IbU "ló" . j6 k~zekben.v~n,. _Az endrődi
&é"g;~el min en.ft e vő pap.al sebb és legtevékenyebb apostola mind a miénk volt'plebáno&.tmmár'·:·n~gy~dszer:fll-

·'köv~}.~t: - a langéss~el megal: volt. :-. És most elveaitettük. terpelfá.r ebben az' ügyben' éS' meg
dott'Pacel1l ~~n,6 bIboroat, .akI . ~'Ósmagyar, nemes fának volt A pe6ti lapok valamerinyien~ . vagyok' -'győződve," högy' c~addii
azóta.~ mint ~zent Péter utóda a- h'ajtás3, az igaz magyar -fajta a l~~gész éa tündöklő egyénhi'tg . nem hagy·;~·békéöen~:' ;amig"~ :~

·....-.:. 'I\i:iSltUS' földi helytartófa ként egyik legszebb klvirágzása." . bámulatos megteateaülését látták ut is nem :lesz, k.éiien~:~:"; A, haJI.
vtieÜ.Jézu'l"egyetl~n, :igaz egy; ,:' Pázmány Péter mellett a ma- ai elhunyt II Pátér"-ben, a'kintk ez ,gató,klsgy~~Uagok:har&ánYJle
háiá(;N.iff .hajóját, az emberi gyar jézustársasági atyák legna- . vOlt rangja, címe, méltó6ága, a . vetésseL;'.hon9ráIWt ~ .a~t;.~lisP!ÍJl

". goiipsi8~gok,: lelkpsniéretlen ineg- gyobblka volt. : .. " legszebb él legtöbb,' amit' laten öZeUem~., Y41~6~~,;.' Legj.9~~,
·'tév~lye,~é8ek:.yeszéJy~~:.z_~tC?nyai . SZédület~6 tudása, pá~atlan ~Ú.. &Zolgája ezen. a földön ~elérhet~ ,az(\n~an:a~ ~~~~~'!,~.;p!~.~á~~~~. .

kötött;· ~.:~., .--., ., '·C ' .. " ..;;:" :veltsége es olvasoUsaga,mJn- "Ahősök között ·Is vannak na- c~go~t..:.: > . ,::_.,.i:.{ic·f~Ci..::- ~ ,,,,-+.., .'
'""u'A lok Qdvöilő.k~iUllegjöbbarl denklt'lenyügöző és magávaL ra- gyok, kévételesek és Magyarpr- _'.'.. '.'v'tc';;'-'>" 1_"" .. :~..,'$><:"'-"'~'~"'-~' .

a<J(j(t~óa#~~~~{Í': "kécs~emétl gadó szónokI ereje, fel6őbbrendú i~ágon bba.. ,J},rngha6?éJa vo~-a r :l' .. HollBBdli(68;8B.-I.a~lif ~~~~.~
· m•.-~y"a;': g'áúl~iőiz!feJiV':beC5ü';'irásmüvészete csodálatra.b k.ö- UeJ~náaggyo. t, " rjar,. a ~~,~ .:6U, b .1·)k·;'·"~t"~··:":~1r"'~~~··~~;':;"-'-;;~~~r.;;;,j-~::';:;

..- -~, .::~.,'. ,. c'.···.·,··,,·, " , .. '. ....,. '. " ee erUtek'''''az·'"eur6pa~''II\.CJ)onl''"
· lefp.· ~ ráncos ~.~rcá,:' mQ~9JvgO&~ vetésre. vonzotta hltte6tvéreit, de. K'risztu"" k'l'r'á'ly'" "~'gy-'hAz·'·án~ako.... '~,(':1 .t··>';·::--"':·U·,il.c:':;":" M.";r<f.;~~".n·~::~".

· "".,..,' ..... , ., -. ,- .... f.. . .' '.' . '.' .. ol .. Q ,'6zurnyu puaz L40C1U4 ·...."'üI..lll'··~a~., .. ·
:azemelC6illdgnak·>felérik;:"·migtha ?bámtJlattal vegyes; i~lgységet .kel- .tg~zSágainak"-' -6Ierif '.' hatcat"mo&'t· .é . ..... "r" r'" t·;·"·....;~r·i(;"~;-"~::;t'~t

-.. ha!12irján~::~oif:·i~))il~i~~á~~or 'f~~t tüp~öklO, :aérthetetleriegybo . Bángha iránYltíaa-n~lkUJ,'~de. a~ ~: ~~tak,JiF:1&tii~~hWI~Iií~~~~~;
-:: b,á~YáNt::!rié,~fJEe~fi~t~~~~~/~t:::~~-.ni~~g~t !i5~tel~ .ellenfeleinek tá- . azeJl.eméhil.l ;kel~ ·tovabbsmegkÜz-~ '''~~r~4t~IAti~í~~[f~1.6j~~~~J.íMH:~
· .áfu16 :;'6"iilnte:~lgaibf6Zavalt~'-'Tala" '.~Qtáb.~;ni~~.. -';.': -.. : .• '''.>'. dlnünk,A,.hiv6,Kri~~1!~t~q~t~,rtá&.~élutaaltó~;idO·~·ctré-'·I&,;,:nli••~l

'..',. 1("·L.·;';f"'·I'·<~-I·'''· :';~':;'j'~:"'i <'-+é.t··1 "1 ····felmérhetetlen' az a v.utesig, .Ielkc~. hualtöveibőláUft.~nka.zob-. o~" •....;;_:~Ü-!éd6...:.::'eJgg::;;;:i;:»I:!!;;~:3';~ ... ,"..· nem.luz.· ö ös egei II ra fm e n . "'" "0. <' ".' ..;.~.. ..... . t" kJ' M'U 'J(é~:rá"J"-'k/" ':':le~v.errcú::.V ..~ 1a;,;~~~Il\"'it'~
· 6ket;' ::~'·~··,·.-;;.;';;';.. ;;{;:~f1:.:i1, ';.:-<:(:L f~~li'hi!lá!ávara ka~QIi~ü(rna .. :;~on~'~o·em··d·o':k·ael·DJ,~. Y'-·t··a·JJJJrk..tl~-U·· Uk' i"ap;a{oiUai';:Á"Ii;;,,:,~~~,~~);;;<~;;t~
· ~·'.t ~~"'1":-;~ ~7"--" ·.r:·1;"".=~.• 4 ,,!": -;'~~r-;~G:! ot ~~( ;., .•. ;.... ", ",'J ....... " é - ,l ~ .U,. ". .. n, .102 G _Q~. n ~" ':.. ..~.~ t"'J·~".~.~I'~~~l. Y!:-~~'~~<.:

-:-~: (:~~~~t~~1~~~{~~~'Rt~?~y.t~:~~, t; ;tgr~~~ág~t, ';él, az ~:;eg _,~~.:, '"J!a,~r~r ;. rita d velé l~"a' if1Cí,.~~ca« azo,It~~ ~:yn~3~t~\\~~~~~fi)
':':fi}J6..I[~I:iQm.np~?::*i~g,~ij~.'J:~~' ';,n~mze~~~ ~ertei .~..'..;~: 'i .. , .• ~':'.3'.'\;: .tn.~gához.Olel6~.~Jgol\t~:J<rI8;:. ti"~~~'4'«~imf~~ :1-:!
':'~~6~n}itEíH"ine1i1l~~a~Yj?<: :ó;;;uJkil1ek .;felmitbetetieh.~igaz": ~1UJlJtllci ··,~·::,;':..:;:'·;;:iir~:~.f~'·;~Ji'·~.-:::'. ~tjK~'!~~' \

.' '-C~"'::;'" '>.;J.~i ;';;;;~·:"~,~j~i{ij:ti~<~<· .. :: ;.- ~:.~~ [: i~ ~~!;'::: <'<-- .. :: . '.' .i~"~:·_ .. ·. ..:.', - ..'~- .'.': ::'.. ~.~': -.~ ::{:=".::~~·..';~;11~t,;·~\~~:~;:tf..j·::;~:[~;t~{1t~~~~~;; ~~__ .' ._.



~}~~~~ii;;.-.·~!:g~~i~h:~~~~~,~.~w._'....m~.,_ .... Jjj.tti~~1Jf.lilii~~:'.:... . ',;~.. ,: '·~:~:::··';··;:;·:~;:":':}I:E~;lf~,~~:~~;.~~1'" ::~~. ~

.... ... -l~'ij' ~r~~'.ztN....hé:ul'·lnOtkt ..~.:,__..VMál!'n8SI.:ztteáS.r u',,~,d•.·n~,l~.·,ee~,ns· ,'c~r.r~,~,,~.·.>,;,=.~.~:.~~~.~.·~,}.;
, ':. ':.:,:'..:~~.,:,>;.',~.~..,.;:.:',~,.',:~,..,.:..',.,',~.~,:,.'~;\,',;~~,," • [,..":~',':",.".'..:.~;.,:•..:.:,:-.:.':..:..::.:~7A.....::~_-..,.,":..:", :";v:,~,•.·..~•.:R,.:.,..::-...:, ..;:.·",·:.~,:r..'.~,~:L,i:! 1.;'1,',·..·"·r',.'..~Ao·~.~,·:~,,.. :':.•,: ~.:..7";<.,,,: ':".,:;:",.:.'., • ri!fünk (mf~Jy .Bél~t~l/i~j~ ~. ~1; . ) :~lÜ? . ~ :.;_.. ~:" . " " ~ 11_.. """,,.: ."""0 "",j',\, i?:td:~~·· :?l%I -:~w~it~~·,· .

. End~?~;)\é~é1~~~~~~~i hö:~;y.'t.'i ZS~~~~I\(:mint~~r;Jj)engő több-" :::~~"il nBPf:j~aságl>:~;!p'~!~f: 1~5~fJj~l>leb~~p~.: D~~·t~t~qenber-
gya ~eg~JeIJe~,uJ.G~~~ azel~?-~ letet,.: 'a, község':lako~srjgának':.. fis! a ~~rqlá.ny 1;~g"~~Jp'~;ijI~ '~~~~ljÍ~0~~1éÚl:p~oli: 1~,gW1.~yzó:éI:
':vetk~;~':~o.hapok~'~i\: mégc~ép;'f tehát év.enkin't. 40~5q~'Ooo :'. '. fBJadiitá: B8 cÉlkitDiíSBJ"t? ;'~-~#g~rese,~eIt ~sorv@t~'itJJ:A.zköz~ .
'lés el~~tJe1epül:úfgaboná'-'~iir~' peng.ő >többl~hbevételtjelento ..,:':\:: o:~_:,,~! •.. <':(:li~::~~:' :~;'l~~tj pl~'6lD{osául~~GJ1~~Mihály:"
háza.'",-,·.: . ' :.:.~ . De n. em kerü.l. t.e el fJ·gyelm.e't . o:' Most lá~~,~tjiJk í:(.is:z,~~;:J~a- ,~.''t"'á~~i k ~i'o:"'il~i\ nite~~·rAz·ÍJ·

, '" '0'_"".',," ,. ..:P.J~.. .élPJ!~,~.. ",~ .,' ,.,-- J,
r." -~óf./Tele~y Míh~lr földn\)-" azon értékes változá.l? s~m" hogy gadhatatlan igazságot." .... ~7 ,leikfpászror-kofábbá'rra?'~a'gy"á-
velésügyi '. :miniszter döntése a tárházbimfelallitandó --:- m-ng. Nem nagyhangu, ,·s,zeÍ\ye9é~'j".radi pij~pök~gyi}ázm.egyeidrodí

alapján's"folyó évben 'Békésen tisztító. rostán .~ átengedett lyeket korbáqo.l~, tÖl)leg~,k~f 'I~.a.zgafójá~clt~Erqerii~í/teV,~k~rty
és Endródön:'épül uj·tárház' ál-: tiszta vetőmag fokozza.·a nép ámitóés félnivezető ,kijelenté~ ;,~U~l{~~s'ág,~;,ki~\'-~ló··.~~p7;~fsege
.1dmkölts·égeh:Akövetkezőévek- termés.töb~letét és minőségi k'" ,'.. k' h 'I- blZ,tosl~'kot, nYUjtanak arr8.~'~p~y,
be -B -k' b O h .' se es ures 19~rete aszna,. ét ·k·t j • "ő'f J·k· 'ás' ,. -', k

'.1 n e esesa 8, ros áz.a,és.értékét is.... . . ." . Ism l un e Ip ztort O) erte
Szarv~s:.jut. ,nagyobb méterü A hid mellett épülő rakodó nak a nepnek,· hanem· teltek, a- 'CsorvásHcatoHkus testvérék'':'·'
tiirházakhoz. ' messze vidék buzáját látja ha- letagadhatll'ln valÓságok, me- Esperesi·látogatás. Fetzer
.. ,Endrőd község képviselőtes- jón szállítani, ami . ft közseg lyek nem egy,két!e'~b'erne~, ''JÓzsef pápai"·kamarás,az endrődj...
tUIete máj,,!s 10-é~ tartott renq- forgálmát éi anyagi gyarapodá- nem csoportok nak, hanem az . kerület' esperé•. lanfelilgyelője a

Ic l
egész községnek áldáspS hasJ.::- köze~i napokban, Endrődre jön"

i"üli gyüé&én.-:-:- a dombszög sát segítheti elő,' Az elóIjáróság , h é'" 'o.

l
. nára vftinak. " : ogy v.lespet~slhjV~lalo)T.J~t.t>.

'~ őtli- ür-es telket ajánlotta fel a kéreline itt is meghallgatásra ... .. 00 00' gatás'áLés vi.zsgálatá.t::vegei'zé....·..
tárház céljaira, mely'et a kik~l- talált.· '. "' UJJongo orommel tesszuk le ,I kl· l-t tá k K t f'".. , h' , d'k f I'b ' h' ,8 o ~l a oga so .. fao JI"

-d,ötfbi.zot,tság .' mennézett és Ezt a rahDrlo't I'S g"D'f Til e o maso l e e en a tar az D Ő· .. d' ,','. , ' '. "
b n u - I' ,,- I 'k" .... k" '" .. ' k ". d ' 'ezs., szeg~ Í: pqlgari Jskolaife-

'megfelelőnek 'talált; JB"Y MI·h:íly m,·nl·szt'Br' Ur "pI·f- a ap ovelt. ozs~gun gaz a- fag 'elő. ', .. ' k'b' . ~l.á·t'·t,f'.,.... "k n il ri .• f 'I-d- , kl f bb' Y . a napo. an meo, ogact,a.
, . A, :községi 'épviselőtestület 'teti _ S~gI, ~J o esen~ ,eg ~n~o.sa, polgári' iskQlánkat é~ filalvi:z~iáJ~
Jz;Úttal'·o I:akosság egyetemes pilleret, h ten aldasa kiserje es ta növcndékiink oktatását. Az el-
'''érzUletének és örö~ének"is emlitett pártfogóink közös ké- j.utalma:za mindazokat, aki~ re- " 'mtiit helekben Riiigbauer.· Káró'jy
'~éltó hangot adott, ,amikor rel mére és a tárház forgalmá- ank tekmtettek, meghallgattak ' ·tanUgyitahácso,,' kir. 'tanfelilgy'e-
j~iy'zŐkÖnyvében " nak növeléséI:e. és segitségün~Je jöttek [ lő és 'Lovas-s' József iskoJa-feIfi-

'<mc"örökifeni határDzta BI a. gyelő tettek' ~ivatali látogatásókat
~ - az endrődi iskolákban. 'ÖroJrirtid

!jÓtB110 .minisztBr: gróf Telcky -'lt~l adjukhirÜl, hogya'zlskóhl_Játt)~
. Mihály ŐnanymÉIfósága nEuM fli/fll, gatók •. megeJégedésseJláttak tan-

. ' '., ÉS trdemes cSBIBkBdetÉt, ,erőink odaadómunkásságátés'·a.

:aki' a tárház létesitésével a fej- engiitJé tarfozunft ! .~~J~edná~;~.~k 'S:l;ép tanulmányi elö-

;15dés és anyagi boldogulás le- :J . :,~ék~8Vá~megye törvé~Jh~t~-
:veg6jéh.ez juttatta - ezt· a Mi katolikusok annak az ságl.bl.Zo,t~sé,lgamájus 25~én t.í{ltja.
)5.000 lakosu, eddig gyakran háznak apraja, nagyja .össze- évnegy~des' szokásosközgYfllé-
.,~ellőzött, a'z értékesités eszkö- Anyaszeritegyháznakvagyunk gyűl a kocsmasz6bában, Mikor' ~~t .~i'rl't, hallJák,' :;tööben '>'in'dít-

é: ~~ei~~(~em";~hd~lk~zÓ~ ~item'~-" tagjai,. amely az első pünkösd együtt' voltaK,' ·letérdeltek vala~ vanyoinikivánják-:azármentesitö-
tett :~agy fafut. napján alakult meg földi Jatható mennyien és elmondták közö- társulatok államositását; .": "

alakJ'ában Szen·t 'Pe'ter pre'dlo'k·';;. sen az esti imát, 'Stefa'nl'a Szo-ve:ts·, . endrő'd i
. ~ .. Bensőség~s. Őszinte háláját u eg' , ..
,'tolmácsolja képviselőtestület· ciójára Jeruzsálemben, Ebben Kornéliusz rajzolóművész'nem fiók~iritézete 'beköltözött uj szék-

az Egyházban mi válamennyién volt ugyan· vállástalanemb.er,hazaba. :Az' elnökség ésközséií
, - balczaLBBliczBY Miklós testvérek vagyunk. A testvére- de társával együtt annyira meg- ,előljáróság több ta'gjának jelenlé
.' főispán urnak, aki megyejárásá- ket összekötő nagy sZeretettel lepődött,ezen a közös'esti imán, tében Csernus Mihály . apátple-

. -han meglátta' Endrőd \ község kell tehát viseltetnie ruinden· hogY ....~. ivószoba sarkában, bánosszeutelte fel .,a nagyszeiÍí
.szörnyU, helyzetét"hogy egyet':' katolikusnak k8tolikus hittest- aszf81iJ~hál ülve vé~ignéztékés en bertndezett uj. hájlékot. Az
Jen megfe,lelö gabona-magtár vérével szemben. Ne mondjuk, végigh~·iJg~tlák,. 8né,~kül, hogy an~afiésél~secsemőVédelem'gyo-
.sincsa faluban, holott Endrőd hogy mi idegenek vagyunk résztvettek volna benne, Mikor ~~a;y CA~~orsZ~l~:á~at:~~hsU~:
.'. /I 600 ' , , b k· ' ., . N -' k vége volt 8Z-. e,sti l,',mán"'k,'-'" ,',en'- .' d ' .-evI:-t- .. ,yai:'gonos uz.a .1- egymas Jránt~ e neúü' tet- u '" O aadó vei~t~i 'munkásságát, di-
vitele már rég sürgette ezt, s len, hogy tönkremegy a ~~toli- déglós; elköszönLtölük,''d~háZ-cséri siép fejlődésében':'és-:'érté-

· hallgatvapártatlanigazságérze- kusok lelke és elvész egyik_nép~nek.annyit. mond9tt, .n<;>gy kes ~niaködéS'ében. ''Kész:séggel
· té~e,· Békés után Enqrődöt ja- másik hittestvérünk akkor, ami- .mél;: egy szót .akar hozzájukadunk~Jye.tl'aZon .i ..örvendetes-
· . ,.. , . szólni,· ámde .nem b~nt, hanem hirnek is hog ár é'k' .
>~qsol.t~·a Miriiszterur figyel- kor me~ tudnánk menteni. Ha .,.' " y. V megy n,.u);
~~e.'be.. '·~s. clon'tése,. alá. ' egyemet nem te.hetünk és cse- valamennyien menjenek ki, a föorvosa serényen d..Jgoíik.,a,b-

...... kocsmaszoba .elé.. .. ban 'hogy a é é "dJ( 'h'á'
:\ ..·:,'l.l~,z. t~'le,ttel.l·es haláJ'i\t fejezte lekedetekre .nincsen., alkalmun,k, ". ',. ~. eg .~Z~ g~,... y.~ z". .. Kornéliusznak fö!tijnta dolQg.. épIJe~e t~lj~~. befeJez~st. ,IJyerj~B
:-kL::k"ép,vjs.elptestület dr. vitéz hát legalább imádkozzunk mi ViIág9s, hogy a ~endéglö~va- és ~l~l~b~: ~~g~e~dje~.'~ S1e-
}j,R..~cSi->Y:;,Ul\larik· Béla. minisz.teri katolikusok egymásért. lami olyat akar mondani sze- -fánl~val l?ár.huzamosan:;·iíijf L ··

, ~~,O#lályfől)ök urnak, ~kiálla~~ó ,_.Hogy . milyen szép az, ha a mé~yzeténe.k és _ ,. cs~ládján8k,egészSégv~aő~inem'es~ésbasz:n'os
?:~1o~hd.l.1I~ttaL.t~rpogatta~s segi- . ,katolikus nem .tekinti .ide~en ..., amIt az Ő. Jelenletükben elhall": munkásságát.'}~_:(I:(,\.;~ ::'-"'""\'~:,<:;~; .
:;:~ette';eló 'a község , ismételt.ké- ne~a másik.~a~(Jlikust,kÚüriik gatott. Alighogy ,·,,'.kixPen·i~k;és /j!Megdrilgu~.~o~ány,.:1eiilcl;'.
~-frelmét~ :!köz~'égünk ,'nagynevű -Kornéliusz. ;Péte'~~ek, azX:iX.. b~csuk~á~ maguk után~az ,ajtÓt~ 'iked~t~fa:>fórgabiíl':i.ad6:d,E:..:hÓ"
lr~ii~zp.~lg6ráriak:·:·vitéz 'Imrédy s;ázad ,el~jén élt hires 'rézmet- .q~alop~,dzott,_h~~y meghallja, 9.J~én:;qáinal~h'~,~dve~'{oi~&
·:'BeIli">nyug.: 'miniszteorelnök 'ur- sző.mű~észnekegyik útikai~nd- mIről van szo. '."", ,,' ,.dohánygy~J!l.wO~ ..e,\meg4r#J~J-

..·"··~ák;"\í'r:·'Sclia~dl' Károly titkos jából. .1814-ben ez a hires' ~ű- A vend~g!ő~ e~hyit 'trto~_d<>tt' .t~k~~:·" ~~!I.~~~l~~~~:;U~~P~}~
, k -H ' h 'G'" , " csak hozzatartozomak:' , , ,.emW\kede!t~a.Iorgalm.l,'arl6 iS' J.

, t~nacs<?s urna" orvat ,eza vesz_ NémetorSzagbol,R0J:llába . M' . I'C k' ':", .iátalekr6r:ii'~te';fíi·'~'~:'. "S

· ~$~ké'tiv~ser'? t:"'éf/Cs~in~s :MiKály 'ment" 'egy társával és közben ':m'·Inde" '~l·ketsé·tke. ~"'Jo.e ed· ves "l~I~tt. D'~,{ál'!''dall.i····sz·'e·;"..... ·yt~k~;~)'~g·
. ",,' " . ,r • " ' " 'y: ,'-, . '. " R'.1 ....un Jon.e, eBY' 'l~:'lt: o,l; • r:~1 "ttPRn Q .'dgy~

. aJl:~~p.I.~g?-~o.~i~r!l~.I}.~~~?~:"ki~ v~.-_ O~8s~ors~~g', :;hires~bb ,~I1)~ze- ·Miatya.nk~L ~ez~rr:Q·:ké.t .:fi1tt,ol-· J, )~t)e~~'{~lt~#1~~~iJn,e~:",u'ál~ ,
· " .~a~.em;~Yl~~ ,par~fog,~,~t~~ "koz;;e- umalt "latogatta meg 'obbol, a ~mberert, ..a~lk Imádság '..nélkül' .v~rgÓla ferIJ1~kelt:~~sor~aiiVi... ·

'~.6~;1t(.~Z:tZ:é~~:ié;~~g?~: .i:~:~~ .·;':~~l;yr~:~i't:::I::: )!~;;k~r~~.dk~i~~~~,~~~#~ i~~~~t~lt;:~'~)~,
:;~;~~ijI,\,d~~~.; ~~p'e ..~}l~J~,:- ~ogX x:nit .n.yozza.: A~ils9r uU~kb'iln :Tj",~-:- ,,~~gr"a ,l~~~~k> ~I., t:l~ .;~,~,~!zJ~~r ': ~úJ:~ ..~e~~:\~d~i·~?·tWál~Z~~'t' .
-:f.J~~,e}\t ·.-!.I)~kl. ~. t~r.h~~,;-i ~s":·~f~rt. ,:lo,~!' ke.r~sz.tülm.?~tekí;egy',n8po~ ;'f- F6"~(i k~?~es ~~~r~te~.,~ll ~~~zr ilJ~~~@4;~~~~~an1r~~!~fU9,tPI-'.
_.jjij:tln.~::,fel,eQké~ik;,:: m~g: !.seri)·,~r8~; '~vá'limiel*.i~ .fltiC$inY:'-Vát-óSK§I\S; ,e e 8raU Joságbol ~~.~,r,~~~~;~g- :m"t'.l.l.1..J~S~~l·P:'{;·~'~~ir.if;ttl.~ ~-- ~. " ""', . ~ ~,,~:;. ;;,.. . I :t.a o,.lalo -J. 't!/·, .. ) l ~ ...adÓJa,. 8.margsarlD iJ,Q1a~~f~z
.:!~a~~kodás~!:rl~.~~yk.~z'l:é~:ifl'a..: ,:~~~o9~ifo~~49~~W~~:~~~,~:fJl;t~: .' ,'~<;~> o~ n~gy,~~,;~~~~~~;,~~ttar: :~}§.~:'6s~~Ült~~~gyrtJ~ttii:1~íüI&a7'
j~át8i'[ásáb8n1'kt~"ló;,~".~ol~Y-·· -I . ,. '·'.Esté ~ ·.. ·d····.. ·· "I.•"" 11, ,l •. .mu'{,~,S;1:t.,,'.cleteDeA~~qkszor,el- ,IW~:;eimrüa'-' i{ll~Lt-~lo1'~" .~J ..,:

·J:::tr\·'a.~;"K" I' g',;i'1 'Cf~~""~~ .•rb~i~~;' ~ ,lzn~g· ",'.i;(é~~~ ?-!\.;~;~~,~~ !'tk?'C~ '':'ondl~''ft<!kál~~Nr~~~~ii,. ~'3iied~ekk ''''0!1J.ljllOjJ-"" ~P',.-
:~;~;~i~~r~r~!~f:l1'.~i~St~T)b'~,,-~r: ~~~~h~ál:~t-?J~:l.1~·~lY~;ke:~?~~:k·%~ ":~~I:S. '. i'hé'f8ieg~é"g'~ 'S~~l~!~~lrlÍdl : r '!-:tJ10~1~~~~ ~i;'~'C.~~:'
-<,~,. ,'. fYA~ .,'•• ' tuut~..a on~:", ;(4', Zqe le·J(· , el.a uul)l::l,. ea,au - ·tehetett i.yg.1 !!l1t·~·alólll'\Ítr.Dsi' Dl'·".>" t',"_ •. --.;,~. ~~ ~;~
~~~~tZéh\~ij!lUlthb.t~a'~.~:~1M+·.tek, Látták, hogy a·.cselads~~"·'~rir.féu'1in1sf.;n~~.m~j,· "lt'~ :. .'.~ ,·:.... ~,·~JL. ,~
~_.... ,;:~*Io.\~...s:..~" ...~, "'L'~-: 4'~·.;" _, '~ .. ~. ". ~ . ...•. ". ''''..' I. IUT _' ~~.VO. I.At,Nli"tr

• ~~::'~
.... ~ ..(:.?.::._\~~.. ~ 5v ":.~'. -,"':__ ;:' • "t"- ",'t. ,'," '.. . • ~, . "o·..··.· .~. ;; -~. ~""".~ ' ' ..,: ',,~ ~::\')':"";.·~·~.'i_i----·~'. ~ -.r.;;f~~?:::;'~
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~ Országos '.. il.eln~.efi
zarándoklás '. ··indul

Rómába..
Junius hó végén országo.n~U1.

leti zarándoklás indul R6.JIlá~a,

amelynek föpá~ztori vezetését

SERÉDI JUSZTINIÁN. bibQrno~,
Magyarország Ht eegprim~savál
lalta. .Ateryezett zaráodoklás
programmját·· ugy' álJitja ö~sze az
Actio CathoEca központi iro~áia,

hogy az egyben a tanárolLés'di
áks*g száPtáta laoulmélnyi. M~ is

.:legyen::·.A ·zaráQdpklá~~ t;~,~p.en
i~~rt k~t ';~sopQrlta ..pu~lél.-.:id~
mindkét . csoport .. egyszeiJi '! ér
Rómába, egyUU ~töltik' az Ö~nk-

.városban' .Péter és Pál onnepét,
majd: az: egyik ~oport visszain
dul Budapest Jelé" a másik '~~o

port pedig . Pisát, Genovát, ~~

paliot, Milanot, J. Strezát, Tur~nt,

Padovát :és :Veneziát Iátpg~tja

me~ és ugy tér . haza. Mind_ét
cso.port odafelé. utban:megtekiJJti
Firenze nev~zete6sigeit. A... r.és~e
tes prograniinot késöbbkOzH,: az
Actio Catholíé8: központi irodája.

. Budapest, IV:: ferenciek . t~re\;7.

~..~ ..

: ; ~~ ..
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JezusSzíve ~'tisztelet és.' felebaráti

szeretet.

" .
. -:- .....;. f.-:;, ....~t"·~-:-:"' :C~~;:. ..

E ', h' '-;.~. ;.. ·Endr6ds~ientlá8zI~IÍ·~ .. áldozó-. gy. .a. 'z."1.' :csütö.rtököl1. j~n~l~.~.k Jé~.t};s;,s~~t
. t~stéhez .8z:elsóáld~zók. ,'C~~r-

h d
"', ";.. ';".'" '~~~:":" .. ' ~:: ~:."' ':" - ':/ ,.~. . '. .. 1'ra' 'as ri°us Mihály 8P~'P-'~1>8~os.ve~~-

,Jézus Szentséges Szívének . így fÜgg össze 8 Jézus Szíve .' .' '. tekisdedllivélt?~z.euch.ád~zti-
tiszteleteazoros~'~ ös·s.zefügg a. tisztelet a felebaráti szeretettel. ,kus 'Kris~iusho;:~.~~;~ty~i~zere-
felebaráti sz'l~f.etelteLis. Miért ( Épp ezért oly szükaélooes, hogy . Szenihá.romaág vaaárnapjánteUel köiött~.:~iiv4~r~.~~~w-

Elóször is .. a Jézus Szive a mBi gyűlölködó világot meg- befejeződik a husvéti szent· váltóJéz)lshoz:y"8,ló h~~:~s
tisztelp:.~ng~~'ztelni akal.jo.,Üd-. hóditsa a Szent S.ív tisztelet.. gyónás és szentáldozás kö~ele- kitartás és életj8XltásszEiÍ\t'~Q

,v6zitójét .az., embe~i .bűnökért, Ha eljön Jézus Szive országa z•. ideje. Ha vannak olyanok, teJ~sséi.~t. A. szen~áJdQzás vt9n
Jézus.un k ~let~l:>ól Játjuk, h~gy . az emberi si.ivekbe, akkor el- akik Jézus áldott szent testét Iv.ányi Gyö~gy h.~lyi-I~Jk~.z.~s

.8' feleb~rátL .szeretet erényeit jön az igazi szeret és bék e akár elfoglaltság, akár hanyag- Ben'cz~ JÓ~s~fnéii~zg~.ió~é'oz
minden má~. erényföl~ h.ely~zi szelleme a társedalomba és az ságból még nem vették ma~uk- iskolába' "szeret~tI8kom~tli_.k~-
Un.1tik, :,.amikor a fópe.rancsban 611amokba is l hoz és a bünbánat szentségé- ~~itetteÍc eIÓJ~zus. ki~: k:8t.o~i
Isten szeret~te. mellett .. ezt az ben megtisztult sziv~kben nem számára.
egyet említi meR.. Tehát ebből adtak szállást az Úr . JézUsnak,
követkeiik, hogy aki .eng.esz- az utolsó napokban" térj~nek

telnLakalja ,Jézust, azelsősor- Anya es Királynő. észre és alázatt~1 közeledjenek
ban engesztelien II szeretetlen- ahhoz, eki .Üdvözitőjük a jó-

--_ségek bűneiért,. azáÍtal, hogy Az igazi katholikus életben szándéku, istenfélő embe.rek-
,.őmag(1minél jobban, minél jellegzetes vonás a szivbeli nele, de szigoru birájuk . lesz
t'öbbszö~ .gyakoJOlja a feleba- Máriatisztelet. Ez a katholikus haláluk pillanatÁban azoknak,
.. ráti s;z.eretetet. , hivónek ifjuságától kezdve élet- akik megfeledkeztek róla e föl.

Másodszor: II . Jéz~s Szíve szükségletp, Napról-nflpra üd- . dön vagy ellenségei' táborába
· tiszteletn~gyobb istenszeretet- vözli a kegyelmek anyját azok. térültek. Jajj.tek, mig nem
re nevel. Akj ~yengédensze· kRl.a szavakkal, amelyeket Is- késö l

· reti.Istent,az lsten. képmását, ten maga üzent neki Gábriel Úrnapja' a l~gméltóságos8bb
.' 8Z embert is szereti. Aki' Jé- arknngYfll által: "Üdvözlégy Oltáriszentség rendelésém'k em.

k ... Mára, malaszttal telJ' es." JI: d - .zusnllk. a ar jót tenni, 8Z Jot lékünnepe. Kedvezo i o eieten
· t~sz feleba.rátjoival, mert ben· . Gyermeki bizalommal fordu- körmenetben hódolunk az Eu-
· nük Krisztl15t látja.' lunk' II mi Királynónkhöz . és charisztiában közöttünk • l ó

H 'd .' J 'zus SZI·ve AnyÁn'khoz, hooy Isteni Fiánál K' . kar;ma szor., fl e . ..... risztusna .
l •· k t b 'g Je'zus Krisztusnál, közbenj'árJ'on. '.·t,iszte Olne :szen ... ec~yl'1 ya: Úrnap nyolcada utáni pénte-

d· •. h . K· t r e's e·rtünk.. Mint az lstenember . b b· l,csose~.et.. O~l)l. \ n~~ us a. . ken: J é z U 8 l e g 8 Z e n t é .
· 8Z Egyházra: Márpedig semmi anyja, Ö az lsten és az em~erS~z i V e·.ühnepen· reggel ·8 óra-

'h -nnYI'ra dl·cso·séget a ko"zo" tt az a c"odélatos híd, .
· sem oz.. .. kor ünnepélyes szentmisét mon-
· katholicizmusra, mint ha .abban amelyet a Szentlélek épit~tt a

d~nk. Utána követő vasárna-· a szeretet ragyogá~át látjuk. Jé- mi kimondhatatlan előnyünkre. b
' pon: junius .3:án. körmenet en'zus Sid~e tisztelói'riek. legszebb lsten kegyelmének csodaműveit k I k

reg2'el 7 ór8 or vonu un a
JOeIvénye az, ha nagyobb sze- ok nélkül nem bontja le, .~zért . .'.

. gyomai testvérek gyonyoluretettel vannak embertársaik Mária most is Szent Fia mel-
. templolllába, ahol bucsus-szent-'..' .'. t ml'nt ma's'ok . 'lett 8 ml· kegy.:s közbenJ·árónk.

· Iran , . misén veszünk részt. A Szent
· És végul, n~gyedszer, ne fe: A katholikus hi~eknek ismer- Sz.iv 'nyolcada alatt esténkint

., ledjük, . ,hOilY a Jézus Szív. ni ök kelJ a Boldogságos Szűz fél 7 ór8kor litáníát mondunk.
· iisztélethez hozzátartozik .8Z Máriá~ak ezt a csodálatos sze

Junius . 13-~án Szent Antal· apostolkodás is l. Sj íveket vióni repét Isten megváltói művében.
tiszteletére ünnepélyes szent·· Jézus: Szivéhez - ez 'az 8pOS- Tudnia kell mindenkinek, ho,By

.. . S· S misét mondúnk a szent oltár-:. ióli- v'ágy lelkesíti,a zEmt zív Isten Egyháza az ált81a meg.
· i~azi tisztelőit..: Apostolkodni engedett ájtatosságot ban nem nál.
: ped,ig . CS8k-.. lizeretet.;el lehet. tévedhet. Ha tehát, mint most Mátraverebélyre - a szent~

· Szer-etetlén 5iivek soh'8sem fog. 'máj~sban is, külön buzdit ben- kuti tetl)plomhoz óh8jtjuk' el-
.. n·ak···élérni,~'póstoIi:ére'dménye~ nünket· a Boldogságos Szűz vinni ifjuságunkct. A ,pontol ....:. ""~'j'
'(ké't/ Ha- az' qrgálinasság "lélki- _Mária' tiszteletér6, teljes ,biza- dátumot és költs'get IItemp~ ,Biiritetes•.'···;: ',.
.... cselekedeteit "az' .' irgalmasság lommai hallgathatunk reá .és lomi hirdetés során közöljük~ :'..,'
·:'·testi cs·.irekedetei~ er6zik meg, h~tért8lan bizalommal mene- I· Külterületi ~zentmi,aék.,M.á- A gYo.mai. járá~' fős~()lg,~b~:r,á-

akkor lesz az' ~postolkodá's:si- :~ül~etünk a BolClogságos Szuz- jus 19·én a vlujasi., május 2.6- ján.~k : kjr~sé,r~ .',: kö~!j~k:1BZ
.":keies::'-Ai: ;~he'iőkril~k: elóbhadj . höz. ·an az öreg.~.rt~.~~ent Imre!is:- alábbi hirdetményt. . ._
"'1i~hyeref és .. bZ~tán' kéúlez.he.; .. Anyánk nekünk'8 Boldog~á- koláb8n junius :2~án ft n~y;la- . -.:. .. ..'.' 'iT~tÉT~>:-'o,-::,~~;:::Y,

_i ted '., ineg,"'hőgy mikor Volt . gos Szűz és egyúttal: ft menny- . posi kápolnás.iskol~b8n,junius .A gyóin~i':j8rii~;·:fós%oJg·ab.i•
.:.g~6iln!~::A' 1:>~~~i.p:ek· tégy sz.()1- . nek, földnek .Királynéja. M~ly 9-én a csejti 'és 'polyákhalmi rája ~il)t;l.' ...f~~~· <~~:-'::. bii'ó~_~g
: g'ála'tot, ··mi.l~tt f~lk~'f:\inod,' .hogy kimondhatatlanboldogsáil' ez l •iakolákhan. jUl~ius. 16-án ,az Bencze' László: asztalos.seg~d
;·p·ap··o·t:·:'l·s·"ze·l: .hoir;á. F..er.J·e.dh.ek d h ·ö r·e ake r ti káp~lnás.is~9hlban d -d·' '1-·,·'k'-' "t" ;. '. , t 't'

y . És' mennyire buz it, ogy a· . en ro 1"18 o~ '-eZer.,' meJ' , ~ .
. légy ~előbb . szetét.e!?e.~:,minta- ..• mai'élet küzdelmeiben,'8mikor '. mutatunk··be szentmisék~t•.,. foIYCs.::~'f~~~~9.r~~~~·\~~y~n'E~~-,.

.. tJ~.i;'.~~~~::h~. 8. ,~!j:á.f ~lÍ~g~ ::-\al- 'miriden"emb'erisegitség, embe~ , Egyesületi hirek~.Május 19- ró~kö,~ség ...: hátárá~~n,:;,~~d~§~R~~ ..'
,-lás9s.~6Eodn.a~, .ot· l.s... :m~~: a~a- :.fÍ iparkodás csődöt mond,!. az' én d. u. :. fél 4 . alakór' .Szent·k~szitett~..~'hurokkoJil.~e~ei:ny~~>,,:

.. "d';'--terni-" Ha' katholikus 'el- l . '1' Ferenc JlI.;rendjé, május'~3"á~ .. 1·8k.t;ro~·o· tt···2.~.~·.~;~.:pen..Nó.nri'e.~~.~..; ...:;'. ro nJ.. '" .,...... . 6 J·óságos anyai olta ma. a,a ..... .' ti '~r _ .
.' .v~ktŐ(szótiokló>Jér~i: vagy, ak- '.. .' d.. u fél '. 4 órakor :a~;' Oltár- .büntetésre;' avog'y':. an~ak' be.'hlljt:-- .

• ." ,.,.... 0· .,'; .... ;;~;·"k·(tkb" is helyezzuk magunkat a te,s...t.. ~.es . ·'1 t'·' '26 án d . u ,. . •... , ··mn)..... · Of
.;kol;;,~~i.~j~·~:~·t~X ..~·;",()~~·~:,~...,;,·~~\.. ·."1 k: minden ba·ában. ; egresu e! .majus. : • .\ .•..'..:. ~}lto(la~s8á~~:~é.S~t~I\".:(-~~.-p_O~
.: kr'k'é11'ffi"üfaJriod, ,k~mp.y.c1~~u. Ie e ... '.• ; ~ : , ",. ;''-:; .;> ':féF4"ótákor'oJézus'Siive"Sto- ~'elzái'sr8'it.)tet.':>~'~t.~'~:~3.tr.":*~.'~:.,..
'{'i~á~t:;;'r~~"; t~háir;~':kJ't~tzeretö. , '. . t' • !lvetséiNói.·c~öpóVHá~m6jus~30.. [{o ~G' :cf '~:'"· ..1g~~f;i~~~)(~éj~t~~~: ..·~
-'JéiÍij~S~ív~ 1lí'~~~~~fv'8I1ja' ~a-. I'"~ "~O p" , .. :,' -;. o • >:~) ~r~~ ~ '.?A~ i~: ésfé~ -. 6"i' orD~Ór:~~a~~ány:;. ,.~'i ... '~:r~~~fi~~f:it'~~if~~bni~<"if~:' :~~
'g.r.t 'árú\ilJ(r;7)~~entL~öteressege o .C< DE'CC'P~- .'';-,. ~~: r;" ; e~yesu"letek J"un'l'usi'~j~én~st6""-" '.-'!" ~"~;é,t~",i.l!tz.:~,~~~'t-~~~~.~

a, .<c." .,-,..,.-. - "'HIR CJOJ..;~.l, .U, . . .' .. .y, . ...."~.. l' "" )
.':~~'~il)tr:~~1·}~~!~s~~n·~lrt:t~1p.~~rlee'1~ \: :~>'r(~~"; ': ·;,:.~~r;~v~B·'~1~ 0:6ra~~r~~~Pérr'~71~~~~&'~!~·~ (i3<::-~~:~~;:~!. :::~~~~.. ~~

... '.ye'Aur ~. ~ :p'~~'11~~ :'1. .1I~aA.~.. '0" ':. ;.,~;;'(:J:: .!;~ .' ~. Lnpl:Jl-U~ lTll1 'jtot!tJS6g~t.·-'.~:"":(~. , ..... ':- ':" ; .... :'..~~~.:,'~ ..'f' ~.< <~ """'. ;,

. ~~ii~~f~~::;~.!.':')~~t-·~\.·'i"· t?': ':':'i'~!: ·:t· ',..... ,~':-...<~ .. ,.~....~•.~:: ·.' ....:~I,'.{-.":~;.S;i1J;~::: .;: _":" . .,. '."">$'~'~"->~"4;'.~~:'~j.:~:' -"':X'! ~ .
0>;',::~.,,<,,:;-.:~~:'~&;ir~~:.?~·.i,~;:;2f~,;-:"'~:: ,~~_..:.-;~:.:{.. :.' ':~. '; --=:' ; '!"'~'. . • .~, ..0. • .... • ••• ~ <,:. r •• ,. : ..:-'~:<. ' '~'::' ,".~ 0>:;?~ ~" ">::::"0' :::~-'~:::'<.t.,... _



Kilenc rendelet

Emelték a forgalmi
és fényüzési adót~

.több érdemes munká. nyeri el
szorg~lmával . és. hüiéiével.·· a
Kam~raeli.smeréaét és jutalmAt.

A kitüntet.ttek diszoklevelen
ki vül 50 pengő pénzjutalmat ia
kapnak. .

Békésvármeiye terűletén ez_o
évben 10" munkás ilietve mező
gazdasági cseléd kepta meg a
Mezőgazdasági Kamar8 elisme
rő oklevelét és pénzjutalmáL

A munkáskitűntetéseket a
Mezőgazdasági Bizottságokkal
és a Köxségi Előljiiróságokkal

karöltve aKamere Béktisvárme
gyei Kirendeltsége rendezi és
adja át.

. • ," .,......... _.-:-~./ !c".~ t,.".~~~ -~ : ..~~;r~~~~4:~~·:--!4J~~ ;:~.,

fiára.I.K'rlSa .' '. -' -..~.::.- ... --';';;,' Endióa?·nJ4Q~~·m6ju.$-~ p'.

Bajczai .....BéliC~y~i~ÓS'
. : .. -.- ~ ..;.--..,...":__ _. '.. ~~~4:;;..·_: .. - -

lapunk hasá.bjain. is kö.zönetet vits Ödön Nagyazén4i1$O-P;, PA·
mond - ti megsegélyezendó.: .p~y J~9.s;' :,~q~d:·;l;9 ~f:';4.()e'Od
árvizkárosultak nevében. - éJ. Vidéke, Hangya '. F:ögy;~.zOv.
megértő és nemesleJkü áldozet-5 P•. Nagy József Gyula' 20 P.·
készségúkért mindazoknak, akik Barát}>áJ Oyn1a l P. T~~ FerenC'l
felhivását m~gszivJ~ltékés édo- Gyula 20ll~.Dutka János; Gyula
mányaikkal enyhiteni iparkod- 1 P. CSOrno, Jáno., Gyula 5 P.
nak szerencsétlen magyar test- S Schriffert István, Gyula 2.20 P.
véreik sulyos csepását. Stern László, Gyula ~ P. Dénulz

A főispáni gyűjtésr. - Eé Ferencz, Oyula 5 P. Weiszner O.
késvármegye terűletéről - be'. és Fiaimalom:Jzemély . Szarvas
folyt adományqket - lapunk 20 P. ·Weiszner·"·O. is: Fiai
szűk terjedelme miatt ---: foJyta- Szarval 20 P.TarjAn Istváit'Két
tólagosan, kisebb részletekben egyháza tOP'·' Apolló· Filmszin·
közöljük. Örömmel látjuk, hogy . há! MiskoJczy' Bcsaba 20 ..P.
Gyomáról és .Endródról is 50- Sztany Pál Bcsabá ., 10 P. - dr~
kan megértették a felebaráti Weiss Jözsef Bcsaba 10 P. Oiv.
szeretet hivó hans.'jét, pedig Vidorvazky Károlyné Bcsaba 50
Gyoma és Endród ezer és ezer P. Gulyás MAtyi.' Bc.aba 2' P.
családja szenvedett súlzos kárt Szteric:skay Ferenc Bc.abatO P.
a vadvizek pusztitásától. A gyűj- Zöld ErnOBcsaba I. P" Száraz
tők névsorának elsöcsoportját László Besaba 1 P. Ozv. Papp
alábbiakban hozzuk: Tándorné és Bagi Imre Bcsaba

Gróf Almásy Dé~es~ Gyula 500 50 P. Angol Magyar' Bank' rt.
P. Kir. O~yészség GYl11a 121'36' fiók Bcsaba50 P,' Lőrinciy Béla

· P. Gimnázium II. OsztályaGyula Bc.aba 10 P.Liplák·Jánói.·BcSa~

4 P. Ké>ndorosi Rom. kat. Qlva- ba 10 P. MaczákJánosBésaba
lÓ Kör 10 P" Kővári és Szellner 10 P. Mészáros' Margit Bcaaba
Bcsaba 100 P. Kétegyház.i Kaszi- 2 P. Magyar OlaazBank Il fiók.
nó 100 P. Gyomai Term. Fogy. Bcsaba 10 P. M. Kir. Csendc5rÓr•
I!rt Szövetkeze.t 25 P. Beliczey Szarvas4·tQ P. Endlődf Iparté!.
Miklós 100 P. Ozv. Gr. Wora. tUlet 25 P. Kovács Mátyás End·

· cziczki. JánÓsné Bpe't '100 P. . rOd,- 1 ,P~'-Szab'· Imre· Endrőd 3
'Király Mozgó" Oyilla 324'SÓ :P. P,::Gádórosi Fogy. és· Ért. .B%Ov.

!~~~ö:~r~lNfJb~1~o~:~:fgt~~: j ~~~á~~~~ys:~gr~~: " .
kör Gyoma 25 P. F.lsörészi 01- eley. Jenő Gyomá 10 P.' Gyoma
vas6kOr GyonÚl 50 P. .zöld Ben- Endrődi Hit~lszövetk.Oyoma200 .
jámin' Gyo_'ma 5 p:·di. SziiáO'Vi P.Olomai HangyaFoi)'. é~.e~..

aJ Szöv. .G-yoma 50 P. Dr, Vinci,
Ferencz Gyoma 20 P. Egyetértés Endre Oyoma 10 P., Róm. kat
O~tasókörGyoma 10 P. Ozv. Geist eleminép.iskoIa· Endrőd'SP. -S~t2
Gáspárné Budapest 100 P. Hirschl tész Béla Oyula 10 P.Palóái
Mih~Jy Endrőd 10 P. Stefánia. Kálmán Gy:ula 1- p~n~O~. c... .

· E. Fiókja 10 P. Varju Fíllöp
Endrőd 100 P. Sipos Aba Gyo- A májusI9-filt .uj . men.~ir'iíd
ma 10 P. Brassdi Greiszing Jó- . Budape8t~(iy.oina·kGzÖttt"vl~
IIlef Gyoma .5 P.. Magyarasszo- 8zonyJatban:'váJtozAa ~IDca.n.
nyok nemzetisz. . Gyoma 50 P.
Fris. ~éla Gyoma 3 P. SaiiÓ O" b ...

foglalja magában azon pénr:- Sándor Gyoma 5 P~ Vit~z Lajos . a .ona~ .'
üikyi. iritézléedések1e

l
t, meblyeket

l
Tótkomló. 5 p. Jóna. Endri a~~ .és .állatVasar' .~ .:,

a ormány az li ami evéte kh 1 P. Belentai )ózaef 'BiUs A .,', -
elengedhetetlen fokozásaérde- 2 P. Varga Sándor 'Békél 5 P. '.' z elmult hetekben:nem v.l"· .

.ktiben szükségesnek tartott. Ar. özv. Papik Andrásné Bék~2 P tozott a gabona'· 61'& Tfuavldé- - .,
első rendelet a forgalmi adót, Caritász Eiyesut'ét -B6kéi .10 P: ki 89' kg·os buza :21.25~: 'ár.p~ ..
a második az i%zólámpák és rá- Békési Nőegylet. 50 P. Dezs6 18'85, zab 21;15,tenierl:'~:25 .
diólámpák klnc.tári részesedé- JlnőKunszentmárton 5 P. Altman peAgóa áron kelt. . ~~~": ~-::.
.sét, cl harmadik a dohányne- M'kla KO O I dá 10 P W'" . aertéaváa4ron ,a·' prima. i

1 r sa ny . eiu>- .~z~dettserte.' s6ra 13.0-130 ,.klvL.. ..'
műek . árának emelését, cl ne· runn' Z'I'g . d B b 5' P 48-" ..-mon csa a. ,t.elesen 137.-n..llléres. ·'&·.9n It··e·lt. A ...·
gyedika sö'r után fizetendó Né kJt KO JI. I dá P ut·as p ur rus a ny 3 . Wad ..k&nn.yel,>b su.lyu. serte'.se·t-e'rt' (IOO' '.
ki~C5tári illeteket, az ötödik az Jó r KJt Jt I dá . Jo . ~ .

ne urus a ny P.· KOz- kiló.n.: felül) 120·1~7".· \IQOJdI~n~
ecet, a hatodik a cigarettahü-' ponti 48 'Olv'asókJt -O '-100' .- • .J

'. ur yoma al.u.. l,Q4.-.1Q.·,· ....fiU.ért.fi.aZ.~. t.i.•k.~.·,-a· ~.&'~ :vely .és pepir, a het.eik az ·ás· P Honti Ant l O 10 P ~ h.-

ványolajtermékek után fizeten-' a c yoma c '.r~nc;Városi -ae~ésv"i6roiü ··~"'~f~2:'"
KOröltarcsai fogy.' SzOvetkezet . :·.. B.. ~~.~.e....·_..e.'d.e,tt)l··.::..:·,~I\_··~6·.a..~~••,....~;,

dó kincstári részesedés.t rendezi, 20 P S . lb 'Jó - f E d .. '. .'. -.- -r.""_ ,~...-
'. ple erger ne. n rOd .·6r.a;-J~~:~:·p'''l\t~(J)iirjű~_~~'iP)\~i.;

a 'nyolcadik rí másodikreneelet 10 P. Hanyecz Vincze . Endrőd . prirü~,,~piJti"-1~~114t'mb~ar1m~:~
végrehajtásáról.szól, a 1cilenc:.- 5- P•. Baue~ B.éla ,E~dröd~:~•. :dii;~~;.lp~;(gye!tie·,;-;mtn~'Io::~,:
dik megállapitja fi szesz egyed- B~a~a,l Polg..L~ny is. ,~~!.~Ka- .. 86' Jnt~~eá.híro~·i'éif~íkke~i.i~;~r'
árulégi" eladáa16rát•. Az állam mzsal D.cscr~ CS. 200 P.:Rok~·· ..' -< "" ", 'd ,"--<,.,.... ~, ~ •.
l·o··smunka-Iatal· II honve'dele'm k kJl.tJC 1.. B d .: ". . ,.-- -" L.. ",< H ~ ti U<~,
~;. '. f'I o,,' l"d i h" a uugycu n apeat300p. Lé-, :.SmkiiztÜ'lii"Jd(~tili~eíii.~
sura~s : ej elZt~.~ e.o aZ a~ot- ~.erer Béla Öcsöd.5OO,P•.; I ar~'; ....>:'1 ,:"-i:'~,·{t,L'::o.~~. ;';;"""":'l'.>7tQ' '::,/ .

lan~á tet,tik. az 6r.melí~sel~j~ró sok i. Keres.··., Köre .Bqci-~~tep~ ::L· .;lt~~T~~~::}9~~;~~!~C ~~
aeto.m~l:í5t., '.: ". :.. :,., f'~'" 20 P., dr. Deu!nyrMibiJt Bu ; .: ':?:r.'~tí,f.fJAA!t~tijtL ~f.~. .- ;~"""
.'H·'r'R":DE''SSE'T.:T . '. '.. '. u·.· ,; ~, cu~..l~p 30 ·P·~civ:"'(}.lifo9·UIj~i ·~~!~~·.'.t~~~H'd~~\}~· ~~>

. __ '. J.~' /::"< . ,,~;. '.' ': ' , .ní'.Btid~p"J)W. P~~~drX~I'.~CI~ (::;~7.t-~~ft~~~ . !.-/~

..... .•.. LAPUNKBA.~.B.". orO.h....~P:·;l!!~~OI%i~4t~.,~,..d1"~ ~

A 330°11940 sz. M. E. ren
delet május 9-től kezdve a for·
galmi adónak eddigi 3 szálalé
kos kulcsát 4 százalékra, a for.
galmi' adó váltság alá tartoZó
áruk adóváltság-kulcseit pedig
az eddigi fálÍsad'ó egyherma
dával emelte. Hesonlóképpen a
fényűzési edó kulcsát. is - kis
kereskedelmi forgelomban 
10 százalékról IS-re, a' gyártás
helyén és a behozetal alkalmá
val fizetendő fényűzési adókul
csát 13 százalék~óI18százalék-
ra' emelte. '. -: ,... ;,

Az eladásra kerUlő 8luk . árá~
: a!kereskedŐ ~ri:1iYf~Ve::,·c~üj~U~

, t. ,'.: '. c •• ,. _.' .. ' _., .:t,._. I .. cfTl ,l, ._

amennyivel az illető árucikkben
foglelt forgalmiadó, vegy Jor
galmi adöváltság e rendelet

. folytán összegsiernleg emelke
dett. Az adótöbbjet II raktáron
levő árucikkek után is felszá
mitható. Az elsőrendü fogyasz
tási cikkekre: lisit, sus, zsir,
cukor, gyufa, élesztő, étolaj n~m
terjed ki az emelés.

. . .

,(3yumö!es...
aszaló

· -épitésé,t k~relmezt~ kö~ségünk

· előIjáiósága II földmüvelésügyi
...Minisztériumtól.· .

Örömmel közöljük olvasóink
kal ai örvendete. hirt, hogy
gróf _Te~.eky Mihály földműve

lésüiyi minis~ter ur ugy ren
delkezett, hOiY az értékes, uj
szerű a~~alót még' ez évben
felépitteti Endr6d községben.

A miniszter lunak immár
· harmadik ióságos cselekedete

fáIunkkal .és népünkkeJ. Dr. vi
~éz lÍhralik Béla miniszteri o~z-

.t'áIyfőnök,szeretett volt főispá
r\Unx a legnagyobb.. készséggel
lietettkér~lmünktámogatására;

mert jólismervén a vármegye
,viszonyait, tudta,' hogya vár
megy~- ö"s~es községei között
Endródö~ van a legtöbb szilva·
.fa és Harsányi László főjegyző
v~zetesével erős iramban folyik
ll.'. fásítás és nemesfaju gyű-

~ölcsfák Ültetése. .
.. Az. eÍőljiíróság ~agy örömmel

fOlladta il Minisztérium közpon
. ti kiküldött jét ·ésa községi gyű.

mölcsöiben jelölte. ki az aszaló
helyét.. ".
'Felhivjuk olvasóink figyel.

mét aÚ'ác
, is; hogy az uj·:eszalé.

telepen; nemcisak .zilvát ésgyü"
fnöl·csŐf','·hané·J1j·'külöhfele~'fő%e~

féktajt6kat . is lehetséges lesz
ll.szalni és téli időben is értéke
siteni. Közgazdasági szempont
b<51 tehát riagyön értékes intéz
n\ényhez jutottunk.

• .. A konyhakeitésze:t fellendű

lését, a Kőröa mellett· fekvő te
rűletek jövedelmezőbb művelé

sét, nagy kiviteli lehetősé~et és
ezáltal ezértékesités célsurű

melloldását várjuk az aszaló
üzembe-helye%ésétől.

Endrőd képviselőtestűlete e
haiznós és értékes ajándék'ért
is. tiszteletteljes háláját tolmá-
~Iolta TelekyMisály_ miniszter
u~nak, ~hlarik B,éla osztályfő::'

nök, Beliczey· Miklós főispán,

l:iorv:áth . Géza ..képviselő .5
turnus. Mihály epátplébános

'. uraknak jÓS6'OS pártfoiásukért.

Munkás-
o kitün.fetesek .

.Békés- .
, v~rmegYéb'en~

) . .

- ':' . A', TiszántuliMer:őgeLda~ági
.l<~mar~, miként a multban ugy

;: ez évben' is több ~rdemes mun
: ;~áJit tünt.•tettki hosszabqés hú

:, '.·a~gé5 .lZolgálCltajt,ltalIn.~~1. Kez·
:~~t~.el', 1~ :.kó~6.bb ~J ..rnClj~ 40,

..~~,~:.:.~)~~~~.ób.R!.- éY,.I~ry'~~án-· ,m~r
, :'~ l~··.rrib'Í't_tnntet.tt. kl a Ka
,~·{ifmiiit'{:a.;~telzi Y.ri1~lk~d6·' ilárrt
;';f:~~ziae~~:s~tf.~~ ·~nri~k::.· ·kif~j.ii.
~~i~;::f~hoiy}:mln~h\Uhb~:~t6bb'~ é.

~ :;1f4t~:~~~~~~~~~)$~~,~--~:'::;~~~.:~'~" ~~;;.. :~.
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-H IT BUZGALM I, . KÖZGAZDASÁGI ·É S szoclAL PO LITIKAI f OL Y Ó IR pi r
Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.

M e g j e l e n i k minden hónap 15-én.

felelős 8zerkeaztö:
WALTHIER GYORGY

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal: Endr6d. Széchenyi u. 2sz.

. .

Hirdetéseket
kedvezmánYes feltételek mellett közlUnk..

-'

nyomban utasitást adott. hogy a
6egelyö65zegek a kár mérve sze
rint, a családi viszonyokhoz mér
ten megfelelően felemeltessenek
ugy-annyira, hogy az épitkezések
feltétlenül eridményesen végre
hajthatók legyenek és egyetlen
ház sem maradjon befedetlen a
tél kezdete előtt. Szigoru rende
letet adott ki arra nézve, hogy f·
hóban legalábbis az anyagazálli
tások, vályogkéözitéJ megtörtén
jen, mert aratás idején nem fog
rendelkezéöre állani fuvar. Előljá

róságot utaöitotta, hogy az épit6
mesterekkel közvetlenül tárgyal
jon és azok adják ki a munkát 5
az előljáróöágon kere6ztUI ugy az

.épltésl anyag-kereökedókhÖz. pilnt
a mesterekhéz 'azt a' megbagyást
intézte, hogy ők is kalkuláclójuk
ban kövessék a Karitász törvé
nyeit bajbajutott magyar testvé-
reiIlkel özemben.

Az a nehány ember, akikkel a
Kormánybiztos trlntkezttt, bizo
nyára tapantaita 81t a gondos
ságot, mellyel Ó az ügyek· iránt
viöeltetik éa amikor elbu~uzott

tólűnk, mindnyájan azt a megál
lapitáöt nyilvánitottuk, hogy az
árvizkárosultak ügye kitűnő ke
zekben van._1 _

Vitéz Boncos Miklós ál1am
titkár árvizvédelmi kormánybiztoö
f. hó ll-én Horváth Géza orsiág
gyülési képviselő, vitéz dr. Márky
Barna vm, alispán, Dr. Sorbán
Jenő főszo!gabiró, dr. Uszonyi
Vincze vm. közjóléti előadó és
más műszaki kiküldöttek kisére
tében látogatást tett a gyomai já
rásban és behatóan tájékoztatta
magát a belvizek által okozott ká
rokról. Személyes látogatásának
fő indoka azonban a megrongá
lódot házak ujjáépitéöe volt. Pon
tos és részletes adatokat kért be
az egéöz vármegyéről, közelebb ról
pedig Endrőd Itözségröl, ahol vár
megyei viszonylatban a legtöbb
épül.e.t.. ment tönkre- Osszeöen 3.L
~gyén nyert öegé\yt ujjáépité.sre
éö tatarozásra, kilt közül 15 em
bernek teljesen uj házat kel1 épi
teni. Hat embernek ezek I,özül uj
házhely kell, mivel eJJigi telke
mélyen fekvő és épitkl'Zésre nem
alkalmas. A Kormánybiltos meg
látogatta a g8ttéri Iláro~iUltakat és
meleg megértő szóval tárgyalt a
bajba és szerencsétlendgbe jutott
emherekkal, akik feltárták a se
gélyösszeg elégtelenségét. Ezen
panaszokra a Kormánybiztos Ur

béldyóiban, most, amikor jál< fejük felől a német-olasz
Ausztriát beolvasztottad a bi- együttes támadást.
rodalomba ugy érezzü1" hogy Az "arany" lovagjai vak
a régi magyar határsávot il-merően biznak elképzelhetet
lenék visszaadni ?" Bur2enland len Idncseik és. vagyonuk
nagy többsége német, ha nyel- mindent elóöpro erejében. Nem
vi éa faji szempontból Né- látják, hogy a diadalmas" né.
metországnem mond le e met csapatok Párisban . van-

. területsávról, ..k~ny~elenel< v?- nak és Londont feny'eg~tik"

gyunl~ beletorodm. DanZIg még mindiggörcaösen rai8sz
6701 ~rte meg azt, hogy az Iwdnak ·ahhoz., hogy Amerika
lIJ, fug,getlen L~ngyel.ország Isegitségével egyév ~latt&zaz

pusztulasba menjen mIatta. " ezer repülőgép'pel öemmisitik
A mult őszi német hódi· meg Hitler hadseregét- és bi-

tásol<, sőt a tavaszi győzel.. rodaimát. .. .
mes'. né?)et tám~d?50k, ,se.m Ugy látÍ~k: hogynemÚeáz ..
tudtai< Jozan belatasraes a1- idejük erre.::. . . .. ' .'. .
doza~?ozatalrll.l{l~nyiZeriteni Aném~t.pJ~6~·hads,~iegfé-··
Angl~at és ~rancla.orszá~ot. : lel~etes:-:.';.neq1csak; Jét~lp'm,a.·' .

Mmdenlu azt hihette, hogy hanem' .b~~i" felszerelése. te- "
a özövetségesék - nagyobb ldntetéb'e~~' is::, 'i:Jitfer.·

j
:éa.M~~ ,.•

réöz~be~ -. teJje~~til' ~~asi- 'so~initi~'~;,;~Ir.~~~~:m~J~~,..,~
o~.8zag !nd.okolt éa méltan,Yos .!élt :.háb~Q.~9~; ~~"a9dig~~.49Üféat~':;
koveteleselt és. ezzel elharit- . eröözakolnák"··ji'(i~ea.~:tltdié~;:'

.... - ~_:.. ~~...:_.-;'. 3 ···~ ../;~~·tr~~:~_·~'~~~~,=,-;··

amilwr Hitler, mint a bél<e
alappillérét jelölte meg a gyar
matok viliszaadását. .Gyarma
tai néll<ül béna volt, a 80
milliós Németország. A szö·
vetségeseknél süket fülekre
tabltal< Hitler kérő szavai.
R háboru hiinduló pontja BZ uolt 7

Cieh ~s Lengyelország meg
szállását ell<erülhetetlenül
szükségesnek mondjál< a né
metelc A nagy leszámolás
idején nem engedhettél< meg,
hogy hátulról megtámadhassa
a birodalmat az Angliával és
franciaországgal .szövetséges
cseh és lengyel hadseíeg s
az esetleg még ki nem kap
csolt :szovjet-haderő.

A cseheket, a világháboru
"hullarablóit ll nem sajnáljuk.
Országunk épsége és nemze
tünk ellen minősithetetlen gaz
ságokat I<övettel< el. "Az lsten
nem ver bottal" L Az "Isten
ostora II most Hitler volt.

Lengyelország tragédiáját
mélységesen fájlaljuk. Baráti,
testvér nemzet. mely mindig
hűséggel állott a magyarság
mellett. De hibát cőinálta!< ől<

is: mág pedig helyrehozha
tatlant. A germán és szláv
övezetben - barátságosabb
politil<át kellett volna foly tat
niok Németországgal. "A len
~yel folyosó" nem ózaldthat
ta kitfelé örökre a hatalmas
birodalmat. Jóvá nem tehető

baklövést követte!< el, amikor
angol-francia uszitásra nem
küldték el megbizottjul<at tár
gyalni a "danzigi I<érdésben".
Csekély áldozattal és bizo
nyára értél<es kárpótlással bé
késen ilintézhettél{ volna a
német-lengyel vitás 1<érdést
T a n u l h a t t a k ,vol n a t ő
l ü n k. A barátság ésbél<e
fenntartása érdekében nem ál
lottunk' elő Hit1ernek azzal,
.hogy II bajtár5! együtt vérez';
tünk a világháboru harcterein
husz 'évig egyUtt nyögtünk a
páriskörnyéki békék kinos

D1aszország hadat ÜZEnt Dngliának
. és franGiaországnak

Mm;solini olasz miniszter
elnök junius 10-én fegyver
be szólította Olaszország né
pét, hogy a földközi tengeri
olasz érdekeket és régi Id
vánöágokat -' hiábavaló tár
gyalások és szócsaták helyett
- fegyverrel biztositsa.

Mussolini ezuttal is szavá
'nak állt. Amilwr az abesszin
háboru idején Anglia 52 ál·
Iam bevonásával zár (blol<ád)
.alá vette Olaszországot és Id
éh~ztetéssel akarta kénysze
riteni a háboru félbeszakitá
~ára, Mussolini kijelentett~,

hogy eljön majd a vissza fi
zetésideje és "rendőrösköd

ni menjenek a Brennerre Ang
lia és franciaország."

A tények igazoltálc Amilwr
2 német csapatok megindul
{fultak Ausztria megszállására,
Anglia "érdel<lődött" Musso
lininál. A Duce azonban nem
a Brennerre, hanem "sieini 1/

ment. Anglia Olaszország nél
kül nem tudta megvérleni sem
Ausztriát, sem Cseh-, sem
Lengyelországot a I<özépeuró
pai élettérben.

A puce most fizet a blo
.kádért és Anglia kapzsiságá-
. ~-erL.

Miért uan háború? HiB abűnösDB ?
A Páriskörnyéki békél< a

német gyarmatokat Angliának
és franciaországnak juttattálc
Bár Olaszország I<özbelépése
erősen hozzájárult ahhoz, hogy
az amerikai seg~tcSég megér
i<ezéséig a német csapatok
nem "'tudták leigázni francia
országot, a része6edésből ki
zártál< 'az olaszokat Meg i<el
lettelégedniök az i)usztriából
leka pesolt 'Idsebb terilletekkel.

Az angol' világbirodalom
moh6ságában le akarta vég
legesen nyelni a német gyar- ,
matók· nagy': hányadát, sót
.szit/ŐsZi" :ragás"Íkodött .'ezek
he~'>:a' l.eguióbbi'ldókben: .ió,

Európa tragédiája DrvizllÉdelmi kormánpbiztoslntogatnsD



A községi képviselőtestület ,
HIREK. .... . .,..

'Dr. Maasburg :1\9rtÍ,éI gyo-·
mai tb. fósiolgabiró:'jünius 4-én
este 7 órakor' tartott'~" esküvéjét
Iltrich Márta urleánnyal.' Az es
ketési szertartást a budapesti
belvárosi templomban Csernui
Mihály apátplebános végezte fé
nyes segéd/etlel. Az uj pár bará
tai nagyszámban vettek részt a
főuri esltüvőn és gralulációekal
halmozták el őket.

főiipánunk állapotában, mint,
örömmel haJJjuk. örvendetes ja
vulás állott be. Kérjük a jó
Istent, hogy mielőbb friss egész
ségben folytassa áldásos mun
kásságát.

Horváth Géza országos kép
viselönit vasárnap Endrődön a
MÉr ndgyválaszll1lál!yi gyiilésén
ismertette az alttuális politil<ai
eseményeket. A nagyszámban
megjelentek lelltes éljenzése mel
lett tett hitvallást a 'iY\agyar Elet
Mozgaicm sl"ociális és galdásági
célkitüzéseinelt sürgős megvaló
sitását kivár.ó nemzeti politika
odaadó szolgálata mellett. Nagy
helyeslés kisérte szavait. amikor
a ma2yar' faj erősödését szolgáló
törvények gyorsabb tempóban I<i
vánalos végrehajtáiának szültsé
gességét kivánta.

Dr. Be6thy György apát1:ano4
nok, egyházmegyei fótanfe!ügyelő

Endrődre érl<ezett, hogya pol
gári islwlai magánvizsgálatokat
vezesse, A kiváló főpap vasárnap
Oerecsltére ulazil<, hogy résztve
gyen Riegel Géza plebános, egy
ltOron endrődi liáp!án ezüstmisé
jén,
Bé~ésvármegye Közigazga

tási bizottsága - dr. Geist
Gyula gazdasági főtanácsos in
dilványára egyhJngl/lag lT'élysé
ges felháborodását fejezte ld a
Hubay-Vágó-féle hazaellenes in
ditvány felett és azt felháboro
dással utasitotta vissza.

Légo!talml napot tartunk
Endrödön is. A paran~snokság

ezuton is felhivja a közönségetr

hogy mindenben pontosan tegye
nek eleget az előirá~oknak.

Az Endrőd-Gyomai Takarék
pénztár zöldhitelt nyujt bilzára
és előnyös hö!csönt folyóiit föld
vásárlásokra.

A Népszövetaégi Temetke
zési 8egélyegyle~ az elmult év
folyamán sok endrődi családnak
nyujtott jelentős temetkezési se
gélyt. A kitűnő egyesületet, mely
~ell Endrődön több mint 600 tag
Ja van, melegen ajánljuk olvasó-
ink figyelmébe. ",

Az "Uj Magyar
Munkás"

Az egyházközségi
képviselőtestület

a tisztviselők egészsége megy
tönkre a tulzsufolás miatt, to
vábbá járda, piactér burkolás,
leventeotthon, kondorostanyei
je\lyzőlakás stb. nagy és tekia\
télyes költséget igényel. Mind
ennek dacára egy mérsékel-
tebb mellóldás elől a kondoros
tanyai orvosi lakás tekinteté
ben sem zárkózik QI a ,képvi
&elótestület.

június 15 én tartott kőzgyülésén
mély tiszteletle! üdvözölte dr.
Hóman Bálint vallris- és közok
tatftsü~yi mifli~ztert a nyolcosz.
tályos elemi iikold me~6Ikotá

séért. Majd a jövő évi költség
vetést tárgyalta. Bár az általá
nos drágulás sulyos gondot
okoz ar; egyházközségnek, li ez
elemi csapások miatt kéj-hető

adóelengedések uj"lbb függököl
csönök igénylesére kényszeri
tik az egyházközség vezetősé

gét, mé~is ugy határozott kép-,
Tjselőtestület, hogy II IlIkoss6g
nehé%; anyagyi helyzetére te
kintettel nem emelte az iskolai
adót. A folyó iskoll:li ügyek
kapcsán 6. képviselőtestületi ta
lJok nas;ry elismeréssel szóltak o
tantestület eredmeny~s tsnitfÍ
sáról és he)'~s nevelési mód
szeréről. Majd Endrőd öreg fó·
kántorBI1,:k: UjhBzy Ivlik:ósnak
nyu~;nlornbnhelyezésél ké.rő fo
lysmodvl:ÍnYl~1 tárgyalt6 II kép
visa!ótestlilel. E g yh611gu18g ki
mondottl\, hngy 52 évp-s, érté

kes kémori müködéséért hélús
köszönetét és elismerését fejezi
ki és joegyz:őkönyv kivonhtball
tucJaljl:l érdemes főkán:orának,

Megbi7.tl:l elnökséget, hogy e
kéntori, illlás betöltésére II szük-
ség-es elökésl.ületeket végezze.
Elhatároszta végül, hogya Gyo
mavégi temetóben - a könég
hozzájlirultíslÍval - ravatalozót
épit.

A nemzeti alapra visszatért
munkásság régen szükségét
érezte már egy magyar szelle
mű munkásujségnek, amely pár
tokon felül állva, minden dol
gozó érdekvédelmét szolgálja.
Ennek az országszerte megnyil
vánult kivánságni:lkkieléRitésé
re megjelent az' "Uj Magyar
Munkás", amely az ország min
den városában és községében
kapható.

Az "Uj Magyar Munkás;' pél
dányonkénti ára 6 fillér.. A lap
minden héten ,szombaton. jele~,

nik l't\~g ,é~ ,~in~l7'~,:,. })izoI;)nyaL
hasznos" sZós~919ja""ahaiafias',
munkástár~ldalöm:~rd~kei-n~k,':'

KÖZ(;YÜLÉSEKakarjál< l<ényszeriteni a vilá
gon/,századok óta ura!lwdó
Angolvilágbirodalmát.

Szörnyü csatát<; borzalmas
pusztitás, rettenetes mészár- f. hó IO-én népes és IMogatott
lás folyik a harctereken. Szá- közgyülést tartott. Ennek oh is
zadok munkája és gyümölcse volt, mert a tárgysorozat mé
pusztul el hetek-hónapok alatt. lyen belevág a község jövőjébe

A gyülöll<öJé~ és bosszu s azonfelül érinti a jövő évi

~átáni ereje tombol mindenütt. költségvetést is.

E világpusztulás szörnyű A m. kir. Fö;dmivelésü~
óráiban nem teheUink mást Miniszter 84 wagonos geb;~~ \
minthogy egységben és őr- tárház épit~sét engedélyezte'

és e községl01 csupán telket
ködve - fell<észüiten 3llunl, kért. Erre a célre e képviselőj

.' és Öszentsége XII. Pius pápa testület cshangu lelkesedésse!

szavait idézve imádlwzun!{ átenxed;' li Dombszög mellett!
azért, hogya jövőben az 800n~g"~zö~ölestelket Ugyan~

igazsá g, a jog és béke ural- erről fl hel)'ről kapott gyü~
mölcs~szalót felÉpitésére a f[t~

'ma'l<övetkezzéi< el. Jöjjön el
iskol3bun lH.lütt helyett ti kép,

a bél<e, melyet az Ur ád a 'vise!ötestüle!. Az ujabb ház-
népelmel< ! he!yi,;enylés('k kielégitésére át-

fiii iJÚP néHiEieÍ Európára ? engedte fl kt;pviselőtestület fl

B é k e-, ha 01W5JI1 és be- volt Sza bó Imre-féle kuriai föl
látóan visell{ejne/\ a kis ál- det és a KúrHor telepi epres

kertet. Tudomásul vette a le
lamol<,

vente barencl~zésekügyét, meJy
h a r C-, ha nem o1wlun\{ az elhattirozas msgaután vonja azt,

eddigi esernényel,ből éő nem hogy az öregszólősi ieventecso
nem al(Jrnak áldozatot hozni port bea!vad fi központi oktató
a jog és igazság szo.lgálatá- csoportba és Polyákhalmon uj
ban. ' I oktató-csoport alakul. A tüzoitó

. Mussolini Benitó miniszter- felszerE:lések kiegészitéséremeg-
szavazott l drb. motorfecsken

-elnök történelmi nevezetessé-
dőt a hozzti szükséges hflszn6lt

g'ü beszédében autóval, 2 drb. könny ü lajtot

ünnepélyesen kijElEntettE, hogy és 300 m. nyomó-töm lőt.

DJaszorszögnak nints sz~nrlB- Mindezek nemcsek szüksége-
bfibun más I1ÉPB~Ct is UE!E- sek, hl:mem a jell:n viszonyok
souopni a viszillyoün. 115uájG, között külö"öskt5pen indcbltak.

Jugoszláuia, Böröucpszág, Tö- A jövő évi !:.özér<iekü föld-
munké,ra - régi körgát lehol'-

vöRorszfig BS Egyptom \iBg~B dásél, Sóczó ,ugi áljfil'Ó -- 300 (,
tudomásul e szaufikat. Hüjtuk a testvérkilzség támogf>IÓSI~rl:l
muiik ÉS. egveüilJ rajtuk - 600 p·t SZCV8L:ott me,:. Bele-

hogy e szavakat 8zigoruan egyezett flbba, hogy fl r.'lVattl

betartsuk vagy senl." !ozó fi Szell! Jónos köpolnn
Mivel Ro m á n i a nem ha- épitésével összekupcso!tassék.

táros OlaszországgaL ezt nem A kondorcstonyai kút jtwitá-
sára 600 p. t, !:lZ fÍrvi7.káro~ul

emlitette J\1ussolini. Bár sza- tak se,' Iyelésére 300 P.t, a
vai nekik is szólnak. napközi ,tthon kiadásoira1000

A magyar-olasz barátság p·t, pit :~i és városi kiudtísokra
bensőséges és elszaldthatatlan 260 P-r, Stcfúniára 2000 P-t,
~az olasz nemzet nagy tö- zöldkeresztes egészségvédelem

rekvéseivel olyannyira együtt re 2160 P-t szavazott meg.

érezzük, hogy fölösleges min- Végül néh ény kisebb ügy le-
tárgyalása utlÍn kimondotta a

'._ " <len szót is vesztegetni az
képviselőtestület azt is vonat-

<>lasz-magyar szolidaritás mé- kozó Belügyminiszteri rendelet-

, lyitésére. ,Szivvel-léleJ<kel, re, hogy Kondorostanyán or.
. anyági és erkölcoi érzékeink- vosi lakás céljrira hajlandó épü-

kel állunk mellette. letet vástirolnL ha arra megfe-

,.Mind~n magyar feszült fi- lelő kölcsönt kap. UHyenis e
, .< gyelemmel nézi az 'elkövet- Belügyminiszter Úr azon e!gon-

. dolása, hogy Kondoros tanyán
kező heteket és eseményeket. 28.000 P költséggel új orvosi

,".A' ,. frontharcosok országos lakást épitsünk, tul terhesnek

gyűlésén, S a 'magyar képvi- mutatkozik II közsélil anyagi és

,~előházban ,;tforthy,· 'Mu~so- jövedelmi viszonyai hoz képest.

. :: "lini 'és Hitler!" viharos" éljen- Ezen kérdéinél figyelemmel
-,,~ _zé'iével juttatták kifejeiésre a volt arra is, hogy, a községben

, ", l,_, . , . " ." égető problémák" vannak, hál-

,
:,I,;{L,', ~~~Yg' :,~~a,' ~~ll,~;~l{ ,n:,il,Ii,Ó,i_;n~.:k. n~ilt térben; s mig ezek meg nem

,.. r - oldóknak, nem 'lehet foglelkoz-
~:~'~.}?\~.>.f)6t,'~'legy'Ői5tt~klk~-1.ébé" ',ni "ftlárendelíebh ,k érdés'ekkel.

~Jt\~!t'I..,'"'~"'" '; ':c~; ': ',., Itt v~n. kö~.ághá. ügye, ohol
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Dz aratási munkdJatoh
. "

zauarfalanságának biztositdsa

szellemi és gyakorlati _utbaigazi
tá&t liaphattak volna-. Már is sc
kan kérték, hogy az ösz folya
mán ismét rendezze meg a tan
folyamot - az apátplebános, vagy
a község.

GAZDÁKI

.Magyar -:.~ő8~.k<
. . ~~.

Batthyány-Strattmann' László.
herceg.

Egyszer egy szerencsétlen nap
számo-s jelentkezett a herceg 'kör-

1IISI QAQA:; Il5IlI ..•• mendi kórházáb8.n .. Ruhája fogz-

lányol{ban 1ógott le öiztövér tes
téről és szakadozott cipőjÉtö) kl
látszott a meztelen lába. J\1tísl5zel

, égette el a szemét és majdnem

fv1,UN KASOK! lte.lje~en megvakult. A h.e~~.g &zl-
. vet ööőzeszorttotta a f3Jdalom,

amint a rendelőben észr:::vette.
f.lérk~zliink fl gazdasógi tV í RögWn bevezette egyik I{órterelll-

S'liiretj0h~z,: BZ ~~~t~,S~·07. Ez al be, hogy lllegvÍzsgálja "Jöjjön
gflz.dasér. 1 ev .. l;u:onosen me~- I fiam, mondta neki gyengéden,
tIlnitot,! b:"nu"kf'l .é:rr8~ ho~y majd megsegit bennűnket <lZ Is-
ElZ. c,r1IJSrI mu. llka e~ ftliads8,g ten." Emberfeletti munkát végzett
nem e:.egep.do . él., sJkc.rh~z ~s a herceg. Háromö1or operáli:! tl,!eg
er~dmel\yhez. A 10 SZ~n!élS es l a beteget. A tudomány minden
l\e;yes veres cSélk elofeltetel; i eszliö7.ét felhasználta és szivénl:k

~~ tl,ld:'Í~, a term~~ 87. I.st,en k~-I egész melegével ostrolTIolla az eget.
L, ~t;n ~ nn. A leli ~o~S'~u es, Napjában százszor is elmondta:
s7.orl: Yu f~fZyok, oz OSZI es ta- Uram irgalmazz! Hosszll hónapok
Vfl~71, eddIg sohs.em t6püsz~a~t telleli el aggodalomban és remény-
el-i~./.f'sel,.: fl. VödVl~ck P!~SZtltCl- l{edéóben, míg egy IlJpon felgyó-
581 a ketsegbeescs halalcsen- gyult a ~ul 05 szembeteg. Látott.

-,. k 'k k k' Y
go}et :o,~gatt8' ~eg so l 1- Látra a kórház napsugaras szo-
csmyhllu :mb~r. fuJebe~. Nem báját, a virágos kertet, de legjob-
l-esz kenyer lebre, "mIből ru- ban atlnak örűlt" hogy végre l{ét
hrízkodu:ok, ~iból ~dózun~u szemével láthatt~ drága életmen-
h81latszott mIndenfele. AmIg tőjét.

jól megy dolgunk, s ha valami " ..
.. k 'k ,., b" k' '" k BucauzOI Jött. Reszl{etett a hang-tervun SI eIU, usz en verJu . .

11 -- k t 1'1 .la, amint bejelentette jövetelénekme un e, )ogy ml yen nagy- . .. .. .
- l . k k' I ceJJat. Kltagult 9zemI1lel nézte aszeru egenye vagyun ml. ,

A : cl . k Ot l' t o - I t I feherköppenyes herceg~t, minthamm enI< sorS8 n ezo s en
'. . t .. k örökre szívébe akarná zárni min-me;; vflsarnap sem JU eS7.un-

b A 'k d' t I 't' k den vonását. De azután erőt vette. mt or pe 19 nz ft JU,. . .
hogy elemi csapilsok, árvÍ7., raJt~ a megmdultsag, hangos zo-
rossz termés, nincstelenség ko- k?gllső~1 le.borult a földre é&
pogtot portánk előtt, jajgatva könnyeivel aztatta a herceg lábát.
gyötródtünk és pan8szkodtunk, A herceg elsápadt. ".Ne.,. n.
hog "mivel érdemeltük mf"!~ a igy fiam, ne térdeljen előltim ...
csapást? fH A zugolódás bűnös Ne nel{em háláJkodj" - mondot-
ködében megint cStlk nem gon- ta szinte ijedten, de aklwr már Ő

dalunk arr8, hogy illő volna is ott térdelt a zokogó férfi mel-
nemcsak ég fele káromkodva lett é5 elérzékenyűlve vigasztalta:
ö k I ü n k e t nizni, hanem "No, no, hát ne sirj... Hanem
imára k u I c s o I n i és Sze.- most mind' a I{etten 8iépen .kö-
rényen megalázkodva kérni is szönjUk meg gyógyulásodat a jó
a GondviselőI. Istennek".

Az Úristen ellenáll a kevé-

lyeknek, de EelemeH és felma

gasztalja az· alázatos 8zívú

eket. A legelemibb emberi kö

telességet óhajtják teljesiteni

Endréd gazdái és mezö~aZdft-1 A földinivelésügyi miniszter at
1940· évi aratási 'munkálatok za-'sági munkásai Szent Péter és .
vartaJanságának biztositása tár

Pál ünnepén fl féltíz órai nagy- gyában rendeletet adott kl. A ren.'
misén. Hálaadást végzünk Is· delet intézkedik amunkaközve
ten íóságos áldás~ért és 8 . titéöről, az aratógépe4 ..,al~alma
Szentlélek Uris ten védó ke- zásárói, a szerzŐdések'. 't~ljesité- ...
gyeimét kérjük ardtási munká- aének ellen<'irzéséróJ,'a köierövel ..

történő 3réitásra ..'; ,vónatkoÍÓ Ö6Z...· •.latainkrll.
szeirísról,' ·a··' köierövel'''''' történő .

Gazdák 8S Munkások r :JöJje- aratás" :rendjéröJ, -a,rriullk~estkö-'
tek el mindnyájan a röld~ü-' zök ről :' v~16-.gondoskQdá~~91,}.a- ..
vesek hálaadó istentiszteleté~er közerövel: történö aratásért nyuj;';';:~'
Az első' re'ndet~ fl lelkü'nk tand.ó -eJ[e~~l~lg~ttafáo5r61>;~f~:'J\~'
mélyéri .-.:.. 8~ ,~Idásf osttó· .Úr: bev(jriillt :;..araf6rriilnkásokróf?Vái6t~~
istennek ndjlik r .:; ,.1.' :"- '.', . '" ·:gOríd05kodá&tÓ)':~~:\};:';~ ..":;·-,i;=~0:;.::~:~j1~1f

,: .,.";!~:;.'~ . '" ' ' .. '- ". ~~. .:.,,,~.,,:,~.;.;'~~'~:;'l~:-~~'.~. :~~~;~;~::;,~~:~~,~~~~~~~~

Egyesületi hirek..

dikációt Fet7.er József ke:ületi
esperes, fl szentmisét Csernus
Mihály "pátplebános mondja.
Az endre di hivek - elégséges
Sltlrnu jelentkező esetén - reg
ge! 0 óraKor körm(lnetben in
dull\/jk a tll.nyai templom bu
csu üni1epségére. Mint hnlljuk,
KOlldoro~ról is körmenet készül
fl bl!CSlHll.

Egyházi híradás.

Búcsús ~arándoklatban 
mintegy 600 endrődi k8thoJi
kus hivő vonult épületes buz
gósággal - Jézus SzeIIt. Szive
vasárnapján -' ll. gyorr.~i test
vérek lSyönyörü templo:l)~ba. b:
meretes, hogy e művés:: i épit
mény a Szent Szív tis: te'ip.tére
szenteltetett fel~ tehát bucsu-
ü n n e p s é g e esett fo I1dprfl.

Csernay Géza plebános szép i
számben ös;szegyült h;';ci élén.~

fogadta II körmenet tagj.dr, likik j O~enct <l sz!vgárdlstMml'h! l,

szentmisét és prédikáci;t hhll-! A gárda 1I111!lkája nyáron >lern 8ZU

gattak, m:;jd több száz<":l vetlek JI Ilete:! A l e á n) g á r d i s t á k
részt a közös áldoZ8~:il'. Dél rnindtn Ilónap elsó csUtörtökjén,
fels járt <IZ idő, ornikol II kör- , a f i u·\! Ar II i s t ak minden h6
menet ta~j!'\i "Te Deunl 'I p.nek- l ntp elsu szombatján délután 4

1ése m e l l e t t vissztlcrk<>ztflk I Órakor ji)nr1'~k ÖSsze a központi I
templomukoa, ahol s"l~ntsp~i IleánYiü:o:Ai, ban. A havi teQi~dők!

áldiisben r~szesü!tek, meghe~7é:és(: után Végiik havi!
l k k ' szellt.~:\)'ónj~;ld,aL A Ezivgárda \"t~- l,
LeéÍny- .ong:-esszuson. vette' l' -

részt 8 Tiszl!.ntul ketholi~,:s le- zeI6'(élnerbk ellenőrzik a pontos l

I· rnegJ·cl~l1é·t íánytli jllnius 2-án l\.L·,.i)tl:r~lI\, ,
Illésy ~,Li;'ia kerületi :,;:::.:.gU[O I ';-litbt.:zgaimi q.;yesüietC:nf.;.:
rendezte flZ impoziins és min- az niábbi sorrendhen vcgzik Ilavi I
d~n tekintetben nf.gy sikerű ájtatos8ágaikűt: ~.zellt ferenc lll.
összejövetelt, amelyen 26 egy- rendje juniu8 J6-'-1 n d. U. fél 41
hóz:közsé.:böl közel 600 leány órakor, az Olláregyesülct junius

2 \-á!! d. u, fél .,1 órakor, a r.eárlY lvonult fel piebánosaik és egye- _ t o

sületi vczetéík kíséretében. A Egye5ülelek julius 4-élJ d. u, 6

gyűlés fényét és erkölcsi sike- ór2kor, a Férfi L;ga julius 6-án
rét küJör,ösen emelte 8Z, hogy este 6 órilkcr tartják 11,- vi össze-
résztvett rajtIl II naQ': ·.,rlÍrt~di jöveteleil<et aszokolt helyekell- I
csonkl\-egyházmegye illusztri~ Külterületi szentmi8ék. JlI-
főpászloro: dr, Lindenberger niu& 16·<111 al: öreglierti luípolnás
János f;postoli kormsnyzó is. t>. I Isl:olc"d'Jn, jtln:us 23-án a na[;y
gyülés gazdag és élvezetes mű-! laposi l;ápolná5 i&l;oláb~ll1, junills
sQra, II "Ieányezred u fegyelme- 29-én él [lolyitldlallIli l,ápolnás is-
zet t felvonulása és ma~8visele- ]wlákban, jtlllius 30-án az öreg-
te mély benyomást keltett még I,erti SzelIt Imre islwjáoan, julius
II másval!ásu mezőtúri 8työfiak Ó-flil a lIagyl<l[lofii liápolnéÍs isliO- i
lelkében is. Dr. Urbán Mihály Jában, julius 13-án az öregkertiI
és lelkésztársai föreclhatntlan liápoll1~s. isliOktban lTlutatunli !Je
odaadással igyekeztek előmoz- e5Zentllllbet,
ditani a leány-kongresszus er- Háztnrtási tanfolyamon vet-
kölcsi sikerét és tömegh6tésát. teli részt leányegye&ületeinl{ tag-

Mátraverebély-Szenikutjai az elmult hónap folyamán. A
k e g y h e I y r e zarándokolnak földmlivelésügyi miniszterium
augusztus 24,25 és 26-án Bé- nagyszerű intézménye a rendkivül
késvármegye katholikus hivei. haszncó és élelrevaló tanfolyam
FiIlires gyorsvonaton indulnónk amelyet a miniszterium Idliü/dött
ft gyönyörű fekvésű és sok lel- tanárnői vezettele A tanfolyam
ki örömöt nyujtó kegyhelyre. A vi7sgálatán a szarvasi gazdasági
filléres gyorsvonat vasuti díja iskola igazgatója elnölii5lt. mint a
oda-és vissza körülbelü] 5 pen- míniszteriurn kilt~ldöttje. A nagy-
gó lesz. Tömegszálláson . (szal- 6zámoan megjelent szülők álmél-
maágy), napon~int, ~O. fillér lwdva hallgattó-Il leányaik Idtűnő

haSználati dfjat téritünk. Külön feleleteit, a . tanfolyamon nyert
ágyas szobák· használati díját szellemi és gyukorlati tudását.
később . közöljük, Akik rész~ C6ernu6 Mihály llpátplebános mon
akarriak venni, hétköznapok dott hálás kőszöneíet a minisz
dél"előttjein. jelentk~ihetnek' ft terium hasznos intézkedéaéért, s
pl~bánift hivatalban. A jelent- a vezető tanárnőit fáradhatatlan
kezési haÚíridő julius 1. Jelez~ és odaadó, ldtúnóen eredmélJyes
zük'· még azt is,. h9gy)?.- éven munl{ájáért. A növendél{ek gazdag

- f8liili.,\gyerrn~kek is.résitvehet-. ldállitása eli5merést váltott ld
nek. ., . minden néző lelitében. boltan caak
. 8:&ent Lá8~JÓ' ~kiráIy~ napján, a tanfolyam nagy sil{ere után bán'

;. ", -lNIlips;·;W~~ >~csu.ürineps~g~t táJr, hogy nem vettek réazt azon.
J • Úl;tcnak ~z·endród-sz"ntlász.lói . A modern és okos' háziasszony

" .::~.r'- (kón·dgtbstati:~ai)·::hiv~l(.~:-~' pr'é~' .minden: teendőjebe: bepillantás(
.: ~~?t"'~. ~-.;'~, •• "-.~':". ,:·l;t~;~~l(,<",!:1~.-:::·?"L :~f,~~f,,#,,~~.(.::;:-"i~ ..~.·. ;.~' . "



VASUTI MENETREND:

. Endrőd közönségének indo
kolt kifoi8sa van a Mavaut já
rat ellen is. A reggeli törvény
széki vonat 6.27 perCKor indul
Gyomáról. Az autóbusz viszont
csak 4 perccel késóbb ér oda.
A Mezőberénybe, Csabára és
Gyulára iiyekvó utasok nem
tudják használni az autóbulzL
Pedi. ugy hisszük, azért járat.
ják hOiY min81 több utasa le
gyen. Ha nem, akkor meg szÜn
tessék be. A mai világban drá
ga a bentin, kár hiába pocsé.
kolni. X.

= •

Sllrkllzt~lÍrt .i kiadí8~rt felel6s

WALTUlfR GYORGY
rón1unkatárl: 

C.eRHUI_MIHÁLY .
Ny.mlt.u Háduivlry ~11I~ly

.•PJn'~"·klnYVJtY'Mi~tbaai
, fty.m'L. '.. '. i ...• .

. ,"" ·~·:-;o- .'

HIRDESSEN" '.
.. ::·;J·,/;LAeiJij.KB· '-;-:" '."
": '<;:~~'{~f~;:~L1:;~~j-i:T' 'F'

II

"

"

"

felől (gy. v.) 9.35·kor Indul 9.36·ko
(sz. v.) 10.50" II 10.56 "

6.21" " 6.27"
6.55" "

11.47 II "

" (sz. v.) 5,45" " 5.57"
" (gy. v.) 12.-" ., 12.01 ".
" (sz. v.) 14.27" ,,14.37' "
" (m. v.) 16.56" "
" (m. v.) 19.03" "

,. 22.01" ~,

" (gy. v.) 17.30" ,. 17.31 "
JI (sz. v.) 20.45., "20.45,,
" (tör. v.) 19.1Ü " "19.13',,

" (gy. v) 19.31" ,,19.32 II

" (sz. v.) 23.25" ,,23.31 ro

" Bpest "2.21",, 2.31"
Gyomáról Dévaványa felé indul: 3.42, 9.44, 14.31, 17.41 és20.49

Gyomára érkezik Budapest

" "
" "

Szarvas

" "
Ványa

" " "
" "

Csaba

" "
" "

. ,ll Ványa

" "
II " "
II "

Bpest

" " "
II II Csaba

"
" "

Felvételre április 'hónaptól
kezdve lehet jelentkezni. A h~-,
Iyek betöltése ft jelentkezel
sorrendjében történik. Az iskola
I. évfolyamára 17 évnél idősebb,
legalább IV. elemi iskolát vég
r.ett ifjak, a II. évfolyamra pe
dig azOn ifjak vehetők f.l, kik
a Vitézi Rend Gazdaképző is
koláját. vailY valamely téli ~az

dasági iskolát sikerrel elvégez
ték.

A felvett tanulók az iskola.
nál lakást, fütést, világitást, mo
sást, orvosi kezelést és élelme
zést kapnak. Fizetendő díjak
voltak az 1934. évtől évi 20 P.
bűtorhasználati dij s évi 240 P
ellátási díj. Az ellátási dij egy
részét a M. Kir. Földmivelés·
ügyi Miniszter egészen kivéte
lesen és különösen méltánylást
érdemlő esetekben - hatósági
szegénységi bizonyitvány alap
ján - elengedheti,

K i f o 'ir á s a i n k : Nincsen
me~fe/elő ~dórendi távolság az
egyes vonatok érkezése között.
Délelőtt Budapest felől két vo·
nat egy órai Időközben jön Gyo
mára és nincs vonat járat dél
után 17.30-ig. Hasönlóan Békés
csabáról este pár perces különb
ségiel érkezik be a törvényszé~

ki és a llyors vonat, li ugyan
akkor délután fél 2-tól este fél
7.ig nincs járat Csabáról.

A közönség különösen nehez
ményezi a nagyon bevált és
nepes, de leállitott reggel 8 órás
"sebes-vonat" és annak vissza.
futó párját. Dél Tiszántul népe
a délután 4 órakor induló "ko
favonatra" ül és 5 .és fél órai
bumlizás utan ér Csabára.

llIetékes várm~gyékfőlapán.

falt éa képviselőit kérjük, hogy
II Kereskedelmi Miniszter urnál
euközöljék ki ezen anomáIiak
meguüntetélét. Tudomásunk
Izerint a MAV.állami fuvarozó
intézmény. A közönség megfi
r:eti az előirt taksát, tehát jog-
i al megkivánhatja, hogy érd~.

k.ink figyelembevételével és
drá~a idejének okos felhalzn'.
lá.ava) állitsák ösSze a vaáuti
menetrend.r' , , .

A felvételértJ~~később :juliua
hó l~ig k.n folyamód{li.':A kér
vények 2P·is 'okmánybé}yeg
gdl; melléklet.ik pédi. dárabón
ként 30 fiJf.res okmánybélyeg
gel bélyegzendók fel sa M~ ~ir.
Földmivelésügyi Miniszter Ur
hoz, cimez,ve -iskolánk igazgató
ságához nyujtandók, íJl. külden
dők be.

A kérvényhez a következő

okmányokat kell csatolni: .
1. S:ületési anyakönyvi kivo

nat. '
2. Iskolai bizonyftvány.
3. Hatósági erkölcsi bizonyit

vány.
4. Hatósági orvosi bizonyit

vány.
5. Hatósági bizonyitvány.
6. Szülői vagy gyámi köte

lező nyilatkozat.
A folyamodók felvételükról az

iskola igazgatóságánál augusz-
tus hó véiéig értesitést kBpnak•.-------------------

Hárlllas-KörÖi

n bÉkÉscsnbai m. kir.
mezőgazdasági szakiskola
f~luBtEli tájBkoztltója az

19~O-~J. tanÉvrE.

vőben 200 gazdasá~i tanfolya
mot rendez. Az idén 73.854
a6zdaBági cseléd .kapott öreg~

ségi járadQkot és megkezdődött

ez özvegyek járadékánnk folyó
sitása is. Hamarosan két ui fon
tos törvényjevaslatot terjeszt a
Ház elé. Eg-yik a mezőgazdaság

fejlesztéséről. a másik a családi
éi munkásh6zépitési akció meg
inditásáróJ. Igéretet tett, hogy
a földbirtokpolitikai törvény
végrehajtását erős irammal foly
tatja és reméli, h02Y pár éven
belül teljes befejezélt nyer a
föld igazságosabb elosztá.a.
. Az ország mezőgazdái es
(öldművesmunkál5ai nagy meg
eléiIedéssel fOlladhlltják ft szo
ciális érzésű és reális eszkö
zökkel dolgozó Miniszt41r naiY
jeletóségű és a mezőgazdaság

fejtesztését roham08 léptekkel
Glősegitő, nagyvonalú prog
rammj6t és alkotÓ munkásságát.

A békéscsabai m. kir. mező.

gazdasági szakis"kola célja a

földbirtokkal vagy b é r I e t t e I

rendelkező llazdák fiainak ala
pos kiképzése a gazdaság min·
den ágában, ú~ysz;jntén gazda
sellok, uradalmak réuére gaz
daság'i alti15ztek' nevelé.. 'és
szakképzése. Az iskola sikeres

. elvégzése .kisebb tejgazdasági
'üzomek vezetés-ére isképesit.

.0•••

.' , ,.0,.: •._

4·öld.l.
i .

MEZŐGAZDASÁGUNK FEJLESZTÉSE

, Sulyos kArokat okozott a I A kedvezményes áru tengeri
. békésmegyei m8zőga~daságnak 'iglinylésének feltételeit megvál-
· a rendkivűli időjárás, állapitotta toztatta a Külkereskedelmi Hi-
· meg a gazdasági felügyelők je- vata!' Junius végéig jelentkez

lentése és felülvizsgálata alap- hetnek kedvezményes tengeri
ján a vármegye Alispánja havi juttatására mindazok, akik sere
jelent.iében. Különösen a kö- téshizlalással foglalkoznak és
töttebb, gyengébb~ minőségű nem rendelkeznek elegendő

földeken rossz avetéi állása. tengerivel.
A nagy fagy és vi%károk miatt A b - III t'k h

urgonya ara. e e es aa buzavetések alacsonyak, rit-
,tóság uj termésű elsőosztályu

kák, foltosak, e~ész;ségtelen, válogatott rózsa-burgonya kiló-
halvány szinüek. A tavasziakat ját 38, másod osztályu kisebb
sok helyütt háromszor is vetet- burgonya kilóját 24 fillér leg
ték, s a vetőmag nagy része
még ki sem kelt. Több helyütt magasabb árban állapjtotta meg.

most is vizes a talaj, szántásra A tőzsde hivatalos jegyzé
és vetésre alkalmatlan. A lege- 819i. Tiszavidéki 80 kilós buza
lőket és kiváltképen a folyók ára 21'25, árpa 18'85, zab 22.
melletti árterületeket még ma tengeri 24'75.-

is viz boritja, igya jószág le- Sertés vásár. A prima sze
geltetése ii. nagyon körüJmé- dett 132-140 , könnyebb 120

nyss. 130, silány minőségű104-108
Tízezer méh-család pusztult

N k filléres áron kelt a ferencvárosiel Vasmegyében. álun is pa·
naszkodnak a méhészek, hogy sertéspiacon. Öreg sertésekért
sok család tönkrement. 98-118 fillert fizettek,

Gróf Teleky Mihály földmü- I
velésügyi 'miniszter Holason
nagy beszédben ismertette ez
állattenyésztés, a g'yümölcstpr
mesztés és értékesités ujabb
kérdéseit. Bejelentette, hogy ol
csó gyümölcsfa csemetéket bo
csát ft kárt szenvedett ~azdák

rendelkezésére, s a gyümölcs
fák helyes kezelése céljából tan
folyamokat sr.ervez az idén is.

Nagy sulyt helyez a kivitel és
érteíkesités megszervezésére és
fejlesztlisére. A n é m et kor
mánnyal megállapodást kötött,
hogy az idén 15.1 millió márka
értékű gyümölcsöt és főzelék

félfit szállithatunk a némel bi
todalomba. A cseh-morva pro
tektorátusba pedig a tavalyi 7
millió értékü cseh kOrona helyett
az idén 9 millió értékű gyü
mölcsöt 6S főzeléket szállitha
túnk. A firyümö!cs-aszalók, hű

tőhár:ak és csomagolók szapori.
tása .a kivitel előmozditását

szolgálják. .
· Bejelentette továbbá a Mi
niszter, hogy a tengeri terme-

. lés fokozása érd.kében állami
kukorica-góré és szárítóberen
deiés hálózatot épitenek ki az
országban ás a Futurát bizzll
meg a clövestengeri vásárlás á-
.vaJ. .

A borjuvágás korlátozása foly
tán az állam 30'000 borjut vá

,-sárol ~s 40 százal.ékos kedvez
'. ményel az alföldi ' gazdák ren

.<felkezés.re bocsájtja. IllY reméli

.fejleszteni az alfőldiszarvas-

. marha' tenyésztést,· .
':< :~K\rejtette méc a Minillzter,
~;:-ho~y·~tov6b~.~rejleszti.~.kedv~~

~']o . menyes .vetomag akclOt, s a JO-
~;:~: :~-:i.;~;~~.· .,;:: ~~ .. _. '. :~: .' '

KÖZGA?DASÁGI HIREK
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'HITBUZGALl'i\í, KÖZGAZDASÁGI ÉS szoclALPOLITIKAI fOLYÓIRAT

Előfizetési ár: negyedevre 3Q fillér.

!Y\ e g j e l_e n i k minden hónap 15-én.
ti i r de t é 8 eket

kedvezm~nyes feltételek mellett közlUnk.
..

Dz uj Európa almpjai-

nÉn akkor fogok ünnepelni, ami
kor a hazának minden fia és
minden lakosa összefog és meg
szünik a vállon keresztül való
lenézés felülről és az irigység
alulról." .sadalmi helyes nevelés szüksé

gességének fonto55ágát hangoz
tatta.

6ÓRF TELEKI PÁL
a magyar ,állameszmépöl ÉS nemzetiségi liérdésröl

Borúra derű
Huszonhét esztendő \,álvá

riás szenvedés után a hajnal
pirja jelentkezik az erdélyi
hegyek ormán. A magyar miniszterelllökl940

A müncheni találkozó év- jllllius l3-án és julius 2·án nagy
száz~dokra jelentős tört~nei- szabásu beszédet mondott a llla-
mi dátum lesz a széttépett gyar nemzetiségli politiltáról. tk- ,,8zükséges, hogy mindnyájan

'" I ct' 'b szédeinek fontosabb részleteit a cegl'tcu"ll l , e'c Ira'nYI'tcuk a ta'rca-magyarsag oScSzeo va asa an <> <> r. " " "
, . b f d" b kiilföldi sajtóorgánumolt is mel- dalmat a bikés együttélésre, an- ról ir feltQm'5 cikket a német kor-
es egyseg e orra asa an. taWilL Helyesnek véIJ'ült, ha e tör-

A magyar életfa megcson- nak keresésére, ami öSlZekapcsol mányhoz közelálló "Berliner Bör-
ténelmi nevezetes5égü beszédeit és nem annak felhánytorgatál5ára, senzetung" c. lap diplomáciai

kitott ágai ujra hajtanak és néhány tanulságos rész!etét olva- ami Szélválaszt." szerkesztője: Megerle,
hisszük mihamarább virágba co'l'nkkal 1'5 ko"zöIJ·ük. A t I h t I k ö t é .

<> "tia voltak hibák a multban, enge y a a ma sz ve s ge
borulnak, )\\indenkinek vitathatatlan joga ezek nem okvetlenül a törzsökös valamint a liémetbirodalom és a

Mussolini és Hitler a be- a maga anyatlv.elvét, ősi szak;'!- c: ' t U" é d kt "letelnekmagyarságnak számlájára irandó!c, ozovje nia r e eru
cóület és hűség mérlegére sait, a maga trJdicióit apolni éj A magyar miniszteri székekben tartós ethatározása szintén hoz-
tették a magyar barátságot a magyar államnak, minll11indc:n 1867.t&1 1940-ig 362 miniszter zájárul ahhoz - hangsulyozza a
.e'" ".zol'ldarJ·ta' "t, S 111egl1yug- államnalt, Itötelessége más anya - c'tkk,'ro' - hogy Euro'pa politikai

t> t> t> ült. ezek közül 123 ntm magyar '
vással állapithatjuk meg, hogy nyelvü polgárait ebben a törel:- származásu volt. tiarminc minisz- ujjászervezését nagyhatalmi ver-
sulyosakliLlk tal,íltattunk, vésültben tárnogatni, az ismer.:- terelnö!{ I,özül 10 nem volt ma- sengések nélkül leheósen megva-

A magyar pOli.tibi élet ve- tc!wek anyanyelvültőn való tan:- ., M' lósitani. A k!sállamoknak nem
• tá6ál lehetövé lenni, söt azt is- gyar szarmazasu, tndezek az kell többé ide. vagy oda ózegőd-

zetői : Tel~k)' és Csál<y, nagy- tápolni", Vallom elődöIllnek (1111- urak legflibb helyen résztvettek a niök, egyes csoportok uózályhor
szerű211 \<épviseii 1< a magyar rédy Béla) azon politikai megé1l- magyar állam igazgatásában, s dozóivá válniok, vagy pedig szem-
faj egyenes irányát, szótartá- lapi tását, hogyelismerjük !;iseb!l- igy ugyanugy részesek abban, b~nalló f&lek kötött ide-oh in-
.sát és gerinces hűségét. ségeink jogát ku1turáiis életii!t- ami a nemzetiségi kérdIiseit terén gldomio!t és illuzóriu5 katonai

~'h' t'" b d b ., . 't"k f l 1- hibaként jelentkezett". ero-t-eszl'te'sekkel "aj'a'l k·rukra ha-. ne any OVIS ellIlemara t en, nepi saJa sagal meg e (',ü ., a

.a magyar szível,ben a bécsi ápolására. Ott azonban, allof a "A lle:nzetiségi probléma keze- díszati érdeklödésl kelteniölt ma-
, 'l-J f" 1'1' 'ebbse'g ve'delnle'nek U""'l"lgye al'ltt léséné! az államsoviniszti:Íkat, . de guk 'Ira'nt.,döntes utan, l1~m az ajt, ., I;) •

'II II II az egy~s nemzetiségek szélsósé- Mé:gerle ezután rátér Európahogy az ország ezeréves da- a ame enes va~y nemzete enes
.. I . kk I 1'1 k 1 1 ges agitátorait is ki kell kapc501- gazdasági és szociális uJ"J'árende-

rabJ'ainak több értékes résút tore (veoe e til a, OlUn t, a e:~- ni u,

I t · lt bl . re'll l f l f I zésére és ezzel kapcsolatban anem J<aptul< vissza, hane:n la arozo a u e ye Ogll:'! t .,;-lépni. "I(ülönösen hangsulyozni kivá- következőket fejti ki:
2Z, hogya magyar fegyver- "A nemzeti kisebbségek ku1tu- nom' hogy sem állami, 5.em más Németoruág uj gazdasági eI-
barátság és baráti hűség nem rális egyenjoguságának bíztositá- kÖligazgatási szervek, vagy pa- gondoláöokat és egy kipróbllt
talált teljes viszonzásra és sa sok minden egyébbel egyiilt pok, esetleg bárkit is befolyásol- . renjszert bocsát Európa rendel-
~lismerésre, szentistváni tradició." ni m~ré)zeljenek abban, hogy me- kezésére. Ez a rendszer biztoa

Az idő azóta is ígazolt8 z e n t I s t v á II po!itik~ja lyilt ne nzetisé~hez tartozónak piacokat, igazságoi árakat, pénz-
.bennünket. egyrészét a keresztény gondolat- vallja magát." értékállandóságot, válságok. elleni

ba valo' e\llelyezkede'/)" Ina' sre' czt "Az l' "'kola'kban a gyermekeket védelmet és olyan ker.esk~delml
Anglia nem merte feiaj' án. ' '-' wbehelyezkedés okosan, értelmesen anyanyelvükön teljes államhüség:. módszereket jelent, amelyek min-

lani "védelmét" . a tengelyha- magyar józansággal és praktikus- re kell nevelni." denki számára hozzáférhetők. mert
talmakhoz hű Magyarország- sággal Európa népeinek életébe, mentesek a tőke tulzott hntalmá-

k K' 'l ti l t 't' b "Mi az államhűség ? Hűség az tól. Ebbe a közös gazdaaági élet-na, Ime e en e u aSI as an "A 900 éves szentistváni állam- 'll 't d th 'II k, a ami u a oz, az a amna ön- be minden állam, akár kicsi, akár
részesűlt kormanyunk részé- eszme a népek megérté5ének, a ' ól k' I k't tt f If ' 'hmagar la a loe ogasa oz, nagy, akár tökében szegény, akár
ről, . amikor szegénységünk- népek helyes és józan vezetésé- 'II A. ' l' 'h' az a am egy.nl enyege ez. Az gazdag, akár mezőgazdasági, akár
ben különös'en értékes el1en- nek állameszméje' ezen a terüle- ,államhü )~gnek olyan magyarázata Ipari állam, bak.apcsolódha.t.lk az
bZülgáItatásóal próbálta elhi- ten, amalyen élünk s amelyet po- I " h- éame y szerint a u~ g annyiban egyenjoguság alapján, mert ez a
AegJ'ten-1 N5.metor"za'gto'l. A litikailag a nagy király szervezett k.... t I h 'll -, .

<ll _ u :u e ez, ogy az a am torvenyeit rendl5zer a munka, a teljesitmény
megtala' It fra' nc'la t'ltl{os d,'p- meg, Tehat a Dunamedence rend- t' t l" é' II "I; 't, é

M jének az állameszméje" Egységes ISZ e l s e enUl\ nem ve m g éó termés alapján épül .' fel, nem
fomáciai okmányok 'l'lagyar- összetartozó terillet állaineszméje, távolról sem jelent az államhol pedig az arany és a tőke véletlen
.()rszágról nem tartalmaznak amQly mindenfajta embereket kö- való teljes hozzátartozást. A hon- birtoklásán. . .'. ~ ".: .,:. '..
- míként más kétkulacsos zős életbe, egységes életformában, fiui hűség az államhoz, mint ha- Némelország- n~m siá'ndékozlk':
szomszédairól - tisztesség-egyUttes közös törekvésekben - zához lényünkből való, kioldha- 'sLociálisrendjét :vagy·~válágri~.é:-·":
telen adatokat. . amelyekebböl folynak - és kö- tatlan hűség. Csak ez a: hűség tét más. ~épekr!~.~,~r617,a~<>-I!1.~:;.. :

Joggal várjuk: tehát, -. az zős érdekekből közös boldogulás- egyenértékU a népihúséggel." .' .. Az.. öss~ea:~t1ép'e~;:".~gy~~tril~klbi'~
Angliával megkezdett nagy le- ra fog össze és vezet tovább". "Mindkettőnek lelkileg ugy 'kell d~5ének. ul~r:9P~J.a,:~:·"~!.P.:11~~~;;;";

. A I I" t r4 1nök Idéz az Ame egymást kiegészltltnl.Ok, mint vat- ne·lkUII ..éget·'.·n ';. J"m'·erJr..,~\,;g~da..... ·~
~zámoláö -.·után .-.;. az elégtétel m n sz e ~ ' ..-: u IU-.. u, - ,

. . . rikában 18 év előtt elmondott be- lás és hazafiasság, a hltbel~ 'és ságl,éa~'~,~~qgyL~~4.á(ctt(J.1Jt4D~:
'. ~8 igaz6ág:. jo'gos' és· méltá':' szédéból, sá nimzeUségl kérdés nemleU hűdg" . . II furópa ta tervgaidilkodáaUa"
nyos érv.ényesitését··.;, " ;.-' :, .'megoldáaának .:belyteli~ 'I Irányba ~ ."Hűség a' 6~kny~l~ü, több .n~":l. ~ ~ü~.~~~i~;~~j;~W6Pl~~~~~X~~~

.Ad4ig ~pedig:. fegyel~rri.': ,é~~ . terelő okait 7 pontba!" l~rilertet,te, zeUliégből való: ;ma~ya!: :.:n..e.P-1z~~i: ,,~e~~·:!enid.!~~rf4~!~~~..~4~
(jntu.datp~!.•·.. ·~it~rtá.;•. S~_·~·"·~.,áll,u~~ :maJ'd ugy ai államhatalóm k~vá~ államhoz, h~&éia::n~P1z~ijl~~ú~~a)~gkog~J.rP~t~lifZlkt.~;- ~~;.
k á k é Ez r tU dé I hl t I a knIOnb6ür·n.emzeUI.é··Qek~).é·"··~~ :';Iő';&;i- ·et~tI'(.~ ·'~~.,;Ii"~;C· ~~~~orm..py}!p)J~9.g _~~;....;,. ~;. :; '~natol' lnt,ézke 6e,: a : . va a o~. .' .'. . ..... g_ ..,<gy,~ " g~~ ~~en-,'f~
rele.m,;rhl&Sz.Uk,.~P/atob~q~,:..'rQ,,::; \lkö~eg.k '5zociálla felfoiáaa éJ nQ- máahóiva16 ~húaiie"~:alioilfhil ~valóiltóU;·J&Q;i.; "".. "'.
zaát :tere_m1~;~t)t-i);(.,;t;lj';!§~\:~, ';~ <;lb llJ" ·.vlu,lkcdéae,· valamint a. táJ''' :kGteieadg lU .;:.b '~,~~, ~. Ck:X -;;ISi.·;'~ ':~'"~'k:Giíekedür~r~
.....~ ,'f" .#-'f!:#..... ":.' ••:~ r"~~·~'....... 1";~:'- ~;.... _ .""; _, '. ~., .'• •••••~.;, .. l •••••••••••••••'.: ••••:~••'••~.~~_•• :'.~;~.,: ••,.• ..., ••: •••• ,••,•••,.:,.,~.'••:.:';••~.:•.::.,:'~••••.: •••~~.·~::·.<:....•~..~.t·.:,:.,~<'~,:·•.;',.,..\-,.~;.:.:~~.:.~.~.:•..~.""....~,..' .. '.','.: ·:'.:~:.!'···""'_·'"·'l:'~;-~:~~~·.<'f~~\.:-·~J=-~·.·r/-""·:~:,:;, - ,. .~.. - - - :~ .-: ...-' -~ -::2;.-..~_ ~~~



6abuna- ÉS óllafárah

Felhivom ez érdekelt lakO--:
ságot, hogy kéreiméveJ, pana-'
szávai elsősorban az illetékes.'
helyi gazdasági megbizottho~

forduljon, aki azonnal .intéike-·
dik, vagy a kereImet szükség
esetén tovébbitja ft megfelelő

hatósághoz.
Gyoma, 1940. julius 4.

Dr. Sorbán Jenő

főszolgabiró'

HIREK
ES

!II ~ IIl __

A budapesti gabonapiacon a2;
utolsó napollban buza eladás nem
történt. A hivatalos ár most is:.
irányadó. Az árpát 18.85, azabot
22-23 p~ngös áron vásárolták.

A t a k a r m á,n y v á s á r o n:
uj réti széna mázs!ja 10 pengör

lucerna széna 11-12.20, zabos
b!.lkkOny - széna 10.-, zab
szalma 5 pengös áron kelt.

Af. r I c v á r o 8 i lertésvásá
ron prima szedett (fiatal 130 ki
lón felül) 130-134, máiodrendŰ.'

fiatal sertés 124-1iS filléres áron:
kell.

ga~D'ml" «

szembe a hllza dragulásávaJ. . A"
gazdák azzal érvelntk, hogy. a
malmok a mai hivatalos árnél
másfél pengővel is magasabb
áron vették a . prima minőségi

tiszai buzákat és igy is megtalál
ták legális hasznukat. Tehát más
fél peniös buzaár.emelkedés mel·
lett a liszt és kenyérára megma
radhatna a mai szinvonalon. A
közterhek sulya, mezőgazdasági

iparciJtkek és ruházati anyagok
emelkedése viszont feltétlenUl
igazságos5á teszik a buza árának
méltányos emelését, Reméljük,
hogya kormány fonto'óra vesli
e jogos kivánságot!

(gy. v.) 935 kor indul 9.36 kor

(gy. v.) 17.30 " 17.3 I "
(sz v.) 20.·15 ,,2).45 "

" 2.:21 ~,31

(sz. v.) 5.45 " 5.57 "

(n. v.) 12.-" "12.01,, I
(gy. v) ID.31" "1932,,
(sz. v) 23.2~" ,,23.3 l ..

3.'12. ~Aj, 3.43,14.31, i7.40, 2050 ,

VASUTI MENETREND
Ujabb intézl<edésig a ],övet!,ező von<:1tol< illdulr?a!{ Gyomáról

Tisztelettel kérjük a járis· Fő

szolgabiráját, hogy hozzáértő, tár
gyilagosan eljáró bizottság által
vizsgáJtassa meg a csépJőgépeket,

s a minimálii százaléknal tr.obet
szórÓ csépltgépek leállítását ren-:
delje el.

Az uj buza árát c kéten álla
pítja meg a kormány. A mező

gazuasági érdekeltségek - a rossz
időjárás és árviz okoIta károk,
valamint a lényegesen emelkedett
mun~:abérekre tekintettel legalább
24 pengörc kivánják megállapít
tat ni az uj búza árát. A közvetí
tők és fogyasztók a kenyér és
liszt árának emelkedését állitják

-,...,Bru

Ujházy Míklós
Endrőd főkántora - saját ké

relmére - 52 esztendős mű

lcödése után julius l·én nyuga
lomba vonult.

Az egyházközségi képviselő

testület előzékeny figyelemmel
járult hozzá érdemes főtisztvi

selőjének kéreiméhez. s jegyző'
könyvében örökitette meg a
félévszázadnál hosszabb értékes
működését. Az ide vonatkozó
j.~gyzőkönyvi kivonat ekként
szól:

"Egy házközségi Képviselő-

testület - Ujházy Miklós fö
kántornak - az 52 éven át
végzett értékes kántori mükö
déséért jegyzókőnyvi köszöne
tet mond. Főkántorullk isten
áldotta költői tehetségével egy
házközségünknek is hirnevet
szerzett. Bucsuztatóit országo
san ismerték, s az egyházi köl
tészet mrndenkori értékei ma
radnak. Képvisélótestület, amí
dőn saját k~relmére a szolgá
lattól felmenti, a jól megérde
melt pihenés napjfliban is gon
doskodni kiván érdemes fökán
tora anyagi megélhetéséről."

Az öreg endrődi templom
hires orgonáján immár nem .Uj
házy Miklós játszik. Hatalmas

. érces tenorja nem tölti be a
templomot és nem' vezeti a hi
vősereg buzgÓ tömer;énekét.
Megnyugvást, enyhűlést nyujtó
bucsuztatói-költeményeit'má~ok

éneklik majd ft koporsók ezrei·
nél. A kőzel két méteres ha
talmas szervezet elfáradt. Pi
henni tért és kivánkozott. Meg
indult .lélekkel mondunk nisten
hozzéd"-ot jó öreg kántorunk
nak, s azt kérjük aZ Uristentöl,
hogy hátralevő életéveiben ő

rizze szellemi és testi erejét,
s kegyelm~vel védje és jutal
mazza hűséges, jó leikét.

Gyomára érLCliv. Budapest felöl

Bpest "

" 'J "

,,' Bpest
Csaba "

"
.'

Gyomóról Dévevónya felé.iildul :

A M. KIR ÁLLAMVASUlAK SZE., A músik kifogésunk sem alaptllllln.
GEDI ÜZLETVEZETÓSÉGE lapunk A SZ8rv!l~ról reggel 5.06 pE.'rckor in.
juniusi szúmébon közölt vllsuti me- ,!ldó ll, n. törvény' 7rki vonot csole
netrendi kifo~jj~okrll részletes felvi/á- este lS.lG·kor indu' vissZ/i Szarv/isrn.
It0sitúst adett, A ntmzetközi gyors- Ezen r, vonnton "tazók tulnyomó
vonatok e Budepeströl és vissze ut/IZÓ töhbsége Gyulórol. vap' Y Csnbóról in·
tehc:tőscbb utösok céljait szoJgéljék, dul vissze. Töbhen,.plIl tudnak eljut. BeJiczey Miklós, .vármegyénk
mig e személyvolIotok e kisebb meg- ni e n.33·kor inc'.:IÓ vo~athoz, de föispánja a napokban megtekin
IiÍlió helyekről is kedvelő utazé~ i Ie- mer 15 -16 órakor csaknem vu 10-
hető$éget !IyujtllnBk ti szegényebb mennyfen hela me!lnének. Nincs köz- tetle a gyomai és endrődi vadviz
sorsu utazóknuk, lekedés. LegsulyosBbb ez a Gyomjjról, káros vetiseket. A Eulyos vaszte.

Kés2.ségR'el eli~.rr.erjük, hogya me- Fndr6dröl, Köröstarcséról. Mezőbe·· séget szenvedő lakosság nagy
netrenc.l összeállitálIB rer.dldvü/ szét- rényből - l3éké~csebóra jé ró tnnuló- szeretettd fogadta és jóindufatu.
folyó erdekeket kivlÍn összce[:!ycztelni ifjusjjg-rn. Hu déli egy óra utlÍn sze- legilségét kérte.
és mindenkinek nem tehet eleg-et. - blldu!nflk az i~ko\tiból, este fél 7-ig
Multl.:ori febzó!u\jjsur;;mllk oz volt a cSötllflgolhlltnt1k haszontnlflnul. Téli Az endrődi egyházközség.
céljn, hog-y e kissp. mostohún kezelt < idöben eg-észségükre killö!lösen ve· meghirdette a megOlesedett kán~

Szolnok-Bekéscsabai vonal jobb me-I szedelme~ ez a hdyzet. Atóvolllbbink tori ts két tanitói, állás betöltését.
net-beosztfi,-órll hivjuk fel flZ i1leték«- haza érnek este S'óra felé, majd
sek figyelmet. vacso~áznak, /I tenu!ilsrenzonben mar fölvételekre előnyös kö:csönt

k€vés idő J'ut, mer:t rerrrrel 4- 5 óra- nyUj't az Endrőd Gyomai' TakaTény lll. hOfry e s7.emélyvonatok' .... --'
utözási időtartama abnormisan hosz- kűr kelniök kell, hogy II törvényszéki rékpénztár.
szu, Budapest és Szolnok közölt több vonuthoz eljussanak. Ezek miatt volne
he!yijlÍrút Vlln. l'vliért kell tt:hlÍt a Bé- elsosorban szükslÍg arra, h0lrY a tör- Endrőd község képviselötes:...

vényszéki VOIHlt Csabárol 16 ór8 táj- Ul t . 1-" 19 é dk· l' kkéscsabóig' közlekedő személyvonatok t e e lU IUS - n ren 'Ivil I ÖZ-ban induljon és Mezóturon 817.13-
vu l Omllr,l1) il·t »kofflvonflt- módjára in~ gyűlésl tartott amelyen ul'l'áaJaki-kor Szarvasra induló vonathoz CSllt·
dillatni és IJéldfiul mint a reggel 5.55- laKozzék, toHa a községi iskolaszékit, meg-
kor induió szeméfyvonntot Csnbáig Közérdekből IIzóltunk hozzá {1 kér- szavazta az évi' iskolafenntartás~
11.54-ig, tehát teljes 6 órjjn öt dö- dé.shez. Hisszük, s IlZ Üz!etigözgató- '

alápos felülvizsgálását kérik a cörrtetni? KorilbLi rrienetrend szerint I. segélyt, a téglalárdák javitási költ-.. sá~ objeKtiv .e!világositáse nyomán
gazdák. Nemcsak aJ: egyosek ér- 35 percceJ hamaröbb érkllZCl! e vo· reméljük i~, hogya viszonyok válto- ségeire jelentős ö55zegQt szavazott
deke., de a nemzeti vagyon vé- nat Csobi:rö, peoill' ez is tulságosan zö~ávöl - a kívánságok is mérlege- meg, s uJból határozotta,kondo~

hosszu időtartam. lés eló kerülnek. t . - l ká Q' éb 'delme is azt sürgeti, hogy azok ros anyai orvosI a s gy en.
a gépek, amelyeknél nagy a szem- MM _e _ i5biW Utóbbi tárgyra legkÖzelebbi szá-

. veszteség. maradjanak otthon és munkban visszatérünk;':

ne pocsékolják a drága magyar KO··Z" 'n ZD1\ l'" 1\GI HIR'EK .Az Egyházközség' kIcserél,.
búzát. .' U M M~M vagy eladja a paskumi 3 és a~

A magyar mezőgazdaság óriási ug!lri 6 kishold földjét. Jelentke-

anyagi kárt szenvedett az !rviz Hirdetmény. A mezégazdasá- gazdasági felügyelő rendelke- léseket elfog~dOrbók József titkár.
és tulságosan bő esőzés miatt. k k h gondnok.gi mun á (aratás, ord ás, csép- zései' szerint járnak el.
Meg'növekedett terhei, .. aráQylag H Ga d á l ké' t-'i 'ki 'lés, takarmánybetakaritás, ka- elyi gazdasági megbizottak z a8 g 8za r o ne;"
suly'os anyagi vesztesége miatt E d d . . ve' A Hl kl'c J-ga 1,(' U· . .pálás, stb.] k&llő időben és mó- n rő ön: , zea. . . zag gyml-'
ma minden SZim buzára szük- iSlte . 1938 X t 13 $L

d l , l 'k 1. Uhrln Mihály és Hanyec n r az ;'.. C.' " ~:f ~é on va o e vegzéséne;irányi.
Ji g, van. . lJ - I b I Vince a II, ker.-ben~, ában éa a '2.900/1940.,' U M.\ &z.. (

Nem nehezteJhetnek' azok a tésa és e enorzése, cé já ó az, 'dI '. .
·2. Fekécs István és Bohrát ren e et:2~. ,é~28. ;§~ai~~n\fog:d"

cséplőgép. tulajdonosok, akik el- endrődi járás határát kisebb ré- György a Ill. ker.-ben. laltak', alapjárÍ' miskei:"; éso:~'-c.érmj~:;-,.
Jllulasztották ·gépeiket megjavítani .' szekre osztottam (el·é, az egyes 3. Varju Boldizsár és':Kalmár dr. Gajáry LászI6;:m:.:kirj.,·'me%G.~}i

'é -t'J' ';u' 'ké'p"s' ál'I" tb'· terÜJetrószekre·ft' Földmivelés- I IV k b ' . . .. , ~. ...
. ' i e lesen" .z~m e' '. apo a, " .. ,.;! '". mre ~,er.- en~. ,.'. ,gazdasági /1Z{l~JskQJáfi:~.tga%g'tÓt.:

~;:: , .boi~ft~ A: ~~~péJt8J",~aZ(I:á~'~ "vj~ ügyi Miniszter Ur .r8npelt~te 4:,_., D. '~imár,.~i.~áJy' ,.' :8~_ .Y~ "1(~ékéICiall~)~ a;'~i~f~;'~~~~,-:!Ptt;3~"
t,~~;;:szo~~.':~~.~k~vet~l~etik/.·Ií?gy,,:,tö~ ,ftl~pján··heiyi·..megbjiQttftt·::~e~ , k!er.b8n~" l' :'j~\':',.:.;·;,::i o':" ;.v~~yszé~ 6~~'§le~~lé~~"aJ10z~"
t~br~~:~él~te,.~}p~~k·4r.~~pj~p~~.. a~::~~~g~~ . v,.ez~~~ ,ki. '~'. :..~~Iyi ga%d6s~gi , ' 5~.Kovti~_s ..fngy~"" ~:YJ..k~i!~. :', k~r.:.(jár6$~J~~y!~gó~i~ii~11~~ ~)';\'~;;" ?t<':;.

\~~:it;~'f!_:~:~.~~,;)é~~~:~!}~~~~~~ft:..:~:~! .. megbizohak 8"''jáiá'si ID•. kir. ben.:;.. l :~f I".::\~:;~:~-i:,·· ,<' ;·.~grszak~rt6v':·:ldnaveit~. '.' ','-":,



tlámag-Köriis

I•K(u SKI.LoK
Endrőd. 1940. julius 15.

A Szivgárdist6k leóny-tagjai I" q közftsseg igazi utján"
aURusztus 2-án, első pénteken I I t Mh'· ZI d
a fiu-gárdisték augusztus 4-én, r a: i atDl1lCS sgmon
elsö vasárnap járuljanak' a szent- Ebben a döbbenetes kavargás.
ségekhez. ban, mely a világot alapjaiban

Külterületi szentmisék. Ju- . rázza, amely már négy világrész
lius 21-én II nagylaposi kápol- S az emberiség kétharmad részét
nás-iskolában, julius '28-án a a háború beláthatatlan mezöire
polyákhalmi kapolnás-iskolában, sodorta, a GondviseJés nekOnk
augusztus 4· én . az öregkerti évek óta utakat és példákat mu_o
Szent Imre iskolában, augusz- tat, hogyan és mit kellene csele
tus I1·én a nag-ylaposi kápol- kedntink. Megadta a békés átala
nús-iskolábw, augusztus 15·Qn kulás eshetöségeit s a lelki fel
dZ öreg kerti kápolnás. iskolában késztilés eszközeit.
(bucsu l) mutatunk be szentmi- Az Aclio Catholica megalaku-
s~kE't. lása óta azon dolgozik,. hogy a

Szent Antal szegényei kérik közösség eszméjét képviselje, fej
jómódu hittestvéreiket, hogy 8 lessze s a gyakorlati életbe at-
cséplés idején ne feledkezzenek vigye. Erre kölelezi szervezetének
meg róiuk sem. Néhány kiló lényege. Az Actio Catholica min
buzát ne sajnáJjanak tőlük, akik- den egyesalet, szervezet, ulOzga
!lek sem termésük, sem kenyér- lom összefogó szerve, azok mun
keresőjük nincsen. Az adomá- kájánák felerösitöje s a közösség
nyokat minden szombaton - be va10 beállitÓja. Ha valami
BUguszlus hónapban - délelőtt egészséges terv merill fel egyén
- 12 szentmisék után - a Szent vagy közti\et részérÖl, az.t a kö
Antal-ház kamrájaban veszi át zösség számára elérhetővé és
Timárné Dinya Veronika fe1- gyUmölcsözövé igyekszik tenni.
ügyelőnő. lsten segitse a jószi- Ez évi munkatervében többi
vű adökozókat I . programpont ja mellett egy ilyen

Nagykilenced ájtatossáigal közösségi eszmét akar a szeciális
ostromolják Jézus szent Szivél sikon a tettek mozgalmává kifej
az endrődi hitbuzgalmi egyesű- leszteni.
letek férfi és női tagjai. Kilenc A hálaad6 terménygyüjtésre
hónap el.ő péntekén, másik gondolunk, amit kétezernél is több"
csoport pedig kilenc hónap el- faluban igyekszilnk megszervczni
sö vlisárnapján járul a bűnbánat az eddigi sikeres tapasztalatok
szentségében meRtisztulva Krisz- alapján.
tus áldott szent testéhez és vé- Vajjon. nem a legszebb magyar
rehez li hi vek nagy tömege, közösségi tett-e összefogni a ma
körülbelül hétnázan. Egyeliitett gyar falvakat közös ttálaadásra?
imában kérik a népek sorsát Aratás után minden faluban
intézö Krisz.tuliJt, hogy mentse hálaadó napot tartanak. Mennek
melS hazá Ilk at, népünket a meg- a templom fejé, keztikben a ke-
prO!Ju:laIUS, :;Úl!lUl.uS t:::l pus~- nyérreJ, amelyet az uj buzából
tulás örvény élő I, segitse diadal- sütöttek. Az oJtár elé teszik azt
ra a megliport magyar igazsá- megáldásra az egész közösség
go t, viláljositsa fel kegyelmével szine elött.
a n~mzetek sorsát intéző vezé- A hálaadó körmeneten résztvesz
reket, hogy az iJ;:lizság győze[- a tisztviselő, a kereskedő, az ipa
mét követő boldog megelé.e- ros.. a muukás, akik egyUtt vár.
de3 es béke köszönts6n be va- tak és reméltek és. most lsten
lahára Szent Isten ősi országá- szine előtt nyilvánosan vallják a
ba. Akik nem tudták megkez- hálaadás mellett az' egymáshoz "
deni julius elején fi nagykilen- való tar~ozás kötelességét. .
cedet, t1zok augusztus, sót szep- . Este közös Unnfpséget lendez
tember első péntekén és vasár- nek, amelyen a gazdálkodó a
napján is megkezd hetik. A lé- hála hangján szólal . meg, majd
nyeg: imahadjárat Krisztushoz, elragadó orchesterként megkö~

győzelmes békéért. szö!li a tisztviselö, a . kereskedő,
A Mátraverebélyi 8zentkuti az iparos, a munkás, m6€,köszöni

bucsu·zarándoklatot augusztus . a gyumelt is a földmtives verej-:-..
végcln feltétlenül megta'rtjuk, ha tékes munkáját.· -,
c5ak rendkivüli események köz- . Ezt a hálaadást szociális tett-:
b~ nem szólnak. A jelentkezé- koronázza meg. Minden· gazda .
sek tovább is történhetnek _ kézirálával ellátott 'meiajániást'·
II sekrestyében és II Jé%us Szive helyez az oltár. ilIetve"a' közös;.·
Szövetség csoportvezetóinél. ség elé. Ebben a kötelezvéiíyben"~:

Káplán váItozá•. Anagyvá- felajánlja terményeineklegy.'r.észét.:~.
radi csonkaeRyházmegye fó~ a legszegényebb rétegek'isfápolá~' '.
pásztora dr. H o s 8 Z u L á sz l Ó sára, Ezt a felajánlQtt .:-termény •. ' .
káplánt Szarvasra helyezte. A jegyzékat az Acti.o Catholica helyLl
nyilt, kedves modoru, fáradha. . szociális 8~~rve összegyUjti, .mcg~·;·~..
tatlanul szerény lelkipásltortá- örzi. s az.é~jolYamán ;~z6l9~ztj~ll).
vozását ószil}te sejnálkozással . ~igy.JgYéicíil~f;bi*t9$i~r),f~:;:sze~iJ:t
fog!idták. . .8Z·.· endr6di::' hivek~.. gény~~.,Jéli.-:$tflk$~g~~l6t~~~:~~~~
Utodául K l a a ·5 á n d Ol'· ·se-·,·· , : .. - "~-' !'f,.:>..••.•.. " ">~-' "'i>"J''''''-:ill'.,,,c'J

. ~"'-.... ~ 1_) ,:;;-' -;. $..'. Fl·gyelj·e·n'··;'....fel·(.:..~ ••6~ ;:·;:'m··'.."iI··· ~L'.rr..,.;

gédlélkészt küldötte :"fóp·'sztO.~i: ::~: ~:: , .' '!<~·'f1:·r.;~~~"'·'~'· ;)?:~I.l~ .•.",' 'o·
· . ...;. " . ". t., ';-, <_ ':,'.' ·~.rre u"YuJC';::SZOt'i!5ljs 8zlSas
runk.' Hlsszuk. .-hoov:;,;.lzép··; ··1·••·· '.1' ~t'~' ·.·.~;;i'· . '""<tt;:'::..~•. -- ',' ":"-....~,'.' . '_,.' .. ' ·.·I,'~';._., '-' ~"":::rura·-QA "csa,,·' ~.

· hetségé' ~s mün~~(lkészJ.~g•.d~~.-: .~. ~~,"" ..!-.-: ~;""\"f:~0'i~ .
:' ledtetik, 8~1' e16d~távóz'sáv8r~r:.~~!t~~~~;jg;v;ol~~·'s

·.ett ••omO~.áio:}"~(,:.t~;t:~~:~i~'jr'::.

--
Egyesületi hirek

Az endrődi kerület }Japsáf)
is tiszteletteljes s;l;eretettel kö
szöntötte jubileuma alkalmával
- a kerület lelkivezérét. vala
mennyien a Megváltó Jézus ál
dó kegyelmét kérték további
példaadó, nemes munkásságár8.

Ad multos annos l

Szent Péter es Pál ünnepén
a Szentlélek Uristen segitségét
kérték oz tHfJtási és cséplési
mUí1k6latokrft fl7- endrődi föld
müves hivek. Szép számbftn jöt
tek össze ti [~ü7-dák és munká
sok Isten iildását kérni - Ifg'
fontosabb mezőgazdasági mun·
ku-sikeres végzésére. Ráeszmél
tek arro, hogy az idei szörnyen I
kedvezőtlen időjárás mellett -'
v'alóban l! jó Isten I<ülönös ke
gyének köszönhetik, hogy nem
let t meddő lU emberi munka
és szorgulom minden erőkifej·

tése. Átérezték a 'közmondús
igtlzstÍgút: "emberé 8 munkll,
lstenp. az tildás l" Akik még
mo~t sem ocsudtak fel sötét
elfogla!tsBgukból és ostoba hi
tetlenségükból, azok valóban
megérdemlik,' hOIlY a Gondvi
~elő lsten magukra hagyja őket

sivár tehetetlenségükben. De ha
a nyomor és nincstelenség utol
éri öket, akkor ne kérjen~k lila
mizsnBt a melJőzött és megta
iudott ,,!sten nevében" r

Buc8u-ünnep8é~ek. Julius
26 ár., Szent Anna ünnepén a
dévavánYl:ii ktllOlikusok, au\-;usz
tus lS·én G mezőluri kl\lú\ikus
testvérek ünneplik templomftik
védőszcnljeint'k ünnepét. Az
endrődi hivek mindkét helyre
körm<::l1etben vonulnak és egye
s:tik kónyi'J1gü imúikbt -- ElZ

ottani hiltestvúek könyörgésé
vel. A katolikus öntudat és
testvéri együttérzést emelik fi

bucsus körmenetek. Akik tehe
tik, ne sajnlilják a fáradsógot,
ajánljuk lel e nemes áldozatot
szeretteikért, fi bevonult magyar
katonákért és hazánk boldog

. felvirágzÉl~áért.

Egyházi hiradás
Jubileum. Huslonötéves ple

bánosi jubileumát ünnepelte
Szent és Pál ünnepén - a szar
vasi hatolikus hittestvérek lel
kipásztora, 8z endrődi esperes
kerület általános lis:ltelt és nagy.
rabecsült esperes tnnfeJügyelője

F e t z e r József pápai kamariis.
A lelkek ezreinek irányitása

és őrzése minden időben nagy
felelősséget és mindenre kiter
jedő gondossá"ot. éberséget, úl
aozatot kivá;)t Krisztus pnpjai
tól. Megsokszorozódott és ha
tártalanul kiterjedt a lelkipász
tori kötelességérzet és munka
kör a XX. század jelen és el
mult évtizedeiben, amikor 8 vi
lághHboru szörnyű erkölcsi és
anyagi pusztitásai, a sajnfilatos
követkelményeiben ma is szo
moruan észlelhető fOl rl:\dalmak
világnéL"eti, csalödi és társcdfll
mi rombolási emberfeletti erő

feszitést, megszakitás nélküli
lázas tevékenységet és állandó
őrködést kivánnak az egyhóz
községek lelki vezeiőitól.

E heroikus küzdelmek fárad
hatatlan harcosa és bölcs Ira
nyitója volt negyedszázed ször-'
nyü megpróbáltatásáib:ln es
vészterhes periónusaibón is
Szarvas katolikus főpepja: Fet
zer József. Kiváló szellemi ké
pessége, bősé~esen kisug'iÍrzó
erkölcsi javai a krisztusi hit, bi
zakodás és öntudélt fényét hin
tették a gyakran megriadt hivő..
nyáj lelkiutjárö, hogy el ne té
vedjenek, fi vilcig büvös cséb·
képei után ne fussanRk es a
krisztusi kegyelem világosságá
ban megmaradjanak.

A szarvasi hivek nagy ün
nepségre készültek az évfordu
lón. Fetzer plebános szerény
sége tlzonban elháritott minden
ünneplést a jelen idők válságos
Depjflira tekintettel. Hiveinek
és barátainak nagy tömege
az ünnepi szentmisén - az Ur

ree;=e
.Jézushoz fordult és buzgó hála.
adó imája köszönte meg az is.
teni Mester kegyes jóságát,

llmié"rt nekik lldta és egy em- Hitbu~galmi egyesületeink
berö1tőn kegyelmeivel biztos az alábbi sorrendben végzik
uton vezette és irányitotta lel- havi ájtatosságaik6t: julius 21
kipászt6ru~at, \ .én d. u. fél 4 órakor Szent Fe-

. A ~zeivezés8k és alkotások rene lll. rendje,' juli~s 28-án
egé'sz sora hirdeti F etzer Jónef d..u.fél 4 órakor az OJtáregye
plebános épitómunkáss6gát. Asület, augusztuS l-én d. u. 6
hitbuzgalmi és charitativ szer· órakor a KLOSZ és KALÁSl.
vezetek ·nogyszerú. eredm~.nyei leányegyesületek'tagjai, augulz·
pedig :céhi[dö·tosJrányitását éli tus 3-'60 6 órakor a Dolgozó
áldoz8t,~,~·,i~p(Jel~QI~.tét.·dicsé- leányok-~soportja,·ugY8~akkor
rik. N8gyszer.qe~ ..fej~q~ó, virág~ (az. iparpss,~krestyében)a Férfi.
ZÓ hitkö~~.~,i;,~~t~~~~~~s;::. :e~é- Liga,. augusztus '+.é~,d. u.' fél·

. keny-; h~x.§~~~~g;:ra,~~~z~o.q~.:~j:..~~ 1. ór?~or, ~ .. J ~'z.u~ ,:-~SziVe: :•.~~~

. rete.úi~""A.\~rPlqq.9h>' ~q~ég~!;';:~9 .. ,,:et~eg ~,Ol·cso~~r,~j.a ugy~ncsak
.}~~st~r~i6i~tJ}.o.~.~;>~i~~·~rde~ ,81::ip8~?Ssekr,estyeben"t_8rtJ8 hav~

:'.": mos\m:(iködis'n~~.·,~~;t::;,~: ..: '. ::.. .(ÖslZejovet~)~t.

:j~~~~~~~~f~i~;' ···~t~j;~1f1:;§/>·::':~::::··:~";:.'~f:·-":. :.-~..>.' ,..Y.'



Hármas-Körös4 oldal.

TE-REFER'[
Szinhely az endrőJi piac1ér.

. Zugi : Nahát mit szóltok a I hogya német hadsereg sorba
németek vi\lámháborujáho~?( egymásután vegye kardélre az

, Varjasi: Én együtt harcoltam országok8t, Pedig ha együtt és
velük másfél esztendeig vélük egyszerre támadtak volna rá,
fi vllágháboruban, láttam. hogy ez a szörnyü lehengerJés és
szivós, kemény katonák, de hogy csufos kudarc nem következett
a franciákat is legázolják egy volna be.
rövid hónap alatt, ezt mégsem Zugi: Igen ám, csakhogy az
hittem. . "- angol töLbet handabandázott és

Zugi: Látszik, hogy tanyán igérgetett, mint cselekedett. A
lakol e~sém, harmadkézböl ka- német mllr eltc a dán vajat és
pod a hireket. Én már akkor norvég holal, amikor az angol
biztos vólem ti német gyöze- ifjoncok jórésze még fudba!o
lemben, amikor Norvégiát, ezt wtt. Ar. /lngol négy évre ter
a hegyes-sziklás, nehéz terepü veztl.: ~ "blo~{ád ,-árat u és töké
ors:z.ágot me~szaladták. A len· letes harci kifejlődésI, Hitle ...
gyeleknél nagyot néztem ugyan négy hónap alatt végig rohan t
hogy három hét alatt térdre. féJeurópán. Most már Sietne az
kényszerítették vitéz testvére- istenadta, de aligha lesz ideje.
inket. De ozt ugy okoskodtam, A német repülók már London
hogy f,gy husz esztendős Halöl, körül cikáznak.
alig szervezett ország - ma- Csejti: Három hónappal eze
gára hagyatva - nem állhat lótt még fl nyilt és titkos szö-
ellen a német gőzhen. vetsé;;es államok egész sora
gernek. kapaszkodott Anglia frakjába,

Ugari: Pedig az ango:ok nb- most pedig egyedül hallgatja a
gyon fenekedtek, hogy na fél- lamancs-csatorna mélabus zu
jenek, majd jönnek ők, az öt- gását.
száz milliós világbirodalom ka- Zugi: Ugy já~t ó is, mint
tonái, azt majd megmutlltják, egyszeri hegymászó turpista.
mi az az angol flegma és hi- Fölkuszott hun gyalog, hun kö
ciegvérl? télen a bércek tetejére, oszt

Csejti: No ugyan, jól meg- szörllYü nagy. zivatar szakadt
mutatták. Először hónapoki~ d. Amint menedék után néze
röpcédulákat szórtak, hOi: y lj getett, megpislantotta lenn a
németeket egymásra us/itstík hegYvJdallin n}'u~odlan legelé
és forradalomba kergessél , A z- sző csordát Nagy irí~ységében

tán hónapokon keresztül tlll\!ícs- e sZaV-lkrfl vetemedett: "lám,
koztak, terveztek, fenyeget:,zlek, azok fl barmok csendes, védett
s a végen egy-két héttel min- hel )'en nyugodtan legelésznek.
dig lemaradtak - a néruetek Hát én volnék a l~gn8~yobb

után. marha, aki ilyen kutya időben

Páskumi: Akit az lsten meg ilt az életveszélyes szirteken
ekar verni, azt kevélységgel ve- császkálok ?"
ri .meg, mert ebbül sarjad ki az VarJasi; Azt olvastam az uj
igaz butaság. A hangyába egy- ságban, hogy Kajtel generális,
szer-kétszer sikerült megfogni a:Hitler jobbkeze is megérke
az angol rádiót, ozt ugyancsak zett a tetthelyre, ozt pár nap
lekoldusozta a taljánokat, m~g alatt meg inditja a "pokol-gé
e németeket. Aszondta, hogy pet" az ánglikusok birodalma
másfél év mulva éhen döglenek ellen. Ugy vélik, hogy minden
vIllamennyien. kikötore és minden városra ezer

Gyomavégi ; Én két évig kin vasmadár repül és potyogtAtja
dolgoztam Brandenburgban. Lát- le csokoládé tojásait a puska
tem, hogy anémet munkások port eddig csak messziről sza
leg'nagyobb része hosszu éve- guIó bríttyeknek.
ken M li h ,disllH <YI1rttkban dolo Ugari: De mit szólnak ezek
godk, ~ mi külföldi munkások hez a husz év élőtt kikeltett
've~eztük nagy rész.él a mező-o ·kakuk.fiókák: a csehek, oláhok
gazdasáJi munkáknak. Hogy ezt

meg a többi kisantant-fenegye
ne m láttá k e bölcs angolok és rekek?
kevély franciák, azt megmagya-
rázni nem tudom. Zugi: A régi recét. vették elő.

Zugi: AT. tény és való, hogy At oláh szövetségesünk volt a
. ez angolok és franciák a mel- viIágháborueJótt,s amikor Ját~

. lényzsebükból kifizethették vol- ta, hogy Olaszyruág és Ame
na a dajcsokat. Früstökre több rika ellenünk fordul, hát ó is
ennivalót megettek, mint a né~ hátbasózott bennünket. Most
metek ~gész nap, V.oJt annyi is igy tenne, ha tudna. Tavaly

még elfogadta .. oz angol vé
8IlyagUk,. hogy tizszer annyi

delmetIl, most amikor az ango
: repülógépet, ágyut,bompát .csi-
. nálhattak voln~,' mint a német lok is védele'mre szorulnak, ki-

. jelenli, hogy "lemond II az an-
'. sógo·r.. ElbiJakodtalc, eltunyultak

, 80) barátságról és most már
.-: .Usón' ébredtekjeV' ,.. .szánva-bánva bűneit" a ten-
-":~,._ Mirból: én"mé~ . tisztef~m a .gelyhatalmakhoz közeledile. Azt
~~:; h~dxez~~6Iég:(ik~ti_~~:Eni~dték~'.hini az:olán, hOiyha megtür-
~~~i{;i.;::~~~~·'·.~~it>~ .~ ..:,~:: ,.!" - . '.'. ; . . ,.- , .'. ..

deli szinehagyott punyáját pet
riolajb8, mindjárt nem érzik a
bl1n rajta és Hitler keblére öle
li a hegyi. franciókat.

Csejti: Igen ám, de kettőn

áll a vásár. EIül Hitier, hátul
rne~ Mussolini nézi a gyanul
elemeket, ozt a régi francia'
zsebkendőt nehéT. eldugdosni?

Mirból : Én most. már nem
félek attól, hogy ti magyarokat
kisemmizik, vagy csak néhány
cupákot velnek oda neki csa
létkül. A mult csütörtökön a
sógorom fenn vót Pesten,' ozt
ép ott szalonnázott a Baross-féle
nagyállomás tövib., amikor ha
zaérkezett a Teleky, meg a C'iáki
A sÓgor máskor látta múr a
Pál gerófot, oszt aszondja, hogy
rendes állapotban olyan felemás
az arculat ja. Még amikor jobb
arca felűl nevet, a másik oldal
rui oJy.-w kesernyés, mint ft hét
napos ::ievanyu uborka, véli a
sógor. MOst azonban mind a
két orcája ragyogott, mint a jól
érett görögdinnye. A honatyák
pedig az.t 8uttogták elmenőben

egymásnak, hogya Cianó gróf
megint jól csinálta a beharan
~ozást: a müncheni finom' ba
jor serrel nagyon bBrátságosan
koccintott a Hitler.

Csejti: Hát iszen meg is ér
demeljük. Kitartoltunk vele jó
ban· rosszban; mim csak a bö.
csület is azt kivánja, hogy ne
üssön arra a kézre, amely ne
kik kenyeret, :z.sirt finom gyü
mölcsöt adott olyankor is, ami
kor más országok a német már
kát el se akarták fogadni jó
piznek.

Ugarl: Pedig az angliusok
melllobogtattak a Teleki orra
elött 30 millió angol fontot, ha
nem szállitunk gabonát, élelmi
szert és élőállatokat a nimetek
nek, sőt még a Királyhágón in
neni területsáv magyar lakta
részének visszaadását is igérték,
ha a balkánállamok nbékeblokk.
jába" bemeiyünk. De Teleki fü
gét mutatott nekik. Hitler akka'r
meleghangu levelet. intézett' ft

Miniszetelnökhöz, igy beszélte
multkoriban a laposi bakter, aki
ft kalauzokkal vaió társalkodás
révén mégis csak többet tudo'

. vil~gsorsárul.
Zugi: Egy hónap elválaszt A 8zentes-Beretty6ujfalu kő:"

mindent. Csörcsil is azt mon- zött közlf·kedó 12 sz. autóbuS7
dotta a minap - vagy vas, vagy járat menetrendjét . f. évi julius
kalaposinas ? hó l-én életbalépett· hat6l1yal

Mirhói: De mondion kend megfelelóen m~dositotta II

mán valamit a belpoli~ikáról is. Mávaut Igazgatósága., Az. uj
Zug!: Amikor viharfelhók tor- menetrendpóI. kilúnölea a~End-.

nyoliulnak és fergeteg tombol, ródról reggel' már 6.13,.' órakor
akkor nincs kedvünk furulyázni•. indulo autc)busz, Gyomá~'csat..
Várjuk, mig elvonul II ~észfel- lakozást biztosit".i!lZ",()rin~n:atS- ,
leg. l>éscsaba' felé induió,:-v·~:rulih·óz. .

Varjasi: Addig megélünk . a " . ..'.~,' ;.. - ",.' '.

ren~el.tekbÓJ is, mint az egy~ Szerkeulélért 4•. kiádA.í:~::-fel'14'-·~
szeri pap. . . WALTfllfR ~'OYOROr::{ .

Ugarl: Hát ez meg miféle -.'; '''r6''llunkáÍá~:!-t~~l;';:;.' ..
móka akor lenni? . . . .:}~~~~Q5'~,~!MJiY~:~:,:,:~":' ..i
. V~rjaal: Ugylásl8m. me,az,': Hyo~at.~~'~d,ú4!w~I'~~.:~

anyosom harmatos orc6Ját, ~Int~ .;,: ':'-.: PIT.o"~JLI ~·_,>,,,,,,~,~·jM.'~<;·"·~f'5"):;:.
h i d k

- H -' '. ,... D~YOllll!!ft .. .~.,.',.
cl 0iY iClUt mon o .,. át 'el ..-.;- ;·.::~f~·~ _:S~'iii~~4!flf.~'~~~'1r·A
_'. . ..~ ;. : .-:. yF ~ ·.·~,·~~.FOJ'·~ . '....... '-"t~ :;.:..... '~-, .:'".:~:1~~.~:!;:':~:~r1~~.sS~~~~~~;i
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Ara 10 fillérVII. évfolyam 8, szám.,

.H IT BUZGALM l, KÖZGAZDAS ÁGI É S S ZOCIAL POLIT IKAI F O L Y Ö IR A T

Előfizetési ár: negyedevre 30 fillér,
l\1 e g j e l e n i k minden hónap l5-én,

felelős szerkesztő:

WALTHIER GYORGY
Szorkesztóség és kiad.>hivl1ta!: e"dród. Széchenvi u, 2s7.,

tiirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett közlünk.

Európa .irányitó
eszméiről

Az Uj8zent -István
,

nyoman.

hazafiatlan "népuralmát IC, S a
keresztény, nemzeti és egész
séges szociális politil<a lobo
gója alatt hozzákezdett . az

ország ujraépitéséhez - a cikkezett az Uj Magyarság ha- elIllntétben II liberális Indivilu-
A liberális-8zabadkőműves nagy állam31apitó: Szent Ist- sábjain _ vitéz Imrédy Béla, a álizmu5sal, melynek Irányzata"

és 8zociáld~moluata-kommu- ván király bölcs szellemében. Magyar Élet Mozgalom szervező- afelé haladt, hogy az embereket
nista nemzetőrlő és fajpusz- Az első nemzetgyülés ke- je ~s vezére. minden fajta kOzős5égből, csa
titó irányzatok sulyos gaz- re5zt~ny éa nemzeti alappil- Az éles politíkai bölcseséggel, ládból, fajból. nemzetiségb51 ki-

l , l . '" "f 'te' ej kivó!eles 6zocia'lis és gyakorlati vetkőItesse.dasági viszályokba, Idrnélet- ere {(~n Orlas! ero eszI ss •
I 'll't t .. t d t 'b érzékkel biró kiváló politiku~ Világos és könnyen áttekint-

I~n osztályharcolJba, el1baesz- ta.pra a Iota, on u a ra e - h • . t 'd I 'd\ iránytüt ad a nemzet kezébe, eto magyarazato a mre y az
telhetetlen társadalmi, faji és resztette a vörös masz]agtól hogy az ujvilágot jellemző azef- igazi n é p i j) o Ii t i k a lényegé-
nemzeti gyülölködésbe sodor- elbódúlt magyarságot. lemi, erkölcsi éa anyagi vonatko- ről. Jilentí a népi sajátságok tu-
ták "a művE7It Európát·,' Ell5ő Szent királyunk állam- zásokban biztos kiutat találjon, datos ápolhát, a népi kultura

veretói ir~nyvon3lát hirdeti A n a c i o n a I i z m u 8 mai ilemeinek feltáráóát, megbecsülé-
A faji nagytől{e, e." 010- óél .és a magas kulturának ezek.

dern-aranyborju IC közel Bzáz mai kormány rendszerünk is; ideológiáját szembeá!litja a nem- hez a népi gy<;Skerekhu való kap-
amidőn a keresztény igazsá - zetközi >ég világpolgári irányzatá- csolá5át, a népi nyelv, irodalom

.es'ltendő óta szervezte - a l b I' . 'l' ...,gO,5Bág é5 erkölcs szikláin va, s ár e Ismui az uJ VI ag ének, ze~e, tánc, erkölcsi maga-
páholyok és e5zal{.5zervezetek akarja megtartani és tovább társadalmi'lak tagozódását és tartá3 és gondolkozási formák
ikermunkája révén - óriási fejleszteni az or5zágalapitó és osztályo'wn való rétegiződését feltárását, rendszerezéaét, fejlesz-
hadserege't 110 a y JJorJátlan de a nemzet keretein belöl a kö- té5ét, helyes egészségügyi, csa-

, b ~ fenntartó magyar faj' társa-
I 't F" f, zősségi gondolatnak - az egyéni ládvédelmi és náp"édelmi fntéz-ilfa ma _uropa es .ezen l1e.- da1111:l é c IJo"zUletl' "Ihelyezke- d k ó 6 I .

o l\ .., ~rdúúkd szemben - oly nagy ke ése 5ürg /) megval s tasát, a
resztü! a világ minden nem- dQsét, élet ~ is vagyonbiz- átütő erőt tulajdonit, hogy ez a mezőgazdasági többtermelés ér-
~etáre és országára kiterjessze, tonságát, a j'övő jog - és nemzet és faj szellemi és anyagi tékesítés tökéletea kiépitését, a

A "demokratikus államok" törvényalkotását, a megélhe- emelkedését, él~lj{üzdelmeinek falu tehetséges gyermekeinek is-
...l' l ".. é j't'k . könnyitését, tehát magasabbfoku koláztatását és felkarolását.ulp OmaClaja s po I I al ve- tési életkeretek szociális J' avi- A d á' él t t I"

J.ólétet fog biztoaitani. gaz as gl e enge yeve a
vérkara, a világsajtó nagy ta' ~a't, a családvédelem gya- Inunkát kl' va' J'a t4 I lmre'dy A

t> "A nem zet népi erői nek rop- n ... nn .
'hányada, a "keresz:tény intel- korlati meavalósitásával az "b" tőke is a munka eredménye.
J, '. k" . k l" 1 ~ pant tartalya ól egesz5eges elvek Ezért minden munkaerőt produk-. Igenclana tlt os es wve orsza'g e'letterét kitöltő és tá· l'á t" t" 'ék t dá' ba apJ 1\ Or enJ a u s an, er- tiv munkába kell b~állitani. A
és fogadalommal guzabal{ö- gitó "nápi-erő" gyarapitását, k6!csbw, felelőss~gérzetben, nim- nemzetnek, tehát a közösségnek
tött, lepénzelt vagy zsiros cs a ku1tura nemes, tiszta zeli érzésben egyaránt k i vá 1ó a k tett szolgálat adja mig a munka
1<onchoz, kitünő javadalmazá- nektárjának általános élveze- folyton megujuló kiválasztása igazi értékét, s ezért a özocláll&
.6U állásokba juttatott megtQ- tét. olyképpen, hogy vezetők és ve- igazság érvényesitése nélkül a

zetettek között eleven, IUktetö népi egységben összeolvadást. s
vedt tömege tudatosan vagy Szent István szelleme - áramlás legyen, s a kiemelkedett az ebből fakadó egyetemes erő-
J5ntudatlanul épugy szolgálta a keresrtény magyarság test.; (elit) állandóan egynek érezze kifejtést és er~dményt elérni nem
korlátlan uralmát, mind a véri összetartásának, egyete- magát a tömeggel, a tömeg saját lehet. _
:zsoldjukban álló és tömege- mes honvédelmi feladatának, jobbik énjének meglesteóülését Az uj életrend elválaszthatat-
'k~t bolondító szakszerv~zeti jó - és balsorsban' igazsá- tisztelje a vezetőkben", lan követelménye a törvényhozó

U l' 'l II hatalom gyakorlá6ának mélyreha-.
tit1<árok tekintélyt, nemzeti g05an megosztott közös ~let- j vi ag es taiztsze em - tó reformja, állapitja ÍTieg Imrédy.
hagyományt és törekvéseket, lehetőségeinek tudatos fej- tűz és viz, Erős és állandó központi· hata-

, t' 'b ' , l' 'ba a'll Imrédy az élet vizsgáján kiván lom tartsa kezében az államveze-.z keresztény hit és erkölcsi Jesz ese en es apa asa n '" d d~'
az Isten és felebaráti szere- o5ztalyoznJ mm en ren u es tést, s ezért a . végrehajtó.' hata-

törvényeket kiirtani szándé- I " rangú' egyént, aki a vezetésre :.Iomnak. kiván nagyobb függet..len-.tet örök t.örvényei a apJsn. 'Il lk . k É h I
kolt demagóg, nyilt ,és titkos E nemes Ás a'ldott hagyo- va a OZnl a ar. s ez a eyesl séget,a politikai párto.k·é& frak-

d '" "Amágnás, gen try éa maga5abb dók szerepének .háttérbe ':szorItá-
propagan aja. ma'nya't a C::ze'nt Királynak ne t' t' lő I'dok k ,. á l "~... . ., . k u ISZ vise -csa a gyerme il s va. . . ..V,.: ... ',

A 'páriskörnyekl bé ék csak tudjuk és hirdessük, mar szül~téaüknél és nevelteté- Az értékesités biztos alapjául cl .

'megkoronázni és áIIandóöita- hanem érezzük át 65 mara- süknél fogva sok olyelőnyhöz : terv5zerúenirányltottgazdálkód<.íst.
ni akarták e szörnyű és' !<e- déktalanul valósitsuk is meg l jutnait, amelyek könnyen fölény t jelöli meg;·mertcsak ·igy tUdl.i'rlk

ti l t I l · Ih tet biztos'lthatnak nekik a vezeto·_ belekapcsolódni a nemzetközi gal-'gye en la a om e vIse e - Erer évia hon.faJ·védő szik- .' ','
I ~ szerep elnye~ésében. A nép fiai dasági uj rendszerbe.. .

len uralmát, mely egyik nyi t la'nak b'lzonyult, oktalanul ne 'Az örök' m'agyar hl' atá .' '. ~ ".tehát joggal elvárhatják, hogya·; . '. V S.,:,-----: le-
iormájáta szovjet-rend.5zer,. ki~érletezzünk tehát épen tudás és -~átermettség_ vizsgáján ,iezl beci~~ét J"~trédi'~7:,J~f·te~~.,
benmutatta'be,a nagyvilág- most, amikor' Európa" nagy a tárgyilagos igaZiágosság és ne ·datok·elé-alli~,;,~mely~~.~ttm~ly~_~

. llal<.'- . " . nemzetei a világégés ször':... a származás előnye,vagy .. tekin.. tség~s' '~a~yar~ii~gó~I!: '!1S~c~!é~lrfk'~~ll~};
É ' d k'" h' g l'e'g kl'b' 'b'l'.l.l· . tély.protekcl'óJ'a .·érve'nye·"u"IJ·ön.. . as~gga 'es.ur~llr,pa~oagg~J{~> e. :.,.. & er. e es) . o y a. - nyű po a an pro a Ja {Iga'- .. _ . Id I"""" . ""."- 4~'-',

. jobban íiIegclónkItott, l{Qld~i.. . zotní irányeszméik Jóságát és . Mindig az erkölcsi, azel.!emlés .:m~Z~k a:/~~~~~e;'~'~i~~~~i~{~~::1tt;
botrajuj>.~tMagy~rország volt boldogító voltát. .~Z~~~ia~~~é~et:I~~~:~~: íz ~gyes:m:~á~I~p'I~~~~I('fly,a~~~!h~~~~~~~,~:

. .az, ~l&ő,'amely már 19,20~l>an . A nagy Király ,szelleme I éc1 kUl6 ö . ". r' ,boLéö ,özfvéööl ,paltantak ,kl,-,:.;aki~"
'. beZárta 'a '8zabadkömU~es pá- világosan mutatja a második tőre Yt J ~dn ,~~n: ~8gyd·Jeen:,· :':;éveken'::a:~:ii~Öei:é~-~':t'ár~9t~~k~~
, "'olyo'-;-'k" ~a'J·t··~·lt,. el- c! o"p'5rte"! szo~ .évezred.· csilla.gát, lll.enJ' üri.k az . I) get, u aj .' om .. :a, .tu ~toli~,a" :.~ triágy#iiPá!Nli:allg~i~ASi'i!~~~;::

'u g - - -telt,. meg~em~5~~e~~ ~érs.~~ {tt~P:F I~ pén~ügyJ~él~tq)Jti;~J)~~\t,[~,':," "~ '"
" &Íáld'emokratá ··'éi'·kommuili,5ta ,~ó·:'./nyomd.okajn<~· t()VábbJ'cs<?l~tllak,_ "!ely: ~'~ ijé~ts:.~,~ö~ö~,~. :.nye· ~ctre~J~U~aitYJ~~(){"

·::·;~~~i.a:R~~~r.Y§~~vt§~:~f6.m,~~.~~~f~~ .' e19r~!. :-'..... -:.~.< ·~álr,rius· MlbAlY·- ségl' életnek leitilztq$abb'~ allpI~,.~·mérfia;·jirágYá~~~t ,.\.

:i:~:';;~$' ~:J·~~~·~';~~-,.:::;:·.i>~:-·j~t,)·.~~~,·. :'.: > ..,.~ •.'.> . ., :.~.. ' ". '; , .. ' >-., ' .'. :-"~~"."':.'.".~='.,.',.',~'.."':'~._.'.".,'.~:.,::.•.:';...•..•._: •.:..~.'•.•:.~•..~.:••::....~•..:..':..,'~.~.:~.•~:.•..~.,:,:•.,:~.,.'.~•.-•••.:•.' ~-~,:.:..·~.:~:.f.::.:':_·.t..~~~ ',:,~.~.:.._:..'..'~'..~.-:~:..:~.:.:.; ~,,':.~~~.::.;~.,:;.-../:~..;.~:.::~~>'::':_.:..~.~.'..~.~.~:;.v.•.;:,••.._,.~"".~.:~~:~.,.'.;_.;::.•,~..',~.,~~.~.:.~.~.:..:,:.•.~,.~..'.~,::'.';,::~.:~,~:.,.:
~:~~;fr;~t;i::<~i:~~:~~;~LW<:::~~:;~{· .. >~~:,'> '.>~;.,-:., ..' ._. . ..,. ';... 'C_ - .:. • ,_._~ '-_:::c:"'- !..::~:'cj;~ ~_
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.~ .Qldal.

tIivatástudat

legyen berendezkedve, mert en
nek a berendezkedésnek a meg
szervezése fontos feltt:>tele ahii
borus kitartásnIlk Ezzel foglal-;
kozom. Már CSili, 8zért is hive
vagyok ll:/: irányitott ;.I\zdasitg
nek, ami kü!önbenelsösorban
a termelóre, aztön ft fogyasztó
ra nézv€'!, e.,ynrántfontos. A
háborualatti elláté~rBtörténőbe
rendezkedés felemel sok olyan
ipllrágat, amelyek me7őgtlzda

sligi termékeket dolgoznak fel.
Vannak növények például, ame·
Iyeknek tp.rmelésére a háborus
ellátás szempontjából különös
gondot kell forditani ~s ennek
e szempontnak érvényesülnie

A közl6'11ert magyar becsület, Ikell az -átletten\ észtésnél : is"
-hGséE és hálaérzet biztos garan- Ehbe a tárgykörbe ~o:k;mirideIl'
dát nyujtanak. tiaateng~lyha- heletertozik~ i_ilY 8zi~Jl8k Sli'

talmak igazságot sz~lgá1tatnak ·belföldi piac megszeryezésének
Magyarorazágnéjk is,. nem fogják kérdése. Mindenekfeleu a hon...
megbánnia baráti i\éznyujtását.védelem szempontjai.

- A háborúból milyen ta'"
p8sztaJatokkal tért vissza?

- Aháboruban . főleg az er'"
délyi honvédhedosztáJy kötelé-
kében vett~mrészt. Eveken ác·
voltam a Iladbiztosság fónö,ke;
Az olasz frontról hazajövet 8'

SZékely hadosztálybl1 léptem
be és eu?1 a csep8ltalkerültem
fo~ságba. l\iszabedulásom után
Szegeden jelentkeztem és aztárc
tov.ább .szo~gált8m

"Most mező~azda8ágl

munkástömegek képviselője7'
- Kerületem v.tHfts~tóinekjó

része valóban szegény mező-o

gazdasá~i munkás, kubikus és
éltalab8n na~yon sze~ény kis'"
ember, Minden törekvésem,.
hogy segitsek 8Z Ó sorsukon az'
ország és a nemzet megerósö
désének érdek~ben

Horváth nÉZD képviSElőnk
---_._--------------_.....

erós a1lam teljesitse "az őr sze
r;epét •.

Nyugati kulturája, elütőfajiöága

és katonái erényei Magyarorözá-.
got teszik alkallTUlsóá a fontos
feladat vállaláöára és bet0Hésére.

Politikai nyilatkozatot tett a=
.ERDÉLY

.. et

lelke pedig arra ~<p'.kalja, hogy
fajtáját a haladás "és boldogulás.
utjára ~egit5e. Egyik~ azon kevés'
poli ti ku.s.na II, aki teljes egé&zében •
ismeri, tudja, látja és mérlegeli
az uj európai átalakulásnak .nem
zetünkre váró követelményeit es
elhárithatatlar. sürgetését.· Apró
Iéko5pepec6elést és tespedést
nem ismer, tetteket Itiván az
egés vonalon: fajtája és nemzete
Doldngabb jövőjének érdekében.

függetlenség cimú lap szerkesz
tőjének. HelYEmvalónak találjuk
közölni a bestéll;etés értékes

.:~ Az európai ujjárendezés Idlle- anytIgát,
rülhetellenné tette a magya revi- - Mint régi katona, hogyan
zió megvalósitását is, A tengely- került képviselő úr a politi
hatalmak győzelme elsöpörte a kába?
párisl\örr1yéld bélle-paran csok - Mint nyu~állományúezre-
szülte .természetes államalalmla-' des, faluil laktam, Komárom
tokat", az igalság és követlleze-· környékén és ft le~közvetleneb

tesség elemi lizabálya tehát az is, bül megismer hettem a fulusi
hogya legjobban megduzzaóztott nép é I e t é t. szükségleteit,
.. mű-állam": Románia is adja vágyait, elgol'd0.ásl:lit. A nép
vissza az elorozott országrészt. között töltöttem minden SZdbad

A győztes hatalmak Salzburg- idömet és kesőbb a vidéki

ban békés megoldásra és elégté- pártszervezetek vezetője lettem.
tel adásra szóllitották fel Romá- Gömbös Gyula hívó szavára
niát. BUkarestben azonban hetek keLodtem intenz;ivebb politikai
·óta mesterkednek, hogy huzzák- tevékenységet, Az ő elgondolá
halaöszál\, elodázzák a tárgyalá- sain8k voltam és vagyok törhe-
30"1\81. tetlen hive. Már ti ~yermekkor- »csall al{!wr tölthet el egy népet, sorban. Amig Németország 187<Y

Az elmult napokban a magyar ban összekerültünk, mert ti pé- ha olyan nagy é~ erős, 'hogya óta emberanY(lgban csaknem meg-
d k nemzet efölötti feladatait ellenér- kétszereződött, mert ajakoóság

kormány me2bizásából Csáky lot- csi honvéd hlldapró is 016t . k 'ti' "' 'I 'lk"l "za'llla 48 ml'lll'o'ro! 80-ra emel-'
~ . zese ga asal e& zavarasa Ile u a

ván ·külügyminiszter emlékiratot egyiitt v~geztük, Onnan ismer· tudja végezni. tia a kedett, ugyanazon idő aJattFran-
-küldött a rOlrián kormánynak, tem az ő rendkivüli egyénisé- népi erő nem elég ciaoJszágban a szaporulat a kéC:
~mely a ·fóvároöí lapok jelentése gét. annalI a térnek I{ltöltésére, ahol milliót sem érte el.
azerint a2elkövetkezendőtárgya- I -- A politikában milyen valamikor a aaj:ü zászló lengett, Franciaorazág anyálmej.
lások módozatait himerteti. problémák foglalkoztatják? aklwr bölcsebb, tiszleségesebbés á6ták alrját hadjuJmak,

Az oláh Iwrmány váI8sz-jegy- - A legkomolyabb értelem- előrelátóbb, ha ti nemzetfikit.k·; IZ ~egyke"
zékét ujabb magyar-jegyzék· IIÖ- ben vett népi nemzetpolitiká- jelen tényét eszköznek tC-népóorvasztó rendszerével. A ·vi..r
vette, s remélhető, hogy a tár- nak vagyok hive, A hadsereg- klntjUlt a !övöre nézve", lág leggazdagabb álJam,ainalf

I , . ·I-bb k d-d'l írja a német nemzeti szocialista ok It' k't-n"e f I eitEya ast mle o meg ez o l l, mert ben hadbi~tos voltam, tehát o egyi e, v ez, I u v n e szer {
, párt hivatalos saj'tóorgánuma: a d f e l e' I had"erege'vel c"ua tengelyhatalmak a délkeleteuró- gazdasági szakmának ismerője e n Y .. '" .,;

° k' d' t· . 't f lt"tl .. ( Völkischer Beobachter. fosan elbukott, a világháboruután'
pal . ~r es Isztltasa . e e enu va"'yok és mint ilyen, föle~ A Inagyarsa'g nem mehet el

" kifosztott, szegény, de óriási em-o
azükségesnek és sürgősnek tart- gazdaságpolitikával i~yehzem gondolkodás és a tanulság levo- beranyaggal. má5szóval "népi erő..r
ják. foglalkozni. Ebben a keretben nása nélkül e megállapitás meJett. vel" biró Németország ellenében ..

A Popolo di Roma dmü félhi- b.ehatóan erdekel nepélelmezés A régi nagy Magyarország min- _
vatalos ·olasz lap Anglia a\wa- nek és a kereskedelmi forga- <len darabját nem nyerhetjük vi.5Z- Es mi a magyarheJyzet T
munkájánalt tulajdonitja a román 'Iomnak több sz.ervezési kérdé- sza a népí erő fejleoztéóe és ki- Mig a 5zázöd elsöévtizedében
mestelkedést. Anglia tőrölt'or08z- se. KomolYlln kivánom stolRál- terjesztése nélkül, ez a hivatöl06 .Magyarországon minden ~zer l{"
angol egyezményt 5uretne Jétre- ni a népi irányzatot és foglal- cikk való értelme. Az uj menta- lél.ekre 40 siiiletés esett, 1939-ben

, litás a történelmi jogOt másod- .
hozni, amivel kapcsolatban Ro- kozom a mező"Bzdasagi mun- d már csak cca 20 szOIeté•. Es bár'. I ,. lagos érvnelt foga ja el a meg-
mánIa revizlóelleneö hangu atát kásság élethelyzetének minden' . J. az elhalálozásl arányszám nálunlf.duzzadt népi erők c:lettér .szerzé-
js a maga javára pr6bálná karna-olyan ügyével, amély megoJ- se és biztosilása mellett. a Balkán államolthoz viuonyitvéf
toztatni. dá~Ha vár. A képviselóházban a Nemrégiben a legyőzött fran- lényegesen javult, a terrriéözeteö-

A magyar kormány teljes tisz- mezógtlz;)asági munkabér sza- ciaország legna:yobbembere, Pé- _szaporodás (születés ,és halálozá8'
eteletben tartjaszö.vetségeseinek bályoz8sának tárgyalásánál is taín marsal állapitotta meg, hogy közötti különbség) méglsfe\tü.....
~ a tengelyhatalmaknakkiván- -feltáTtem ennek a néprétegnek nemzetének bukását és szörnyú nóen csökkent.
.1iágát es tartózkodik. a fegyveres a hely7;etét. Az alföldi, főként tragédiáját a "népi erö"elégle- Terméazetes szaporodás
döntés biztos liíllerétő!. Reméli és békésmegyel munkáskérdés lensége eredményezte. e15ő ezer lélekre :

-'tudja, hogy tiitierrel éö Musöoli- okait történelmi kutatásaim 1936 1937 1938:
-nivel nem Uzhet játékot a román alapján ismertettem. Százedok- Magyarország 6.1 6;5.1'
-kormány éó renltenókedése csak ro vissz6nyuló tanulmányok Románia. . 11.7 11.5 JOA

, álh Jugoszlávia . 12.9 11.9 '"12;0-
'javunkra v , at. adataivalmutattam . kl, hogy Németország. 7.2" 7.1 :8.0'

. Bölc8 nyugalommal és kemény miJy~ volt ennek a munkásr.é. Olaszo.rszág. . . . • . ., R7 .' .8~7 " ... 9:7
..~z.ilárdsággal 'készüJ kormányunk tegnek az élete a multban ',és Es mi következik abból, :ha a óZaporodá_5í-c5ökken~ö.. állan...
~nagydiplomáciai csatájára Er- milyen okok idézték elő a ku- dó marad: Ime, lássuk l . , . . ".- ~

..délyér.t, .a ,soha. Romániához, .csa- lönbözó időkben e munkásság' Qélkelet-Európában 12 millió magyar él ,é~.;J2. millió. tomán .., '
. kis hozzánk tartozó magyar föl- mozgalmaités elégedetlenségét. él. A fenti szaporodási aránY6zámot teki~ve ~. évtizedek mulv3",.·

az alábbi eltolódás következik 'be: .. '- ..
~.- dért. Még a ,német nemzeti szo- - Tervei, elgop.dolásal? - . '" "~o .

..: clall"ta pa" t hivata'10" I pJ·a l' 10 év mulva 12700,000 magyar; 13.300.000'·román-•.'·~'~-
-._'" r' <.> a . ,s - Minden vágyam, hogy a 20 év mulva 13.460.000 .magyar, __ '14.750.000 ~román. :~, ~ ...~ __ '. ,
--~lismeri e~t a tényt egyik utóbbi szegény falusi magyar emb.er, a 30 év mulv.a 14.250000.magyar. ;.·1,6.400.000~-!:omáit:<j/:?!>.:-

l' _:5i'ámá~.a.~f~·'.amlkormegirja, hogy 'le.gelhanyagoltabb munkásréteg ".. . 40 év m.ulva 151OQ.OQO magyar•. , ,;18.20o.QOO;:J:9Jl?án~\::t~v;:;:{: .
<--,"~Erdély< é's~ Bánát ezer _~v 6.ta sorsának jobbraCordulásán mun- 50 év mulv~ 16.0.00.000: magyar,: '-~.O.QOO~.9pQ}ro~~g:.~i\:.f...~:~':~~'~'>

.. vagy. 'Önálió volt, vagy . magyar kálkodhassam ft politika yaI8~' félszázad alatt :"tehát 8 ;mllllÓs .·frai1ciágyá8io.a;;pel~álf6U;iA:.~::·ma~~:
-,' ::'fénnható~ág ,alá tartozott." mennyiterületén. Vág'yam,hoRY román' 5zaporodá5aal,' 6ze~_ben~gyar,3~.1d:~I~to'n·~ág~·'~gyerm~:k~i';;::~
c··:>~~,:~,A.,.·ercÍéJy vl~6zakapc50Já5ávat a mindnyájunk 61ta1 olyall hón ~5ak_-felét: 4 m!11l6518PQrodást, ::té~é& UiiQJij',f~J:J~yoJ~ra~~eheií'~~
'> o·"~agYpbb'. és: erősebb "Magyaror- óhajtott európai ujjárendezésbe. er el a magyarsag létszáma. tfogy;.teIJe.&ft8étel.t;anyat~szent~~Jt6telei';'~,.:
:-.:~-":~~ágna.k ~nagy-gaída6ági . vezet6- a mi népünk fele.melve és bol- al{arjuk t~hát.Erdélyfrnlnd~rökré'.·ség}e!tet~:t:-~m~k~;~4il1~~~.~·;1~.t~~~~:~
'.::;; ~}erep.et,~Iá~nak, a. ,teng~lyha~al- .dollultan lephessen be, Nagyon megtartanI, ha ~.; munka-:~n~.rg!á,t <~1tar:~!~~~~,,~~\~i~{t~~~·; ':e- ~t;:'_:
~·Z -...,;J.l}ak.. N~kik Ia~' érdekük, ,'hogy 3' . szükségesnek tartoúam mindig, ~s honvédelmetJelenJó ;,népl.erő..telez'.m~ndn~álat .' ..,.,;:~~
~~t:'il'~o~6zédo&. óÍ'o~z.~k<?,1055zut!Del- ::h~~X':a'mezóg~zdasá~i t~r~'e-"'3ránytalanul elt<;>lódlk ?,.'~': '·,o::~~:,:::.: ~,t:j:_'C8p:k~;é~k<Íf.,:;:1je ..;:í

~- ~~t,:g~~"~~8,~~llagf.!.ö'{,~~al~al1ag les~n~ ~a háboru alattl el1atasra· Magy.ar anYák'.tan~ljat9k'a ~·'h t:iafá íft':udil:tl_
~·:~t;;'"';':""""Z':::'d?~r ''':·~;~~,{:·~:~F~~::'; :r':._ '~':;~'1:~ "r '." . " •.... _.".'_-_"':_:"'!8'A. -~._ : ••••• }:,:, ~,.-.,:,.,:.~~;.,~~~.','_.<..J.!..,;...~.~...:J~~.::; ..~~:~.J..:~."!.·5~:j._.'.'_.~-o~ .. ,
j~:~-~~~~~~;~~~:;~t·~<~~~~~:~:J·-i_~~~~1~:~~i.:~;.;·,~:~~...~.::#~.:~.;,..: .... '. - "'---- ... '~ .... ,- .- --".~ ~"



Szeptember 8-án, KISASZ
SZONY-napján a hajadonok kö
zös szentáldozáshoz járulnak.

SzivKárdiatáink szeptem})er
5.én d. u. 5 órakor véRzik havi
szentgyónásukat

Külterületi szentmisék.

Augusztus 18-án a polyák
h a I m i kápolnás-iskolában,
llUgusztus 25-én a csejti. köz
ségi iskolában, szeptember l.én
az öreg kerti Szent Imre iskolá
ban, szeptember 8-án a nas;!y
laposi kápolnás iskolában, szep
tember 15· én llZ öregkerti ká
polnás iskolában mutatunk·· be
szentmisélcet.

Hitbuzgalmi . ~~üléteJnk
havi ájtatossallllikat ~z' alábbi'
idórendbtn végzik: a~g'~szt~s'
18-án d. u. fél '4 órakor Szent
Ferenc lll. redje,augusztus.25-
én d. u. fél '4 órakor az Oltár~

egyesület, augusztus 31·én ·d. u,
fél 6 órakor az Eucharisztiku!
Férfi.Liga, szeptember l·én d. u.
tél 4 órakor ft Jézus Szive Szö
vetség Nóicsoportja, szeptemb~r
5-én d. u. (él Ö órakor a KLOSZ
KALÁSZ és Dolgozó· Leányok
csoportjai.

hiFdBfés.Egyházi
Szent István király ünnepén

a délelőtt fél 10 órakor tartan
dó ünnepélyes szentmisén
hálaadó istentiszteletet tartunk
az idei termésért.

GYllrlóJlágunk és temérdek
bűnünk tudatában lsten külö
nösjóságát és irgalmát láthatjuk
abban, hogy li szokatlanul rossz
időjárás ellenére is - megadja
nekünk a mindennapi áldott
kenyeret. Az IstentóI elfordult
egymást gy ülöló, pusztitó és
öldöklő emberiség - ostort ér
demeIne Teremtőjétől. Térjünk
az őszinte bűnbánat és javulás
utjára, menjünk fl.Z Ur Szent ol
tárit elé, hogy megbocsátást
és irgalmat találjunk I

Sokgyermekeaszegényanyák
akik 1930 óta lej,lalább öt Ryer
meknek adtak életet, !l%ok6sos
évi jutalmazásn, jelentkezhet
nek Csernus Mihály apátple
bánosnó!.

Mezőturon fényes ünnepsé
gek között emlékeztek katolikus
testvéreink az ottani katolikus
e~yh6zközség 500 esztendős

all1kitáSáról. Előző estén szent
ségimádás és körmenetben hó"' .. Kl az' eI8Ö?A~~rnagy~r:'kaJo.
dpItak az önyaszentegyhtízJs- likus saitó vezérl~pj", ~ a Nem
teni alapitójának : a Megváltó zeti Ujság ~o.t:noly ésnag·y ·,<1i 4

Jézusnak. A bucsui ssentmisét csóséget .szerzett olyasóinak az
na~y segédlettel Csernus Mi. árvizkárosu1t&k javára ·kifei..tett
hál y endródi apátplebános vé- nagyszerű prob8iftndájá-val.Az
gez:te, a magas szárnyalásu összes nagy lapolc gydjtést in
szentbeszédet pedig Fetzer Jó- ditottok lS J.\emes célra. lA tett

r.sef pápai kamar6s, esperesplé- beszél:.e N~zeti Ujság ön~u
bános mondotta. Az egész vi- datos .Katolikus:- olvosóijcöul
dék katolikusai naQyszámban 200.000' pengót adományoz
vettek rés:!t lelkipáSztoraik ve- tak a károsultak javára. A ne
zetésével a (elemeló és testvéri mes vetélk.edésben elsó :h~lyre
összetartozandóságot ápoJóün- került,mert.leBtöbbet gyüjtött
nepségen, melynek sikerült eló- a Nemzeti -U,isái. Teh~tc5sebb
készitése dr. Urbán Mihály me.· katolikus családok, . Jcatolikus
zótúri plebánost dicséri. körök és e~yesületek IegJ.eeg-

A Szent Krára tiszteletérevel~bhés ~gjobP ujsájJ~t.J>~-,
feJs1-entelt,z.arvasi ,templom hu- csüljük, 8~e.re~sük é.s p~toJj~kl .

csui Unnepségét a.ugusztus 18- XII.. P·iU8 pápa ~post~li'l~v..
án tartják a szarvasi testvérek. let intézett a iezsuita rend.' ál
Az en.dródi esperesi keriilet tolán05 főnökéhez : - a rend '"
plebániéiról körmenetek indul- 400 éves. alapitáSának . jubiie
nak .a szép ünnepségre. urna alkalmával.-A Pápa Ószent-

Legények I Az endrpdi "Ka- s~ge levelében nagy elism.e~és~.:,
tolikus LegényeRylet~ régi ~s ,sel ~orolja fel JljeZS\lÚa .~'.{~~_d:;;·
uj tagjai augusztus 20· ón qél- h~rvadhat8tl~n érde.mt:italtrisz- - ,
után 4 órakor értekezletre jön- t~si hit,.... va1l6s":erköl.~ .-,~s~ ke-'·~
nek össze az egyesület helyi- ·'resztény kul~~IlÚ!rjé,s~tésé~~,k;•
séiébe~,. .melyen. megbeszélés reI\dkivjiU"'Il'munk6jéba;n.> Érd~~";-;

tárgya .lessz a;l őszi munka.terv. Jes;;~~~r:~·:·PáP.~i<~~'-;6F'.:~~~~~:~~:
A tagok pontos me~jelené,sét'leg~gy.()PA"lting~l~~iL'!\~l~.~
'kériRévészIstván.egyhá~1vezető ..értékes~~~~t.agj~L~~~&~ti.~~~Qn~~

Mátraverebélyreva·lószi~·ií-·· . fel, a m~gy~.r~?~·-~4~-:n,.~~Y~-R~t~"'~;:;
leg csak· szeptemher_ hav,áb~8n nevét is~';·Endróak.tolikus~:~·ri·~~:*
indulnak az endródi lilspe·resi 'pének_;tÖbl{irii~§í6t,~:t~riói1i!SE.~~~
kerület hivei. A MAV még ·nem jézu~fárs8slgf';':aiy6~i\X{KHi '};:.-;!fl
tudolt pontos időt mondani, tussoz t~i"ltétt~ ~;álás-;'iJií~~ki~;' ~"~:
amikor .re~delkezésünkre:'<bo-' ~r'ei Ist~ni~j(tiÁl~á~f~~éiS~ltil~N'
C8áithlltja",Q)~Ú~ .k9i~#:.y.9~~l.Ót.; ':~i~~~~Al~~rf~'~~"'~~,'i:'-:t~~~"~'

KeJI~. IdÖge?:h\rj~,~_t~~r~g:4~J'7~;:f~~~

K U S

bent voltak és a sirból pompás
virágilla! áradt feléjük.

A jámbor keRyelet azon a
helyen, ahol a hllgyomány sze
rint a Bo'dogs8i':'0S Szent Szű

zet eltemették, később templo
mot épitett. Ezt a te.mplomot
néhányszor lerombolták, mlljd
ujból felépitették és áll a mai
napig.

Szüz Mária mennybevitele.
Az ősi hit azt tartjll, hogy a

Boldogs!Í~os Szent Szűz testét
halála után lsten fölvitte a
mennybe. Első hallásra kissé
különösnek tűnik föl ez a tan,
de ha el~ondolkozunk rajta,
eszünk belátja, hogy ennek igy

kellett lennie és önmagában
nem is olyan na~y dolog.

A mint már fentebb kifejtet
tük, a Boldogs'Ígos Szent Sxűz

teste nem Nlzlolt föl, hanem
épen maradt, mert hiszen Ö
ment volt az áteredő bűntől és
igy ennek következményeitől

is. Ezt II testet Istenmegdicsői
telte és {öltámaBztván, fölvitla
a mennyorszá\;ba Mária lelké·
vel együtt.

Amikor majd mi föltámadunk
testünk megdicsőül és egye-.
sülvén lelkünke!, fölmegy a·
mennyországba. A Boldogságos ,
Szent Slűzzel halála utón u·
gyanez történI. Az Ö menny
bevitele tehát nem más, mint
II mi föltómadásutáni menny
bevitelünk. A különbség csupán
az, hogy amig II mi mennybe
vitelünk az utolsó itélet után
Jog megtörténni, addig II .Bol~

dogságos Szűz Máriáé mindjárt
halála után bekövetkezett.

Mária mennybevitelének ta.
nát az Egyház hittételben (dog
mában) nem mondotta ld, tehát
ez nem dogma. Hinnünk azon
ban kell, mert az egyház és a
szent hagyomány igy tanitja
ezt, azonkivül eszünkkel is tel
jesen mege~yezik,

K "AT ·0
El'dród, 1940..8Ugusztus 15.

Nagyboldogasszony
••unnepe

Az augusztus 15.i Nagyboi. I
<logasszony il n n e p é n e k

kettős tárgya vart. Az első a
Boldogságos Szüz halála, a má.
sodik mennybevitele.

A hlllAI mhden Gmbemek
sorS8, a természet törvényei

szerint. Amikor Isten megteren.
tette az első emberekE·t, külön

adományul megadta nekik azt
a kegyelmet, hogy ha a bűntől

tisztán megőrzik lelküket, nem
kell meghalniok, hBnem min

den f:\jdalom nélkül átmehet
nek az örök boldogsá~ba. Ez a

kegyelem külön adomány volt
és nem tartozott a természet

Je.ndes tulajdonságaihoz. Összü
leink azonban bűnt követtek el

és ezért elveszitették ezt a ki
váltságukat, amely a bűntelen

életnek lett volna jutalma. Ettől

kezdve tehát beállott. a halál

rendje minden ember számára.
Minthogy SzüzMária ember

volt, ő sem. mentesűlt tehát a
halál sorsa alól. Másszóval, Mé-

lHn.ak meg kellett halni~.

Szűz MAria halála azonban

nem volt olyan, mint a mienk
bűnös ernbereké.

Szűz Mária nem volt részes

6Z áteredő bűnben, követke
zésképpen mentve volt mind-

6zoktóla büntetésektől is, ame
lyek az áteJedő hún miatt sujt- .

;ák az emberi nemet. Ezen bün
tetések közül valók pedig töb-

bek között a halál fájdalmas'
v.olta és a test föloszlása is.

A· hagyományok szerint Má

ria Jeruz,álembenhe..Itmeg.•
Halálához lsten különös rende-·

letére összejöttek .6 v.ilá.g .nÚn- .
den tájékáról 8Z tlp,ü:ltolok csu-

pán Tamá.s ,apostol hiány~.ott.;

A Szúzany.át al: ottani vidék.

szokása szerint gyol.csokha ta-'
-1cart8k~s azután eltemették il·

G~csemánékertnek egyik _bar.;
1anllJáha, :közel ..ohhoz a har- ; Azt nem mondhatjuk, hogy
1arighoz, amelyben az Ur Jézus; II régi pogányokban egyáltalán

. , ,. d 'd " ne lett volna ember,szeretet.jeruzsálemi tartoú,o ÁSa I eJen·
. . Csakhogy ők igy beszéltek!

tilnítvány.aival ,egy,ütt-löbbször . .amit nem' kiv4Ínsz magadnak,
.méghuZta ,rriagátéjszö)<ár.ll. A,~ te se ·tedd másnak!.
:te'metés ·.után .három.nöpra meg-. A keresztény a~onban nem·

-jöúT~má~-i8p05tol. is·,é~s. sze-' elégszik meg ezzel. 'A krisztusi
r.etté -volÍl·ii;·látnf;-meg' egyszer a szeretet elve el:: "Amit ak.arsz
~Si'en(SzGz' ~rcát.,- J~ ... többiek hogy cselekedjenek neked az
;teljesite#ék'-kivt\nstsgát" és. 'ki- emberek, te is hasonlókép cse-
:~'vezették;_'6t~SzúzMárla. sirjához,: leked nékik". .

.':Áril;~ly·eÚ~(plbo~·t~ttak •. ?' Le~~a-, .A pogány. és, a . keresztény
.:,~ 8yobl:it~"n{eglep,e~~súk~e::~:,p'r~sen:.s%ereteJ·közÖlt igy _aztán nagy
:·~(t~lálták~;~!~SIi~:i~'~§~'y_9Ic·st,6k-a.rók;.k~lÖl\b~ég van.- .
.; ':~-:~f·:"':.. ·;~;: .-s~~~~~:;~~;(::-:j~~::~·~~~~~*: t". • :::\·i."" "~ ..:::.: ~ ";:. "....... \-
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nyozá.árll, stb. A' bejelentést'~. ::
városházán· kell tenni. Azonban ..
ez.ket az adatokat a .hatósági
IZemély előtt hiteltérdemlóen'
iiazolni kell.

A bu za slip ára Bpest-, ha
t6rállomás-, tiszai hajóállomás
parit&sban P. 23.-, 78 ki.-OS
alepon. Ebből 8Z árból levon"
ható 8 paritás helyill felmerülő

vasuti költség. átrakás stb. iga
:;olt költségek.

Minöség' buza után 50 fillér
felárat fi:r;et a Futura.

Az áremelkedés II már ismert
elmult évi árskála.

Zab 41 kg.-os alapon, a fenti
paritások szerint P. 20.70; Eb.
ből is levonandók a paritás ál·
lomásig felmer.ülő költségek.

FIGYELEM!
Hirdessen lapunkban

csekély dijazásért?

Bérlők, feleaek
kerestetnek.

Dévaványa határában
Pusztaecsegen 225 ma
gyar holn és Borszegen
92 magyar hold föld ok
tóber t.töl haszonbérbe
vagy felesmunkálatbaki
adó. Értekezni lehet

őzv, Szentgyörgyi Gerőnél
Dévaványán,

Szichenyi-ut 59. sz. alatt.

Feles- vagy negyedES
ber)ö Jelentkezhet I plebános

42 magyar holdas
nagylaposi Izántójára. Ilyen hiá
nyában sokgyermekes örei béres

is felvételt kaphat.

Az endrődi
kántorföld (6, 14 és 24 magyar
hOld) egyutt vagy kGlön·kUJÖn Ii
haszonbérb~ vagy fele!lmunkáIat
ra Jelentkezéseket ltlfogad
Orbók József egyházi gondnok.

Az egyház elad
6 hold ugarl és 3 kishold

paskumi Izántót. Ajánlatok
Orbók József titkár-gondnokhoz

kUldendök.

Tóth Jánosné
Mátrahaza (Napsugár.OdUlö) 36

evnél fiatalabb fözOmindenest .
azonnal felfogad.

Dz 19~O. Bvi
tBrményérttkEsitési

rEndBlEt.

zati, papir, élelmezési és élve;'
~eti cikkeket gyártó iparra, II

veiy&ueti, rullgyanta-, épitő.

és sOKszorosító-i parra, a házi
iparra és bányésr:atra, tehát a
munkavállalók mintegy kéthar-
madára. -

AJ. illetékes minisztériumban
hosszabb idő óta dolgoznak
már a hatÓsági munkaközveti
tés reform·tervez;etén.és remény
van arra, hogy e munkák alap-
ján rövidesen sor kerülhet a
munkakölvetttés teljes kiépíté
sére.

A fizetéses Btabadsággal kap·
csolatosan al; elmúlt esz:tendő
nyarén 76000családfó vette
igénybe az ipari munkaválla
lóknak nyujtott 50 sZlÍlalékos
va.úti kedvezményt.

Minde&eken kivül bir:tositot
ták az iparban, valamint a bá
nyászatban foglalkoztatott mun
kások gyermeknevelési pÓtlé
kát. Az el mult év december
hllvában a pótlékban részesült
gyermekek száma 256.491 ~o't.

A magyar munkássá~ bérkere.
sete ezzel az egy intézkedéssel
körülbelül havi félmillió pengó
vel növekedett.

.7!.. muniabérek emelkedése
és a foglalkoztatottak számának
szaporodáaa következtében fó
lell a ki5jövedelmek növeked
tek, ezzel párhu:r;amosan a fo
gyasztás js nagyobb Jett.

A m. kir. kormány az 1940.
evi termésú buza', rozs és zab
forgaimat a 5430/1940. M. E.
sz. rendeletével a következő

képen szabályozza.
A 'vételre felajánlott buzát a

Futura Rt. és vidéki bevásárló
6zervezete veszi meg. Vásárol
hatnak még rll;ok ft kereskedők

és malmok, akinek a Kerelke
delemügyi és 8 Földmivelés
ügyi Miniszter egyetértőlegen
gedélyt ad.

A felajánlott buzamennyisé.
get ft Futura mei{venni köteles
és nyolc napon belül át kell
venni, ugyanakkor a vételárat
kifizetní.

A kerelkedelmi őrlésSQl fog-
lalkozó malmok 1 havi szükség- t. SZEgEdi Hafolihusház
letüket állandóan raktáron tar- gondnoka vallAIO'} fÖJnitudó
tani kötelesek. . mindenest .kerel..

Azon kereskedő, aki nem 'll: S• I:
kapja meg a vásárlási engedélyt "dUS ZIVB HllpIBánYDB' Társasagil·
és a rendelet· hatálybalépése vezet'se alat~ álló· Gazd4ságl .
előtt vás6rolt terményeket, ugy Leányiskola varrAIt, födst, ker..
azt átveheti, azonban köteles a tészet~t ,~ . baromfi-tenyé8z~és(
Futurának váteIre felajánlani. taml. Tájékoztatót kérlen az. .

Buzát takarmányoz"si, vag'y lakola Igazgatóságatól P~ceIen
szeszfőzési célra felhasználni . Szilágyi-tér t. . - :'
nem s1:abad, aki ilyet csinál a .
rendelet szerint .sulyosan bün- .A' Népházi:: .... - . , ..,
tetik. . ~ogyaSltá8i Szövetkezetben " _

Az a tulajdonos,', haszonbér- ',kiUinö fri~s ~s"Q!.~.s~ ár":k,~ip~~::,.~ ..
lő,haszonélvező~ . aki, 20.. kat. ~. ~:. tók•. PI~om éS. Z&irQ~!::~}lJtQt~:.~,.~,.>

holdnál na~yobb területen gaz- pn l11a }~vajat, .•.1sör:~~g"t~!~.~-;':f
dálkodik, kötel'es ft cséplés .be';; . :<'.'~ . >1 kolb~szt,_áru~1.t~·;}(t}·:Z5r;t;y;::

fej~zte után·6 nappal bejel~n~ (: : .·· ..-'r_; ..... ' '~'..•. ~:~. ""~>".",' .:.-\

· tení. buza-,fozs-. és zab . kész- K~rli1~e\lttil;ii::·t\pácák~,;·~.·::
·.Ieté~. A bei~lent~skor·'· fel.· kell, ren.oj~be;ietvé!el;ejeiétitkei~.trték/.~
tü.ntn.t~i az ~v~ S~\iksé~l~~t.e!, t~.;.' . V~I~áso••~·,·.~.~~~~.)Í'~~~~q~~~~~~;:

· h.at .a~t, ho~!y- .. mennYl.:szuks.~ ~~'~:.': ..~lyat.~r:~~~,-;l&~:;4~ei;;-1 ,,; ....;~
~es, . ke~y~rne~.:·.' y.~a5~usgnak,· .~'i"~~.~~~~~~~9iji;#~q~~p!",,:·~:,,·- :+~
~aszonberbe,. aJtat.ok.. : ~~~~~.1!'6;' ;.;.<S~::{{~aI.J~~r:: ".""

.": ' -~. ., ._-.J"". :.., .~:. :. . ....>: ;~':~.:..-<.';, ":'-:;(~:~~~f'5-~~ ~.'. _.;''=:''~~O::b~';''':'
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hogy a neudenburgi aggok
házában· nagy fénnyel ünnepel
ték meg a 111 éves Sadowski
Frigyes születésnapját. A vete
rán szép-apó jóizűen evett-ivott
II vac~orán, majd az egyik fi
atal menYlicskével táncra is
perdült. A vendégek lelkes él·
j9n:r;ése után kijelentette, hogy
esentul minden nap táncolni
fog.

hogy az utolsó 400 év alatt
Spanyolország 256, Törökor
6zág 231, Oro5zorszfig 238, Po
roszország 135, Ausztria· Ma
~yarorszft\,( 161 háborut viselt.
Anglia 1101ót~ 417, Francia
ország ugyanennyi idő alatt
433 háboruval szerepel a sta
tisztikában.

hogy a föld területén a kü
lönböző világrészeken az ev
csaknem minden hónapjában
aratják a buzát. Ausztráliában
januÁrban, Argentinában febru
árban, Bizak-Afrikában április
és májusban, Észak-Amerikában
j uni us-juli usban, Közép-Európá
ban julius és augusztus hóna
pokb:lO, egyes északi országok
ban pedig' szeptemberben.

'"

hof./y sokan anélkül élvezik a
gyümölcsöt, hogy előbb meg
mosnák. Pedig hivatalosttn meg
állapitották, hogya cseresznye
mosáso kö~ben egy köbcenti
méternyi vizben 4-6 millió bak
tériumot, ti földi eper vizében
1 milliót, a ribizlin és piszkén
félmilliót találtak.

*

*

ÉRDEKES,

Havi félmillió pEngöuel nött
a munkásság kErESEtE mióta

bSVEZEtték ft naládi bért

ho~y li !ehérnemú vi!! eletet
az ősmagyarok hozták Európá
ba, mert olyan éghajlat alul
jöttek, ahol a fehér, növényi
rostból készült könnyű ruhára
gyakran fel kellett venni a me·
legebb ruhát}

-

HIREK
Uj. vonatokat illdit a MAV. a

.Slent IltvAn-napi ünnepségek al
kalmával. Augul1tus 17-én, IS-án
és 16.én OyomárOl délután fél 3
órakor indul Peat fel. és onnan
21 éi 22-én reg~el 5 óra 55
perckor indul vilsza uemélyvo
nat. Az 50 százalékos utazási
kidvelményik f. hó l7-én O órá
tól 20-án délelőtt 9 óráig induló
vonatokra, visszafelé pedig 20-án
.déli 12 órától 23-án éjfélig in
duló vonatokra érv4nyes.
Közgyűlé.. Endrőd kÖZlég

képvilelöteatülete f. hó 14-éil tar·
tott közgyűlé"n tárgyalta a köz
ség jövO évi köllllégvetédt. Az
elöljárói javaslat a legnagyobb
gondo!ággal ts takarékoslággal
állapltotta meg a jövö év kiadási
titeleit. A változott viszonyok és
általánol drágulás igy is 50 szA
zalékos közdgi pótadó kivetését
feui szükségeasé. Elismeréssel
kÖslönthetjük a kédvisel6tesfület
;aIon határolZl.tát, hogy a kl.)~ség

~Bzegódm~nYisei részére 14 éVin
.aluli .gY6rmekeik után havi 5 pen
gő csalAdi pótlékot 81avazolt meg.
- Reméljük, hogy al anyagi
helYZit javulásával lor kerUI majd
.aközség fejlesztési programm
Jokozatos megvalósitására is.

Endrőd község ujonnan vá
lasztott Iskolaszék. augusztus hó
l3-án tartotta alakuló gyfilését
Kalmár Imre községi biró elnök
lete alatt. At. uj választott tagok
cskUt~tele után Iskolauék egy
bangúlag Csernus Mihály apát
plébánost ,álaSJtotta elnökévé,
Harsányi László főjeiyzöt alelnö
kévé, dr. Csókási Béla tovább
,képz~. iskolai· igazgatót jegyzl5jé
vé éi Hunya István törvénybirót
gondnokává. - A továbbképző

.gazdaiági iskola igazgatásával él

.a gyakorló terület vezetésével dr.
Csókási Béla okl. gazdát, poJg.
isk. tanárt bizta meg három évri.

Kántor - próba. Az endrődi

kántori állásra pályozók augusz
tus 19-én délelőtt fél II órakor
énak és orgona vizsgálaton rnu
talkozn~k be at. endrődi, temp.
.Jomban. :....- A legjobb eredményt

__ ,elért pályázók közUI a Egyház-
megyei főhatóság hármat jelöl
ki, i egyházkOZ$égi képviselötes.
tUlet e.zek közül választja uj kán-

· . jorát.- föpasztorunk a kántor-
. próba vezetésére - bizottaágot

· . jelölt és nevezett ki Csernus Mi
. hálj apátplibános, Ujházy Miklós
ny. fökántor, C'iernus Gbpár

..... debreceni kántor és DrbÓk Józsaf
. ·ígazgató-.tanitó személyébén. ~

· ;.'Az:- egyházközségi· kép\iiselötesta
'. :iét.tagjaí' vegy~n.ek részt a "kán~

.. ~~or-:'vi.íSgán.·:,· - . .
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Előfizetési ár:, negyedévre 30 fillér.

In e g j e l 'e n i It minden hónap 15-én.
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TelekI Pál mlnt5zterelnOk. uj
életréIadatok' betOltésit kivárij~oa ..
nemzettöl. Kezdjük felul éafoly-
tassuk a!tlnt °egyformafeleIŐ56ég
~rzettal. hat~rozott múnkakés1;;',
&éggel í:t. tl·jozatolS en'klfejtéasel.
a nemzet! \}ncéluság medenc~ié

ben megtí3.2tult eszmék elfogadá
6ával ás gyakorlati átUltetédvet.

Szent István ait üzeni:' Bőre
magyarok! Nemcsako:(t··· oI<árpát~
kig, hanem a omagyarok .J:iagy...
838zonyának Istenanyai oltal~

élvező és ld6tlen-ldőkre e föld-'
hOl rögzitett magyarság ujabb o
évezredénik boldog magaslatai
felé. '

M
~""r{·lWiH~~"lí"i~~~~:g~:I' ~ i ó ir~nyit~Ga. h?tzájárulása éa

, uyy~~rlH\l~[h~lB~Hl! ~ utasltasa 6zennt intézhette
- l Darányi, lmrédy, Teleky és

Olaszország i1Jgy vezére: I totti:Jk 8 11E;~~/;::' 1I.ö'l~tclések- ~ CS1\{Y n.It a1. előrelátó, kő
jnU880lini dörögte bele a nek. i vctki"'mé::y,úhez töliQlete6en
nagyvilágba e sulya" Slava- Tudjuk 2J l:.!~l1óen ';rt.(;i,('i- f indokolt külpolitikát, mily
kat 1927-ben. I jlil{ azt (j t8r;'.'·~. Íl0g-V v~'l-á:·· t véger'ldményében ! nagyobb

Talán siivén találta. 12 l dozat nélkül j'jt:>ttll~0·;1:. h~Ojzzá i éc his.')zo~l{, hogy boldog fY\a
milli,ó .ma?yar tt.ldato8, bIza-I a vióBzacsawl,:. drá~c :~1:;ZY(lí' I gY'I~:'Sli:lg megt~remtá6ehQz
kodo Imája: lJtil.szek egy 15- tl$rUletekhez. f)):Z.011Y0;> ;::10l~- i vez'-I.r.tt.
~enben, hiazek egy í8t~ni ,örök ban az iö. h;:-gV é::.. tej~g~iy'- l. ~~a;l::,.~gy millió magyar
19az5ágban, melyo el~gtetelt: hatalmak a L:gva;&i;i~(;i:2j::Jí) ~ lIn~1.:(l l)z~.lt ~ napokban a
föltámadást hoz megcövnki- helYl':etb~n is c,:t tCli';'iiJ,( iln- l :~i'1g!M~1gr(1 l~galommal ts
tott országunknak, vagy a gu\{ mellett () lon~?n~g:VL;i)();.-,- l ~\J!~t(: .~!j ö~~:t6~get nyujt6
tragikus diplomáciai tévedé6t dott, Qrőaebb, ~,:.!!jagcli;i' i\\::- \ ~~:~~l'~~'I1:l: .~Jd~~ ~e? to
átIátó lángé,)Z felviharzott lel- gyarorBzágot. northv r(j: :::/',3! \ Gm;; ~,16, te!.vllágoölto k~-

. 'I l . , . I' ;~ydrn(lVel boica akaraterő- nZ DiSK bODv"d"t
kliamerete 520 a t meg öze- kardja, a mag~!E;1' L')!r.'."L.:':;: °.. ,1 " " .: H 1/ U li, "
renc5étlen . meg nem érde- bátorsága és Q,nT-~ .. t~~~i-! v.~j: ~l,\:;mes cil~lja~k me~~al~. nauyb6nyaiHorthy MIlIlhkol'minJl6f
melt 80rsunk \"tta'n m t 6 l - 1--1'~ '. o.':'" I ó!L21öCliiOZ 51 {l) ge8 sze eml- • benne" vttAz magyar bonv.l:d-

lU. ees r esz .\"-;:·1. ~"'o",;~,,-! t r . 'k l K á 6 ... ~
Lsten o k~zét láthatj. uk abban ban. '.. i Ues I, t Jé3V3

1{ ll, °tr~ ny áeNget kOazOntOtteék~ &Ulvlik-
, "_. ...i ,rb • , . _ ! rtllll<a ö orozágv~ze v.mun.., kal özent·.Láazló- egyházmegyéji~,"
J8, h.ogy ügy~11al!na.:" (. . - ri'i. ,ji'ÖA-~g5J--u~,:,;,:,''''::';J.~::.;:.. ; k.1lc'in,...:iL Jutalmuk ~. (öMön' . n~k~ pU~pOlit h~lynO!ie;:dr:-&brif-,~,.

re~vő, ,»zental .győzo ~~vo- nagyobb árdeme alo:1h~n é:Z l az legy.:n, hogy lássák boI.. fert B~la apátkanonok. : .
Ylll Jenő béc5.1 palot~J~b~n ország bölc8, elt\zánt, ;<;r'.~(i:.:~ i dvgan fdvirágozni SzentI8t- A n~gyváradl igyházmegyefeI
nyilt meg az I~alság ~altaJ~ kezű, tisztánlátó ··;~L~rét: 1ván egy'beolvadt nagy biro- 6zabadult kathollkl-1. magyar8á-.
1938-ban és 1940-ben lb, aki fiorthy M,iklóst illc.t;: Az /. dalmát. gának ujjongó lelkeaedése, lobog6
a XVII. század utolsó évtí- &la'W!IIIG~"",,=or..A?Zi::>,-~'.r==_ 'm.'SS ~üze5 hcua6zeritite, 'huszonegy

. h' k I eves titkos álom boldog ,valóra-·
zedeiben kiverte azan te- n~ ~I· ~I tf Idt k válása robbantklhatártaianör01D-o
'rületéről a muzulrn~n hadat uj mesgYEH, UJ Ene BaDD érzéssel a váradi főpap szivéb61
~5 ~labaddá tette a haza ál- bajkár61. .'
.dótt földjét. Ösi pahtálából Szent lőtván 900 éves' Jubile- dalmi hibák gY<1korlati és sürgős A sorozatos kÖ8zönt6k éke56é":
most is áldás áradt reánk. uml ünne[Jsége: - 193~. törlé-! orvos!á6ával, a bUroktáclmente5 ge volt e be8zéd.Ime.n~bány

A tengely-hatalmak béc5i nelmi határkő magyar.ságunit éle- r~áli& megoldáaok é5 végrehajtáai 50ra: .. Lángoló lobogbu oujjon- .gá!, a magyar 8zivekhez·~mélyell.

.döntése gyors megoldást ho..: tébin. Azóla a magyar Bors Ite- munkálatokténylegea biveuté- izzó gyönyörűség most .. bennünk
.2ott: ma már magyar honvéd reke felfelé ivel. 5~vel, a mindenkinek Igazságot az a magyar öröm,am~l1Yil. kG-
-lm' őrt a Kárpátok délkeleti Az Euchari&zlil\uö világko"ng- 3zoJgá1UI~Ó és általános' megelé- 81öntjUk ft magyar' kltart~st·~i6

"
gerlneén és a felszabadult ress1.US felsereglett népmil1l6k bá- gedést kiváltó kereaztény erk(j{~erőt képviselő :hadaereget.Elér-

tor bItvallása és bűnbánó kő- esi elvek c5elellvő ~rv~nyrt jut- keztek 'homrik, ': hogy Yfeloldják
nagy or5z.ágrészen szabadon nyörgésll engesztelésre inditotta tatásával kell lerakni gránitalap~. bennU,~k a· migtap050tt dif kiirt.,;.
~zálLég felé a· magyar hála- a Megváltó Jézus irgalmas5zivét. ját - az uj európai élethen nagy hatatlapéq.Q~t;hogy 'e%'.~~ f~JcI .
.ad6 ima. A trianoni sziklasír záró\{övét el- feladatra hivatott 14 milliÓI Ma~ és ez ft város magyar. -Lel,kü~fL

li
o llér v It szentélyének aJtaja' p~ta.il_ feUeJ~ .magyar ; gava o hengerilette az istenr gondvlselé.s gyarországnak, , kU kb . o .n en mo&~a'magy~r' hon-

mindig, nem szeret adós ma- végtelen bölc6ei5ége s az elalélt . A pató-páloskodá8ból mindig véddeJ való újratalálkozás' ,zint
:,radnl. nemzet kikeit sirjából, ujb61 talp- csak időt nyerni akaró vagy leg~ pillanatában,: Megint anil~rik V3&y

Moat ió, bár 'többet várt raugrott, hogy történelmi hivatá. feljebb foltozgató munkából elégéd~8 magy~t hazán~~,~. :~. ;,;:0; ..:0
~8 ugy érú többet· érdemelt sát a Dunavölgyben tovább foly- volt.· A visIZatárt magyar testvé- Nagyvárad ;n~pe,.{mádásaal:bO-'· .
mert nem elorozott kincö meg':' tassa és maradéktalanul teljesilse. rek - 20 év gy{ltrelmes szenve- tuljunkle: el~_5~~La: .j\\hH1enh,tó

I(Át' l lt 16000" é odé t' . bb ~J t' . t b lsten előtt.· ~zer<>te~j1.n,~";é".o ·hód-;"...:00---tartását, o~riem 'idégen terület t: ev a a - . OJ n gy- se u an - JO c e aorso, e-:- u..!\ '- .. u-;

. " zetkilóOlélirre, a csonka ország lál6bb migérté6t, fgazságos elbá- .' latunk 6Z~.Il, ~Z,~IO~~l\' !"~~t~'~i!\~fg~',
megszeizéöit követelte, All- területének csalmern duplájára nótt nást rémélnek éikivánpak: " , véd, Ma~~r?rs~~ ~~~t~~;Ój~:·:
~ne.ni a ~áj·átiá.t,~ oe~ero éven,' át a olneguJ'hodott or"za'g toriilote, : A Ó t ho'b' ' ..' I' fel~,akl.~epunket·bOlC8.~·,vezett~ .", o ...... z eur pa nagy a oru m n... ' o . o.' o _. ,:.,'.. :- --, '.'0-
.a' .magá.et:kiYá~ta vis5z111{~p~ .': És_ mindi!. véráldozat nélkü\.· , den értéket· pU8ztltÓ őrllléteá"tUze. :6é~ekl.anagy~né!l1-e~\~·.o.rao~:~~p~,,;:
lli az ~igai5áog: alapjá~, . és.· ..- a '. oAo2.0,.U,j. terUletek 8.urves 'beépi:' rávilágit nemzetek·;;itagy5ágán~·k ; hh~tatt·lm!.,~,öt;ég~·~~h~)Jy'UYdm~__o 9Jlj~~i-~:o. 0__ ,'" o .. , . n - 'dá őf" I ' d . é' . 'o , II a.,a·, magyar. , Qnv~ e -" ''feg"yverbaor.át,r_o,..Jánto,orit~.a.~oa\.tl,a;J thi' az .anyaország életébe,8 ma- C80 8 er. Orra82l ra,: e v gzetes ; ,.. >< .•••• ~._ ..: •• :.!.~. '..c~c.;.''-:'f.' . ~-/"'fj\i- . '';--, . -. / o hib'" . " . :" ogyar.J~~a6il.,;utlár.a,· .,..~ ~.
:h~6~g~nek~:~W~1.táJ1Y.98 JutaI: gyúasi'szellemI" éi gazdalágl. 00 aira ilS, ,,' ~~'~L'T ;i<BéThtl1it~~k~Hi~bje~~"'t !,:~
.máúl, '-b~le,tör~diK ~y?gQzha- ereJének' rohamo5 és ieállsi'~kf: " Ne!?_:méltok'oaz or.zág vezet'~, ~ :tijJqrig,6.~~"·enibi/íd;n~i'k:·:~JQg&&~!3

'--' o,'." ll""k 'f 0'1 I"k fej [eaztéae .a leg8Urgö~ebbJeJada.: sére,olranyitá4Ára.~:\Y.8gy<~ vezetőI \'hevé>t~~.:t6zd'ni1nii"nf~~;rl(iJien~7{
tatlanba. áö.-mi 1O,0~ og aJa o '.' .- k "á' ':Ulé - tisztaég betölthére:azQ1l,.de:'zebb i fi" ';';-J1>I>'gG~: ~1~:~~~iái~<:ü~~
;j~ájU!{~:~0~f~8ii~!JÍ!.~·:~~;ii~t.1e~. ~a~~~~il:;IY~~~~~eg;~I:l:~1~riYi~6 ~6jobb °jöv·~n4ÖSé;.~~m~~Q~p 4'~; r~~~r·~~ioS:ey§t.i~;~1~~~~~~!if~
~.~~,ét';~~01!1~~ttJ:<~:ijIY9~~an/~1y~r ~öznletekhek egY8:ránt}0!~7 >::::.;'~ ',~ tl1~ly ji fOJd~e~'é~:o.,meg~~~.I~e~~·. ~..,...' '~L-.."A... i;c·,.·~ ~;).1.'~t. .;:". '1

~-' . 'á . l -- - . -, T o' 'eket -nentta" iii' ··,<~~·'.~aió y;> .t. rm~~y~'\t'~''''J'Jl .

. '~1~tl:::::sft~0~~~ji~~t~:~.8~r:g:i- .0'go:z·~~iJi~.rii~~6:1:'~:~~~:ti:t~~I.~:: . 8'firget6't~~~1';~II~lt\ID!fi~~i\'~?; f~~flt
':~o::!.4Jdó~j~;t\é~ t"[1~§fjriJ~~~j~t;~YJ ~ .feJU{ft~r.~ "kornlányz~tI'..oés, tá rsa;" éllka.IJm.~z"o:"o ..za,:o'.:'~.~o~'~":o~".·.'o'~,',:I.".~·-o'o~o:,.o:.:f.-,;o-o'.·J::~."'!'o~""'·.~~~.:'(-:-":';';"".~o:':o:~';:~o,.~;,:.-,~'·o,..f......",::~'o:',:~.r ':11ii" (.,.. ..
~~~~*:~' o~..~:.;;:t~<'J!'·~';,~.::fi~~~{~ '?;-,:,~.~::;':. ~':' jT-~.;.o\' '::. ';' <::0 --::- ," '-. ~:'..:'. ,.-: _'o, .~;,~:,- :o~~ ;o?
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. .. ...':' '~~:~·:«~~'(~~?;T.:}~!:.i~~r~~
ffárma8;KUriSs' . Endrőd, 194Q~!'~:s%eptembeH;~;;..:~~;':

':~;:i:~~:i::::'~i~;~t;t:~fi"~~'ilt~J:
erej8t erőalt5e 43 rbzt venU5en tbt,nagyobb tehervi8él~lfaiok- ···:-;:;-KitQnt.tü: Akormá~yi6'meg
a magyar jövendő 5zeren,.siöebb ra, akik saját hlbájukból..nem· Já- .·e~gi(it~ bogy ,~dr;····\,f~~·.~.IcaÓy~
kialakltállában. . ,ruinak hozzá a magyar ·iJ'pi erő Uhlarlk Béla mIÍliaxieii":qszfály-

A magyardg évezredes nem- fejleszté5éhez~ .f~iíÖk a jugo81Jáv Szént8záva-
zetfáján .nem sZÁraz galyak~t, ha- Az orosz é8 germán n'p-ko- rend If. ólZtályátelfóg~dja i ..
nem virágokat, gyUmölcsöt termő 10551U5 között a magyaraág meg- viselje. Réii,· .zeratv, ~j;uteJt· f6~.
uj. bimbókat akar látnI. Ez az uj maradésát s az ország biztoafspánjGnak újabb maiu ItI.Wilte:::.
Idők irányvonala. Az uj életfela- jövőjét elsősorban a magyar tédhel melegen gratulál 81' enlk
dat elaó ás ligföbb gyakorlati t I é t dásától vár- rődl magyar.ág; ,.
kérdése Bem lebet más, minta an~ák kö e ess g II . . fzüstmfBék: Pár h~t .előtt
caaládvédelem &ürgós és tökéle- hatjuk I ~gybázmegy.énknik három kfváló~
tes klépitése. l Aki még ma sem e8zmél~ az 4rdemea papja ünnepelt, felözen-

MInden leh~tő támogatás, nagy nem méltó a keresztény hitves telédnek 25 év.a fordul6ját..
családi-pótlékot, adókedvelményt, és magyar anya n.vére I

Dr. Beőthy GyGrgyapátka-
______IIIiiIiI_IW ...-::l~__l:iiIillA&....__._....__al· nonok, egybázmegy~ I főtanlelü-

r rt ~yelő, dr. báró ADor Vilmos gyu-

5zEnt István nem hagyja BI .nepe ~:P~~?::~:;~~I i~a:~~.~m:;:~
Óvjad, népem ezt a vért I PUtiZ- r~zláDum flúnevelő - ·Intézet

tulni és l{iveuni sohase hagyd! Igazgatója adott hálát "ezüst
b\ert a vér - lélekkel és hittel szentmiséjében- az Orök fópap~

együtt, - a nemzet legdrágább nak, a hívatás égi kegyelmét adó
kinC8~ . Krisztuönak. Hiveik, azereletteilt

MIlyen ózép volna és üdvös és barátaik Imádkozó lieregéhu
volna, ha mindlln magyar ugy buzgó azlvveJ csatlakoznak az.
UgyeIne erre az éltető vérre; endrődi Itatolikus testvérek ja .~

mínt a kancsóba Plelyezett drága azt I{érlk az i.ten! Mestertöl~

nedUre. Jaj, ha e drága kincset hogy továbbra la veU6st, irá
önmagunk vagy mások megfer- nyitsa öket 8 kegyelem .őrző, és.
tőzik. Valaki ezl mondotta egy- boldogItó utján. .
kor: Nyelvében él a nem~et. Káplán váJtozás. Dr. Unden;..

Ma ezt így kellsne kieg·észi- berger Jánoa apostoll kormánYI6-
teni: Vérében él a magyar l, Úr, Pálmai JÓzsef ~endr6dl ·káp-

b. O~ ilyen ,elem még: Szent I~nt a debreceni Teréziánum flú-.
latván elméjo. nevelő intézet tanulmányi . felü-

Nagy elme volt. lángész volt gyeJöjévé nevizte ki. A hivek és
Politikai zseni és 8Zenll!ciós ál- tanltv~nyainak .zeretet. kiséri \lj
lamépitő. álJomáaára. UtÓdául Clabel Béla.

Ez a lángész - hisazOk - Iztghalml káplánt rendelte a.
nem pihent most sem odailt. főpásztor.

Mert nem .ngedti plhinnl Orök- UJ tanit6k: Az. egyh'zközaégi
aégének gyáazos sor8a. Könyör- . képvlaelóteatillet Orbók Erzsébd,.
gött az· Úr J4zullnál folyton adrt, Kalmár U&116 él Vaszkó Mihály
hogy vezes~e kl népét li rablág ideiglenillen helyettesitő tanert)':'

börtönéből. ket - augulltus 31-én tartott
És nem hIába való volt aggó- gyiilhén pr6baazolgálatoa 'segéd

dáaa 'a hon-szerelme I Szellemé- tanltókul, Hámori Andrá. fanltót
nek mOlltani hordozói által vég- pedig II varjasi i.kolához helyet
re ujra me~jött a várva-vaírt adp tes tanitól minődgben vilaa%Íot-

o

álom: Hazánk ujra nagy lett I ta mig.
Csoda-Q, ha Ietván király ezek . .

Cimado~Anyoz.A•• ·.', A,·i.kor
után néhány nót akar hozzánk mányzó _ a· Véllláa-ta.. közokta- .
Intézni: ..

ti51 mlnlayte.r élöterjesztéa~re _.Népem r Hazám I Maiyarok I .
VlIn egy tanításom, eiY negy .ozentU·risltyTIvadadar.· B·éké'-

oktatásom azámotokri. vármelyl:.ny. :klr~. tanfeJügyelójé-
Ez a tanItás . csak· egy liZÓ: nelt a ·tanUgY'i" fötánácaoa.- (Imet

Nagymagyaror.zág I adományozta. '. A .Itimagaaabb-
Mert eljön még igy ünnep, helyről kapott,· jól kiérdemelt. ~i.;.

leaz még egy Oröm-Unnep, ami- tUntetéanik .o.ztaUa'nuf örÜlnek a
kor Patr"m r4g1 41 ezerévea fé- tanUgy hivatáló.: tC8~qlete.'és· ba
nyáben HJnd<"klik I Eljön eiYazer . ráta.i egylilr4E.b>~ <{ :~-.;.- ....~.~;.< '

. ez ls, 8 akkor majd már·· nem HaI'19z4.~'i Pr·:;~(iÖtt· -ZQltánl
leu több várakod. b nam J.n a' v'ratlaD.ul,'~<:-.rÖvld:~íziDVédii_
több 6hitozáa.. Mert al a nap uUrt, ·elh~~~J·.~~nQ~t~aJ.qq(~~!~9-:"
lell Nagymsiyaror.zág Unnep.}'" ·~?t, '.Ztp~~mbe~:JQ1~;il~~!;'.~~lU~~, ...

, .Caabal Béla. a."..!i~~~f~~~v~rY:'.~~r;I~S!f~~f~~lt~~,
------__.•.•'.~' .~ ~9~r~~,.·t~~b~~-<~w~~oaf~·~J~~ja;.·

. , . .. ... .il~z~f~l~v~t,~!~.~o~.d~r.~;,·~1!~~~~:.
...

..1Z1~,:,.g1~e~'ge•.J"'ld.,qra ·,,,.. ..akl· .
. .....' 'h,o,,~u:.'VUieden"'t~iilő;~?kt~'

• -." -.' ....:."., ; ....r~ :'~":";:•• ;,~~.!,"". l.<."L:......... , "' ..... ;"~. ';..

.. ,.' ~ .:">::.-..; .·=:5>'.:·;:~ ·.nY4r~d6.:'gua,'ja ;.voICaZ~éndr3dl:,

HIRDES8EN:.. ~.· ~~~~:.();>:';~ ..'.··~io·r9ml~"o~:~~~~i~~lli::i~·~;
... .'. LAPlniKBAii" .:aiQJ~a9.~ráj~·fi~4.i;to~:9!~ii~~11i.~,<::::

-.'. '·0· . :.. , ... :-':'~'.. .~·:.:~~9~~t".";y'~~~,~t~~~~#1~~~lban::·:\

Ar. Osztrák-Magyar-M.onarchi
ának egy Szent Jatván nevű caa
tahaJ6ját 1918 februárjában v~g

zete:> szer~ncöétlen&ig érte.
Con6tanzo Clano - a m05tani

olasz· kUlUgyminltlzter atyja éa
kH barátja - névszerint: Gab
riele O' Annunzio, a hires olaliz
költő-katona és Luigi Rlzzio,
8zlntén neveö hős - elindult a
velencei fJotta-bá7i3ról három
gyo r5járat u motor- csónakIlélJ, át
ozelt(l{ az Adriát, bemerészked
tek a quarnerói öbölbe, innen
pedig a buccal í ovó-helyekre.
Majd nagy bálran munkához Ját
talL Több hajót elsűllyezteth:k 
kÖ7.tűk a Szent litván csatahajót
i8. Majd a port6rei tUzértitegek
rettenetes tUnápora közepette ~i.

törtek él nyilt tengerre é& l~rtElt

lenűl tértek vlnza az előbbí

flotta-bázlsra.
Magyar Testvérem l
A Slent l15tván. csata-hajót el.

silIlyeszthették, (I tenger fenek~re

vethették, de Szent !atván népét,
az európaI nip-tengerben küzdő,

. harcoló tizenöt .mll1i6 magyar
lelket 8zámláló nagy néphajót
megsemmilitenl nem lehet.

Magyar Hazám I
leráztad hát a. rabbiJIncset a

porba zuz tad a trianoni átkot I
Ujra nagy.bb lettél I Ujra drá
gább és édeaebb lettél l Állj meg
azért egy azóra l ·M.ondanl valóm
lenna 5zámodra.

Tudod-e azt, !:Jogy miért nem
lehit Téged, Szent István népét
eltörölni l föld 5zinéről?

AJért, mert Te ~ Nagy ta
Szent Király népi vagy I

1. Téged István király uelleme
vuet és irán1ít.

Ennek A l1ellamnek pedie
több óltető eleme van.

a. Ilyen elem: a. NaiY Kfr4ly
vére.

SzintInta, nemu éa eró. ma
gyar vér nOrglldaz8tt ereiben.
fz a vér IZ Árpádok tüzei-ma.

.: gy!r ~ére volt'- OIYa.D .yér, .8~e
. lyd u ázsiaI"' .pul1tákr61 h~ztak

be 6881' 8. Dilnamedencébe, a ma-
gyar földJ:i':·· . '

. .,

A ffár"irias Kőrös· utolsó szá-
. Jluliba~ idéZte éa réazletesen Is
:JlU~rtet'e az· egyik vezető német
'IIjság.JIgy·elmeztető cikkét a ma
gyar-rpmán. tárgyalások eredmé
Ilyét sejtető Indokok~ól.

.•Nem folytathatjuk ott, ahol
i91~ben elhagytuk, de ott sem,

. ~ol J 918-ban." - a német lap
.az. erdéJyJ~ kérd.éaröf•. De olvas
.batj uk ezt is:"Egy nemzet annyi
~Iettért követelhet, amennyit népi
.erővel betölteni tud. cl

A bécaI dőntés ezt az elvet va-
Jósltotta meg.

·GrÓ~ Teleki Pálnál és gróf
Csáky IstVánnál hivatottabb '11
mék é:> politikusok nem világít
hatták meg a magyarság 1000
évéa történelmi jogait Erdilyre.
Meguyugodhatunk abban, hogya
tudós, diplomata~ li az ősmagyar
nagyszerű keveréke élZ Iga7.8ág, a
meggyŐ~éa, a jogos elégtétel min
den tiéztei fegyverét felvonultatta
a tr ianoni igazs~gtaJanság meg
döntésére. Nem fogadjuk el az
.angol rádió azon érvét sem, hogy:
• a román petr61e um ér annyit,
mint a kipróbált magyar hűség

éi fegyverbarátsiíg. cl

NU volt tehát az oka annak,
ho~y a páriökörnyéki bél{i meg

J>zúnéaével csak W-kárpótlást
kapott. a mallyarság barátaink
d6ntése alapján? Nem más mint
az,· hogy Erdélyben nem rendel
keztünk elég:iégea népi erővel -
<lman b.ívahl1os stati8ztika lize

rint. Közel 2 millió magyarral
~zemben több, mint 3 milló ro
mánt mutattak kl. Az év.zázadok
~latt lassan, é.sznv.tJenül beszi
várgó román&ág fOlülhallldta
zzámarányában, az uj 5t11Ui ~I8rint

..népI ereJében- az őslakómagYllr

.ágot. Magyarán: az 016h anyák
több gyermeket szültek, mint a
magyar anyák I Hogy az egész
fr'délyt teljeö eihz~bin nam
kaptuk vissza, e szomoru gyá-

. szos valóságnak kt1szönhetjtlk I

.A magyar n~p .ku1tur~H.s fen
aőbbsége, ő.sl termé.s%~táben rejlő

·nagyszerÍíképes.égei,· a történe
;7.1erit t)Qrán tanu.itolt álIamflmn-

tarte) érzéke több jogot adnak
,. nekllnk, hogy Európl Q réazén
- fennmaradjunk, háborltatJanul
iljUnk"és nemzetközi hfvafá6un
katteljesUsUk.
':. .

.....Nemzeti.. fajt'Ja, haJájának jö-.- ,. .

.. ,w.öje .ellen vit tebát al a magyar
., apyá~ :Aki . kénYiIQm-s"~ntetből,

~.. egyént Onzés.bll,~itvány uyagl
'~'rdekbői,>~::vágy: a <mindennapi
;·;·llet neUzségeftőJ való gyáva fé-

. . lelm·étŐi nem 't~Jje~!tf .aúz azá-
--'~lékban Jat'n· e'rkÖlulHSrvénylf
i(: faJ ~·iiabilyo.zott . IzülM .•• anyaI
";."'~"""" ~''''~; ~ '.).~.' ".
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MQJII' ~al h.d'l.

ftlu6d.

1zJ16aJcllb.

Na316d a lrgérdekelebbkc
veredésú ftlutlbadult város
ka. Lakouinak .zAma 4800
lélik. nagyobbrészt IdIZ; ~s
román. It magyarok 'siáfna
megadmolhatóan . kevél': 9'f
lélek. KUencvlnegy tria'gy'~

·él ~bben I nemleti5~g.((j;l:.
roskában, ugyaminnyi ; bánat
ft> keseredea.

Augusztus végén még 'ir;.
redenta r~mán gyfiléi vólt
Naslódon. A kevli3izámu·
magyar szeptember .6-ra '·m'i
gis arra ébredt, hogy az utól
só román katona i8eltUnt-a~

városból. A rejtekekböl elő·

karUltek a nemzetiszirtú' 10-'
bogók, a 6ujtá50S magyar
ruhálc .

A hivatalos fogadá5után
·a magyar a5ölonyok házafü
tottak és· sütöttek, 'föztek,
csakhogy megven·dégelheasék·
a várvavárt Horthy-katonákat. '
Est~re zeneszóval -mégjöh
egy huszárezred. Nyolc ' óta..
kor már szUknek .. bizonyult"!·
gimnázium dfBzterme. Cigány)
is előkerUlt. . .

Sóha talán ·nem ·.vo~t',::~élL
ekkora boldog&ág .Na&zá~.n;:

mint aznap· e8te,:amikor'v~g~<
re·· a naszódi lányok~'~i ·;'as~,,:..
szonyok· c6áidásl< tán·c()lhat~<~

tak' a' m.agyar .~,h9nv.4~k~err
·A. tánc' utáii)el~~<f~~~(~~~Atf/

bellt~rccnaizód. .vármegyei· 8,~. h<?nv~~ek~~4~~tq~'~g~ k~l. ::~.

nagyközség, 3501 román, ma- let.~ ~on~ll1l~~~.~_·"_··Q,oíY~~~rAig~,j~·,

gyar és német lakossal. Já- BZálJják:'Erdély'i-tö~bi'~~'8za~,:t~
rhbirósága, főgimnáziuma,' kerUlő'részeit\és~'iÜtdzi'U!i1~i·.i}
görögkatolikus . vikáriusa;.:;: .~.~ ,há·,t_6~.~~i9.q:J9.~O~~t~~e;:.;:~~·~;';
hitel!nteíeti', iÍ>arváll~latél van:' .. ive.6 ~lia.t!'rat'ra~i~J~~~t

. .,.' '~, ,.. '.~:: :'::';';~'::::::':-:f::~~~i~~~~t~~

szolnokdoboka vármegyei
nagykölóég, aI 1910. ev!
népllzámlál&5 szerint 2071
magyar, oháh és német la
kossal. Járáibirósága, telek~

kÖl1yvi .hivatala van.

i
slatmármegyei v!rol a Fer-
niZ~lyi patak völgyében, llZ

Ava& h~gY5ég tőv'ben. Bánya-;
igazgatóság, bányakapitány-t
ság, járáobiróiág, telikkönyv,
fő~rdóhivatal, fémb~váltó ésl
vegyelemző hivatal van 8 vá
rOiban. Van fógirnnáziuma,l•
leányi5kolája, i8Idas~gi i6ko- '
lája, futót,lepi, minorita
rendháza, vároai mUlIume ,
városi és bánya-kórháza, há
rom takllrékpénztára, bllnkjlJ.
Navfzete8 a XIV. atátadból
erid6 Szent István torony,
Szilágyi Erzsébet háza, Lind
Vliy-slinháI, l! régi pénzv.rő

ház. lA régi várból fenmaradt
bástya, arany-, IzUst- és 61001
bányíja van, Villamo& telepe,
téglagyár21, kiváló minőségű

almát és gesztenyét termel
nek lllwsai. Vizvezetéke van ..
Lakóinak uámll 1910-ben
12.877. KözülUk 9992 a m'a
gyar.

uilágyvármegyei ki.község,
az 1910. népózámlálá~ ada
tai szerint 3446 ma2yar él
román III kossal. Késó gót re
formátus temploma 1919-ből

való.

több gyára van. Volt: mino~:·

rita főaimribi"uma,. ~rfiiiyéfa~: ~.. ':'. :",: ;~:~,:s ,.~,:,'" ..
román kormány mtgnfinte- a bivónul~tkövetö':öröpinn-: .,;,
tett. Riai várát 15~7:-bén nepe.nkét~ lászlót mutattak .
Báthory Zsigmond 'pittette. nekim. Minda, kettő' piroö- ..
A késő ciúcsives· plébánia . fehér;'Iold' volf :é3- mífuK: a
templomot Báthory István kdtőn .olt'ragyO~~~t:; ~-~.~~~~.
vajdll 1532.bi/1 épittetti. A ~yar Szent Korona. Mln~ :1
község feletti Magura hegyen kettőt 2! azomldd~ •. ~§~8~g\
a XVIII. sIázad vigén római ból hoztAk: bi.lz:"Unn~p~lye!
korbÓl származó 2udag arany- fogadtatásra._, Az' egyikéZ8~ .~

Illetet találtal<, a mult názad k<"zség zászlója,. a má:sili:·S6
végén a lll. századból vala- falváé. Mind a"kett6 fakólÍi
melyik gót fejedelem kinci- sápadt volt. . . .
tárából származó aranyleletre Huszonkét, ívvel, 8lQlö~ ~.~
bukkantak. erdőben htuk el, - mts~~li

II &ófalviak vlutője;Caák

tavaly, amikor éi'eltak~ hogy.
köuledik valami: - bta· 'ki
a harangozó 6, azóta . pa'd1á~
80n njtegettQk.. . ~

Belzélnek a zászlók,is ez.en
a gyönyörű úton ...

Szlliuysomlyó,

MezOtBIBgd,

biharmegyei nagyközség, az
1910, évi népszámláláö ada
tai surint 3267 magyar \a
kossal, kőola}finomitógyárra1.

3szfaltgyárral, fatelitö telep
pel, bútor- és erdőipar, gipsz.
és műtrágya é, mezögalda
8ági szeözgyárral, takarél<
pénztárr81, vaautállomással.
Elel<tromos telepe ó elektro
mos köz- é~ magánvilágitá8a
van.

látái2l miatt húllz ellltendeig
II magyar csak rab510lga volt
Erdély fővárosábaIl, - de
nent igéretűl is, hogy soha
többé - idegen uralmat é&
parancs816t nem tűrünk ma
gyar földön.

fegyelem, önzetlen, Áldo
zatos munk8kószdg, a ma
gyar faji egYBégnak és ossze
tartozandóségnak ápolása éi
szolgálata, Stent István ke
reórtény állarnépitő cél kitű·
Iéieinek egyenea kovetése
mint nemuti öuzeolvaaltó
és ujjáutilető eró származ-·
zék Kolouv!r feltámadási
Unnepéből!

bil1annegyei ki.sközs€g i Se
becil{orö, völgyében. Az 1910,
évi nipszAmláláli 2324 ma
gyar lakoE5zl1. Van járáöbiró
sága. tfi1<arékpQn~tára, hitel
ó·zövetl<eLetei. gőr.malma, köz
"kórháza, vasutál1omása, lakói

Jelentékeny agyag- és kőipart

ü~nek, Kötelében egy magas

Illikl! tetej~n láthatók Só
lyomkő régi várnak romjai,
kápolnával ta a . Bitthyány
grófok sirboltjával.

Szinesképek Erdélyből

I hpnlkbéuJal hmplclft- kellett fut.ni. Azóta minden"p fBhtr foltja. r.ggel mise kőzben ezt a fe
hér foltot néztOk éi vártuk,
hogy ujrl2 feltUnjék alatta l!

régi szin. Ma megtörtént. Ál
dott ligy~n 8r Ur neve.

tüneményes gyor6alággal, fö·
liltniulhat'atlan l~lkuedé, él
viharzó öröm yulk6nikus ki
törése mellett -.. Énak-Er
dély meg4lálláaa.

Horthy Mll<lóa parancsa
Előre Erdélybe! - tökélQtes
fegyelmelettlliggel ttljuidés
ba ment.

Ma szeptember lS-én gyö
nyörű láró-akkorddal tárult
2l. nagyazerü· hő.i époöz.

Igauágos Mátyás uU\ővá

rod ba: kincles Koloz5várra
vonultbe -:- Magyarorazág
KorrháriYlója. Engesztelni a
nagy kitAly imlék't, hogy II

korcsut6dok V.tki é. rövld-

A Keleti Kárpátok felé me
neteló magyar had.ereg mö
gött egymáaután maradnak el
a _hoószu kilométertk. A csa
patok nem állnak m~g min
d.n ki ui f.'lluban, mert a fel
adat nagy 4s amindinnapra
megállapitottpontos tf,rvet
végri·kell hajtani.

Menetközben jó néhány
órával ké,őbb eler mét~r

magasságban, futöien szép
domboldalon, K21pnilibánya
tűnik fel.

A templomban Qppen mise
van, Petry P. Józaef imád
kozik az oltár elótt. Amikor
belépUnk a templomba és
ránk esik ZI. teJ<intete, II ui
véhez kap és Iokogv~ borul
az oltárra. Te6tit rálla a
síráa. Percekig tart el ~ bol
dog fájdalom, azután ll. ég
felé tartott kézzel fordul fe
lénk, megindul á6 cöa!< eny
nyit mond:

Isten, Isten! Meghallgattál!

.Katonarühában vagyunk.
Mel~gség önti' el az arcunkat

.ki kUtködt1űnk kell az elő

.törő 'könt1yekic.eI.
Né'm rgiida·g fAlu· ez, ami

jük v'a'n, azt 21 8zivUkben hor
dozzák:·' Oj·iá.zI6t ·Iengetnek
.21·caapatok felé é. mulogat
jál( a ·záu16rudat. ~mely még
Nagymlrgyárol'szág.· idejéből
való. A' templom 'mllnny~u- vár06 Szilágy vármegyében .
tén fehár. fojt éktslenitl el a a Kra6zna folyó' mellett. Az

8~~~~~~p,~l:L>. _, .. '. >,. ~: 1.91°
6
.'0'e3'Yoinépslám~álá7s59iZi-

':JYlíiiYár;~?~as·lló'·:"··vóItOda'-' not magyar .3 ro-
festve,:~,mÓ~~j~ ~:. plébá- mán 18ko~saL földmives . i6
n05•. ~~~di~:hÚoní~h~t~él:e~e-~ kolája, 3 hitillntéz~te; hen-

'~~.~táii:9lli~9;~~:J?!r,~~~~,~~~ be ,,~ermalma,. vlllamostelepe,
. :~~':'1~~;~~;;';jtf~:::~f~1~~;_~~~t~'~~~i:"'·~":. ~.~~. ~ ::~



Valóban Hiv volt, érző és
dobogó központ. AZzá kell
válnia ezután ió. De nemcsak
"ziv volt. hanem. központja
volt anuijk a óajátoó 6Zilli
miségnek, amit úgy hivtunk
hogy erdályi sletlem és amely
özerveó rén~ volt mindiab
aZ egyság~& magyar nemzeti
özellemnek QS kialakitója, iO"

ázor egyel:l~n hű letétimé
nyese II történelem viharaibatl
IS a magyar történelmi és
faji gondolatnak. 1'tloót leg
alább olyan hálatelt 6zivvel
annyi özeretettel, Annyi lel..
ke~edé~óel, annyi kic60rduló

ör?mmel kÖ8zöntjUk Erdély
öZlvét, fővárOi&át, Kincses

Kolozsvárt) mint amilyen ld.
mondhatatlan .. 6zeretettel a
fel.szabadulá~ v~g~~l~n' bol-'

dogöágával. és. lei~hatatian·
örömévelkö8zöntÖtt~M~tYá~:.
király sztilöváro~a, } a/:,liagy·.·
erdélyi f ~jedeleilmil(c;'zikvá~,
rosa, a magyar "~ad~er~gbe~:,'-~··
vonuló· honvédeit. . ;~>.'::::;,':

. :" 7'.. ....:..

•
ErdélJonzág SZIOE

A titkos választáson,' Tere
bissy Károly 22, KiliöSán
dor 14 szavazatot kapott

Érdekes a döntés. Pintér
Lajos kittinő or~onista, de
hangj.!! gyenge ás slintehw,
nem érvényesült ~z endrődi

nagytemplomban. Kiló Sán
dor is Ogyeóen játszik az or
gonán, lát6zik, hogy képzett
jó muzsikus. Baritonja elég
gé .5zines éö meleg, I ma
gaölibb hangokban azonban
kissé erőltetett. Terebeisy

Károly orgonajátéka köupes,
de magas háli tenorja gyö":
nyörüen cseng'. A nép a jó .

hangot ért~kelte.

Az endrődi kántorság hi
res álláó. Betöltése &zép
zenei ,tehetsiget, kulturált
énektudást. komoly közéleti
mLík6dé6t és egyháziaa ma
gaviőeletet ígényil. Reméljük
,)l uj kántor rendelkezik e
kvalité80kkal ée5 kielégiti feI4
lebbvalói és a hivek jogos
igényét. lsten áldása kisirje j

: .-:_'"

Hámai:..K6r3s .

Parajd.

8zás!pégEn.

Hazatértek

Mu di8dalm~lH1n, önfelt<dt
uJiong~ssal, fl nemzeti és foji- I
érzés tüzes fellán~olásával ost- l
romoljl1 llZ ég kapuit II nemzeti I
ima örökszép UÖVOilCl ~s dal- I
Iama. Ma hál.tladáD.8 14 millió I
magyar.nak e~. ero~fogadás II l
nemzeti agy Ileg es megértó i

teitvéri:oég ápolására. !
ellök aztán igy is legyen I .

.Nagy érdiklődés előzte

mei Uj 1lázy Miklós endródi
f6kántor örökénel< betöltését.
A hivá feszült figYilemmlll
lesték é6 várták a "Kántor·
próba" erldmélJy~t, mely
<:ugusZtU6 29-én zajlott le.
A főtisztelímdó egyházme
gyei főhatóság Csernus Mi
hály apátplebános" A nevei
énekszerző (írói neve: Apá-

CJCV"'I;JI; IIII.....lQl. IIil__ czay István) vezetése alatt

Ujházy Mildós nyug. főkán·

tort, Uernus Gáspár debre-
. ceni kántort és Orbók Jó
1sef igazgatótanitót nevezte
ki a kántor-vízsgál6bizottság
tagjaiul.

A 22 pály~zó közill 17
jelent meg "a vizsgán 41

• A
bizottság először a szabadon
választott orgona és ének
olámúkat hallgatta meg, majJ ,
l,~rs(h: u Sursum Corda" c. I

~nei\tarából \'~tt énGkel<et éi) i
j,öLjjtékokat, Valamint Apá
Clay István V. én~kfUzatélJől:

"Hiszel-: uram, hisIek Teben
ned ", "Jöjj ken~őztány az
oltárhoz" ~o "Koldusboton,
törött manH.Óu" c. énekek

,:,ala~.el~ikének eljátH~sát és I
enek~ebet .klvantJ a páiyá- I
LOktol. ~ ,lIturgiaI kújéő~i( ic I
rei:iponzorlurnok uté1n Ker&ch l

l

ének!éőéböl i5111::lrt lJépéne-!
(,ek tömegetl~k veldé6ébö\!
vizbgáztak a páiyázók. i

A biLottság tagjai k[ilötl- l
i\ülOl1 uóLtLljj/(Ht<ih a iJá1yá- I
ZÓhcit es úték-megáIJapítá-1
""ihat is külön - tarjcsztQttékl

EL ll. közsé" mé~ éi parajdi i id JZ ~gyhji.in2gyei [-'őhat6- l
liót~rület,h.z t~rt,~t~l.. ~ külö-j ;)~~hOL,.Jl\i a. kiiiönböző 05Z- J

nosen ::;osttlYÜI~OI Ismer,t. Re~- l ~~IYLat~h medegeléőe alap-I
geteg magytir Keresett Ilt gyű- Jan elso helyen: Kis Sá d .

l , t h' d· , n orgyu dS USZ e6zten ovel eze- h'
lo-tt F-"k' ., ...' E 'k egy azk.arnagyot, má~odik, ~ 'veso fSyonyoru. gy t
tava, a Medve-tó, páratlimu! helyen: Terebessy Károly
áll Európában, vúltozó hőmQr- jászdózsai kántort, harmadik
sékletóvel. 1910-ben 2826 l\lll- helyen Pintér Lajos egyház"
gyer 1000kost 6zlÍlnlált. karnélgyot jelölte vála<5ztásra.

Dés A kántor-próba eredménye
- 5 pályázó kivételével 
nagyon gyenge volt. Egy-két
pályázónál akadt ugyan. ter
mészetében jó és értékes,
dc Csiszolatlan és modorosan
elferdült hang, zenetudáötik
azon?an .nHnimális volt. Ugy

látszd" a kántorképzés még

ma is mostoha gyermltke,a
képzők nagy ré~zének~

A kántor-vála6ztást augusz
tus 31-én végezte, ~al,..:: egy'7
h~zközöégi .képvi5elŐte&tU~et ..

Elragadó népséaű vidélc.an [
tornyos kisváros, a MarOi oartol
ján. Lakói ~zölötermeléssei éli
tutajo:tással fo el1l1J(oznak, de l
j~lentös mértökb~n úzil.: az ipart l
6S kere~kedelmet il>. A város!
eredete a Xl!. 2!lZBltldba V97..ét-!

heló vissul. 1848-DéW C~tikr\em i
teljeliell eipU1iztult, de szorgos i

kezek nam(HOStlll ujrftépitenek. !
l
l
l

, ~is-~ükülló mantén, Szová-l
tatol delkeJetro febzik é: Gör- l
l:!6nyi havtlwk l:!lján. 1910-ben I
2888 magyar IO,ltost ,~~áml~l,t. l
Kl ne hallott VÚI[IU rOJö < So
he~y'é di6kiLorunkbal\ Íantu:>z-!
tikui tllkápzelésben bonH~ko-!
~ott ld tllöttÖI)k. SÓbánY6ja,'
óvect!•. ent miute~y 200.000

I

m~tcrmázbli sót lermel. A vi- l
légnfiboru alatt honvéd!Se"ünl.;. lo I

ti~ e~ás,l KÜ1!\y0k~t DidjtiltU 06 j
he"t's 11c.rcokút \':""o~t. )

kevéssel li két Szamos egy.e
süléiión alul llZ egyesült tülyó
balpartján fekszik. A várost
környező Czicz, Rózsa-és Bé
1l1negyen ő6i eröditmények
nyomai láts.enak. ll. Endre ku
manit állított itt .fel és Dést
szabad leírályi városi rangra
emelte. A monda azt tartja,

hogy II dési vár egyike volt
ama hét várnak, melyeket Ál
mos' mllgyar ve#r Erdélyben
pihené:te.alkalmával épittetett.

egykor é5 ma.

' ..." ~. .. . . .

. Gróf Teleki Pál miniiZterel-\
nök _ akepviselóház ü18ster
méb.n ugyana:lon helyről je
léntettli bé az; erdélyi rélize~

visuac;satoláliát, ahonnét husz
Qvalótt a trianoni békeparóncs
k·énysz8r .eltogadáiiát kell~tt in
dokolnia.
, B~jelentéséb8n vissupillan
tott - a miniuter.lnök II husz·
év előtti gyászos eseményekre
~8 meg8mlékezett II pllrlament
fogadó.termében ak.koron fel
aendiílt p.imnunrö, maly mint
a tehltte.t1en két.égb.eséll uör
nyl'ísikolya tört .lő ötven lc.ép
vifle16 k.ebléb61, kik li b.kepa
ran08 meguavuáaa .Iól ide
kivonultak. Cr:ettler J enó 01
vallta fi18zt. a tiltakollÓ jegy-
:l. li1c & t, amolyet II háilIi Bélc.e
Konferencia éli umlQgei állo
m9k kormányaihoz intéztek 
védelmet n~mélve - li magyar
leigázál él megclonkitás ellen. I
A memorandu.m aláírása . után l
o~asz61t ~:riedrích István ~. mi- I
nIutlirelnok Csemu~ Mihály'
battonyai képviiielóhö~: .. leudd
el Miaka a hímnu~lt. u Csernus
hatalmai &rC8i tenorja mint II

~.agyar dac áll elazántság szí
reíü~ia 7;uiott flil 63 honáliimult
a'többíek lees.rgO, komor .~nt\
ke ·115. A hlmnuu, majd II szó·
zat hangjai étsz.ürődtek II par- l
lGmliint folyolióin, betöltötté1.c a
kupolatermet, de behatoltl1k sz
űl.lterem falai közó is. T f).

leld Pál megállt beszédében, a l

képviselők e~y része hlingoslln I
zokogott, atöbbi könnyes ~t(;jm'l

mel folytatta II nllmz0ti imli
könyörió fohászát. A letiport, I
szétnaggtüott, kirabolt, mt1g~rti

l't\aradt 'leoldui nép, jajveuQke- I
1<5 Bíráma, de egyuermint el-l
uánt, tetre.k~~:t harangszava. ii I
volt ~Z: "Ald]on Vigy verjen
sors kez.e, itt élned halnod kell!

Húsz; év 61ótt mint ez önvi
[lantolás és a nemzeti halha
tatlansáilba vetett reménykedis I
adja ajkunkra a himnusz fen- i
séges imáját Láttuk, hogy nincs
senkink 6 földön, aid egy jó
8~óvftl is vi2asztalna, vagy ér
dikünkban vftlamit is tehetnek.
SiŐrriyl'í ~yomoruságunkban az
Urilitenhllz folyamodtunlc.. So
kat, vetkeztÜnlc ellene, sokszor
81hagytuk és megkáromoltuk,
~dlil~ér,BztÜk, hogy: aki megba
cs~tani t!-1dott I. rablógyil~os

jobp,oldaU ,latornak, irgalmas
<li5z:,.: ~o,iúiÍ'lk is,megtéved~1 de

,:,·melrünket búnbánÓanveró su-
..geri'y: mállyarokhol. ,.

',:. ÁZ: a~~ii,'engQszteI6, könyöro
" gQ~.rohiíU{ nem' volt hiábavaló l

:,' . MemeJl~ó 'volt -arrG,.'hogy csak
:j~·I8,t~nben-·bi~l1atunk.és .csak; 8Z

·;~j:f~~:~l~(ci'~: teh~~i:·8ikeres·séII ma-
.r,o.v..,...~~:>.:.7 ·.:·r ,-t' .' ~ .

, ,Clr::rriunJ{~t és· erófeszitést. '

". ~~~ti:'J;~~j;;):t,};:·.,·:~'~:::.~:~:':" ~

. ":
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-Hogyan .leb·e~ .
a .k6szénb61

. ..

gyémántot'cahiálnl
A tud6aok megA1J~pltották,bogy

a gyémánt nem más, mint kOzan
léges kőszén, "amelyet átl'i1a
nap f'n'l él a tOld. méJy'ben
lassankint gyémánttá kdst4Iyo.o~

dott. Mikor ut olyalaa aJ ember
felaóhajt: u~an miért nemvál~o~

zott minden fekete" széndarab
csilloiÓ gyémAnttá?1... Mennyivel
szebb él boldoial b lenne a Yí
lág..•
M~g nagyobb fájdalommal ion

dolt minden komolyan gondolko
dó ember Kfiasszonynapkor a
a bétóráa szentmisén arra,·· hogy
vajjon mil1rt csak nyolc leány áll
ott a Mária oltArilőU és tegz
fogadalmat arrs, hogy mosolyg'!
Izemű, dolgos keztI, tiszta ItikU
JeányUnt akar élni... Miért mer
csak nyolc ldny a Hajnali Siép
Clillagra nézni és szivébe, lelk~

~ sziTn! a Szent SIQz fényét. él
ragyogását, hogy ök is f~nye8 és
ragyogó csillagok legyenek , ...
Miért akar clak nyoJc leAny .a
legnagyobb Urn~~öi hasonlita
ni ? ... Miért me~. ,CS~~" p'y',ol.~}"ány
arra v~lIalk.oini, " ~08Y. . igaj,i. ra
gyogó lZemO,mosorygó.· arcu,
dolgo. bzú, sleretO· _zivű, tiszta
lelkű Jdnykllnt akar éJni ?".

Miért nem. akar vagy mer a
többi sok-sok endrődi lány gyé
m4ntn41 il értékesebb .9 l7.ebb
igazi lány lenni ?...

Vagy akartok? Aui lehettek,
ha eljOttOk a leány .gyestl[etbe...

Kedves SzÜlők l KÜldJétek 1e4~

nyaitokat. S Ti lányok jőjjetek,

mert 6rt.tek van 4s sJeretettel
'ár a KLOSJ, Dolgozó LAnyok
és Kalásl.

Egyházi .hlradás·
Örömmel közöljük hlveinkkel,

hogy II tervezett bucsuzar6n
doklatot október hónap lolya
mán - (elszabadult' és· ujra
egyesült egyházmellyénk IZ&p
városába: Nagyváradra Irányit.
juk.

Szent Lszló ősi városába
menetelünk, hQiY katolikus

magyar uivünk bem.ódges há
laviTl~grít helyezzük égi nagy

Pátronu!lunk egyházmeiyénk
védészentjének, a legvitézebb

magyar királynak drága erek
lyéjéra.

A MÁV f;azgatóságának ér
tesitése után azonnal közöljük

a bucsu. - zarándoklat pon
tOll Idejét.

Október havában minden
délután (él 4 órakor elmond-

juk a ró&safű.ért II Magyarok
Nagyasszonya t1s~t.letére. A
havi ájtatosságon nemcsak a
Ró!sefűzér - társulat tagjai,

hanem mindazon hivek is ve
gyenek réset, akik a Megv6ltó

Jézus szüJ6anyja Iránt hódolat·
teljes tlutelettel viseltotnek.

SzivieijUk meg II r6gt Irást.
"Nem lehet atyja Krisztus an

nak, aki anyját.xl nem szereti 8

Szent SzU%et [lJ A régi 6sma-

gyaroknak III egylk legnebb
erénye a "Mári~-tiszteletCl volt.

Ebben ts köves.ük a nentlst
váni hagyományt.

A kenyér titka.

EgYEsülEti hirEh,

A kenyér örök titka a történelemnek 
Milliós seregek csak érette vérzenek.

A kenyér örök álma az édes apának
Ha nincs, vagy kevés, s a gyerekek érte kiáltnak.-

A kenyér áldás a szegényes, rossz viskóban 
Erről beszélnek mindig hosszú, hosszú sorban.

. .' .

Szeghalom, 1940, III. 14.

- Az Actio Catholica eBY
hásmegyel iB9Bstóinak 'rt.
kmete. A. Actio .Catholica
szerdai egyházmegyei Igazgatói
értehzlotén Glattfelder Gyula
dr. püspök megemlékezett· Er~
dély egy részének visszatér~~

séről. Mihalovic~. Zsiimond
prelátus él Csapik Gyula ptis-

De ott van a kenyér a dúsgazdag asztalán - pök I d6. z e r ú tájékoztatóját
Ha csak igy is mondják: kóstoljuk mi is talán. . uakuerú hozdszólások kövel-

ték.
A kenyér örök története a vén földnek - A r6mafürd61 . templom" :új
Téli tájak a mélyen buza-szemet födnek. - haranglát Erdély" villzecsiltO'!

lás4nak . örömére _a" Maiyarok
A "Kenyérlt a templomban is csöndben ott trónol - NDlyaslZOnya· .tlsitelet'nek
Égi kenyérnek, Krisztusnak hiv sereg hódol. _. .az~nt.lto.: Hamv... ·".:~~dre .. ~Í'•.

budap••ti ,: éraekt~:hely~artó. ~
II Üdvözlégy Krisztusnak drága szent Teste - harang Kopeczky S.b6-.domii~ ..

Légy velünk mindig, mindig: hajnalban és elte.
u

nye ;~ <> : '.> ')\:""'::;..i~">~
k ·· .. k . k .. A I k Aa Emer!~.,er~éIY~J!~~~~.~A .eny~r orotlta a tortwne emne -. zat~._ r.~d~}~911,.9!~.en~9J\~u.p,J~~:-

MillIós :5eregek· csak Vele egyOtt élnek.- . . .te alQr-:n#yzót,;;~;-~~.~~.~~~~i\~~:;
~'- - ._~ .1"' • - ~!r;"·"':;-~""·*.:"~-"" ~....'\.. "'C.....;:.,..r,.; '''1'• ., _;.......

H l . - h··" Bél .met él, olalZ:~. nemzetet;"i;a~mt~~~
a omszeg y . . a.·" -nl~zte~~l~ö~~~ ~;~j": ~'~~&1.9nm~~~:

·..:~!:~':0.(~if!~·~~~:~',.j·

Szeptember l5-én délután (él
4 órakor Szent Ferenc harma
dik rendje, 22-én az Olttiregye.
sület, 29-en Jézus Szive Szö·
vetség női csoportja. oktÓber 3.
án délután 5 órakor 8 Leány
egyesület, okt6ber 5-én délu·
tán 5 órakor a FérfIliga tartja
havi ájtatosságát.

Téli időrend lép életbe szep
tember 29.én, Szent Mihály
főangyal ünnepén. Vasár- ~s

ünnepnapokon a szent mIsék
fél 8, 10 és egynegyed 12 óra
kor, hétköznapokon háromne.
gyed 7, 811ynegyed 8 és óra
kor kezdődnek.

Kü1terUleti uentmleék. S&ep.
tember 22-én 8Z öregkerti It á
polnas iskolában. szeptember
29-én II nagylaposi kápolnái
iskolában, október 6-án a csaj
ti és öregkeni Szent Imre Is
kolákban, október D-án a
nagylaposi és II polyákhalmi
iskolákban mutatunk be szent·
mIllét a külterü Jeten.

belső boldoaság biztositéka
mindazoknak, akik KrlsJtul ke.
resztjét érzik és vallják az élet
(ájának.

Sient Kereszt Qnnepén Igy
telünk el részvéttel, bizalommal
és reménységgel: "Áll a ke
resztfa, mig a világ mulik. cl

------------------------

kereszt .ünnepéreSzent
D Stct crux, dum volvitur or.

bis. u .Áll a kereszt, mig a vI
lág mullk. MA· vil6g (organdó
sorsán nyugton áll Krisztus ke
resztje.

Amikor apokaliptikus erók
szakadnak föl világszerte, hogy
milliók és milliók iorS6 talán
évszázadokra megpeCSéltessék
a föld kerek én : micsoda meg
döbbentő sulyt kapnak e sza
vak [

Bizalmunk nem csökken ak
kor sem, mikor hIvatalos köz
lések adják tudtunkrs, hOH tó
Jünk észak-keletre sok millió
katolikus hivő II Szovjet fönn
hatósága alá került. Az ujabb
események ugy alekultú, hOllY
Lengyelonlltlg területérŐl mint
egy tizmiliió katolikus Igtt a
Szovjet a!uttvelójB. Kö,Ölük
3,600.000· görög szertlHtásu.
Számukat erósen I'yatapitja
Lettországnak félmillió es LiJ
vaniiinak majdnem két millió
katolikusa.

Ha azonban lirra gondolunk,
hogy" L~ngyelország neml':;etl
ünnepe egyuttal Móril\.ünnep
is, hogy a Mára.kongregáclók
tagjainak száma szerint harma·
dik helyen áll a vilá~on, hogy
számos szentéletű lengyel vegy
már 6 szentek sorába emelte
tett, vagy sunttéavatásuk fo
lyamatban van: bizvást remél
hetjük. hogy ahol II vallásoi
érzés ennyire erósen mesrRYö,

"kerellett a lelkekben, ott G ka
tolikusok nehezebb viszonyok
között is megtartják hitü~höz

való hűségüket, a 400 millió
katolikussal való lelki testvéri·
séget, a kegyelmekben és a
szentségekben való egységst.
Krisztus Keresztjének erejét és
bölcsessészét. Az isteni Gond
viselés utjlli kjfQrkészhetetlenek.

Talán éppen katoli1cua test·
véreinket választotta ki, bogy
hidat verjenek Kelet és Nyugat
között, hogy talán életükkel
hirdessék és terjesszék a kato
likus vallás belső erejét és
szépségé.t, a hivek áldo%atkén
ségét cis kitartását.

A Szent Keres% ünnepén kü
lönösen érenük, hOiY KrfutuI
keresztje mutat biztos utat az
égbe, de egysursmind al éle
tenát, hiszen. éppen azért· aJ;

ég utja, m'ert aJ élet utja; A
megpróbáltatás, 81 üldözés a
ker~szt utmutatása mellett a
megtárás és megt'rltés utja le

·het, a kön~y .ss . vár. uj· éjet
forrása, .am~aJáds.a·rölma
gasztal4s- .;.kóldet.,~· a .. KrlsJtul
.ze~v~dts~~l1)en"Yaló.~észtvevés
Jdapadhaiátla~:'eJó. ér~"~lAsa és

_"'_"·'i:·"'~::i;~·:{L/t~~::)}·--..~·:.:~ ,.
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A Hépházi
FoayasJtáai Szövitkezetben

kitűnő friss és 0lcs6 á.ruk kapha
tók. Finom és zairos .ajtot,

prima teavajat, elsőrangú caanádí
kolbáSlt árusit.

lázus SZiVB HAplBányoh n,sasága
vezetése alati 411ó Gazdasági

leán)'iikola varrált, fődst, ker
té.zetet éi baromfi-tenyésztést

tanit. Tájékoztatót kérjen 8Z
iskola Igazgat6ságat61 P~celen ..

Szilágyi-tér I•.

Kármelita Apáéák

Negyvenkét hOld
éa

Tizennyolc hold
ezántó baalonb'rbe Véigy

felesmftnlé,be kiadó.
Cfm ugyllf1ott.

SokgyzrmBkes család
negyedes bérlöneh: \;agy

" gazdasági eselé'dnt:k fel
vétetik.

eim a kiad6hivatalban.

Dé\lauánya határában
Ozv. Szentgyörgyi OerlJnének
PUSltOBCSSgZD ZZ5 m. bold és

BoraZSD8D 9Z m. bold
-fö~dje okt l-től haszonbérbe

vagy felesbe kiadó.
l!rdöklúdnf a tulajdonúsnál

Dávaüá!1jl, 5zgchBnyl 59 fill. Ellatt}
lehet.

rendjébe felvételre jelentkezhetnek
vallásol, tI.zta ~rkö1cafi, . szen~
esi hivatást érZő 18-22 éves le-

ányok eim: 'Budap.at, X.· c.',

. Maalódi~ut, '125 .' ..
'._ 1 - :: '). ~:':. ...:;,.. ; . > :. '";:">

"'. Sertés '.-,.;!-
':~. ~.~.

. ! ..~ .' '.
Fere~cvAro8j íéftésváJár: l;A ke

resztény·áI1átkereske<IöJ(-ors.i3go.
egyesűletének jelentése~zerInt' a
vállár csatörtökl felhajtása ·1447
darab. Árak: la uradalmi 144,.
lIa uradalmI 138, la szedett 136,
lia zzedatt 132, IlIa nedeIt 126,

.ia öreggertés 132, lia Dregsertés
126, angol tőkesert6s 136, la an
gol sonka,DldO 136 fillér kil6a
ként! él6sulyban.

---------_.

..... 'fttpmozgalml DdDtak
EndrGdUn augusztu. hD '..

folyamán.

DbÜ1'gonya óna
A Belföldi Burgonyakereske.

gelmiEgyestllél f. évi szeptem.
bar 4.tOI kezdödlJen budapes~j

paritáaban, nyári rözdért é8 Gtll
babáért étkezvsre ,., válogatotf mi
nőségben mázdnként \>:9 pengő"

Ella és sarg4ért étkedsre, válo~

gatott minöségbenmáz&Anként ,7
pengőt fizet., , "<:,:(;'

Ol

'SzáZBZBrhDld földBt'osztottakki
addig ft fElvidÉkEn

~ buzoszállitások tEhintefébBn mÉg I
nem kötöttünk mBgáilnpodást

. Hémefopszággal.

HÁZASSÁOOT KÖTÖTTEK:
A f,lyid~ki földbirtokreudasés I határain belűl nem bántoUa. a régi

kormM)'bizto~a eddig véglett birtoko&oknak pedig csak otl jut- Knapc!lek Imre fmílves - Pelyva
munkáj6r61 jelentést adott ki. E tatott bizonyos kisebb rént, ahol Anna. Pető Lajos clpéSl - Tí.
ie/ent6t föbb adatai a kOvQtk~zök : ez nocíálls sl!empontb61 indokolt már Etelka Timár Mátyás molnfu

A 'dlszacsa(olt t~ro.IQten li cseh. volt. A csehsdovák agrárreform - 8zuj6 ElIter. Timár Miklós
szlovák földhivatal annakid.ején alkalmával -- mint emlitelHlk _ fmüve~ - Timár jolánka. TimAr

f l l 720 földb' t k 849 815 4~.235 kisember kapott ~a!am! EleJi fl;lfivel - Pelyva Ma~glt.lelog II t Ir o 011 ;, J SZOLETETT: OszlácI Pál _
kal, holdat. Ebből kiosrtottak kis luttatást 121'.685 kat. hold át-

. ') - (\ ') l h.4~ ljl A t l d H~myccz Margit fia: Béla Zoltán.
47,711 eaetben ö6sze5cn ... l::l.~Ó ... l e~gQU-:8eá u an. kmoa an rién .;- Oyurh,Sa István _ Varga Julian.
kat. holdat Akloutott fOldböl ! ZiS 60r n enne nBm eg szen .
45.235 kisgazdának 121.685 hold egyhatodrést6 kerUIt mái tulajdo. I na fia: Ilt~án.. Gllllat 01spár 
tutott, 3608 telepes pedig 49.580 nosok birtokába, Dthatodr6ai,ci pc. !B7nkó LUCia fia:, Oá6pár L~!03:

cl d' dl Art' b' '0" k' Utlrfn Vlnco - Timár Agnes rla.kat. holdat kapott. A fenn mara 6 19 meamara II r"öl Ir ...O~O . •

itJrú!utból 301 maradékkozépbir- kexébtm. Igy tulajdonban hagyot' i ~a]03 Ot~~. ~at~na B~~108G 
tokot alkottak, 54.507 kat. hold kisembeíck kezében 106.000 kat. i I.aggyas ros a la: a. yu.
terjsde12mmel. Közbirtokossag é~ holdat. A ha:Alytalanltott ingat- i r~cl4 ?yörgy -- !\fartID~k Anna
hÖlségek tuiajdonába 18,0 i 3 kat, !an6Ienésböl eddig kIosztott ml IH. l fia.: VI~nwS firene. Sukl Emma
,., 'd j , 't Ali . k lé b 100 OOO I.at holdat A lrlou" ~ leanya. Iréll. Homok JózsefHO! u,o, , ami eze, s en lna- ogy .\ li. • ... ' D"- ~ .
radf 52 biítok 28.Q57 kal. h:lld I láe során kisemberek kezéb~ !(~bb , Dlilya JuHanna fia: Béla 18tvá~.-,. I . "630 k t h ld . t ti kö- I Píntér Sándor - GlJJlai MargIt
t}.:lgYIlá.gban. . mlnL)l. a. o lU o , I fl . B d k EI k K 'á G ö

rt felvidéki föIGbirto~re;1dezégl I :r.épbirtokol 6000 kat. holdlJo le- a. Lin• t~ k~' ~1~V' fi I ~ r~
. . ~ d t' A , bi t k - 8pll !DSZ I 1\ ana eanya.

kormányblzto~ság hatálvtalaíllto~- frerntettek, all ere il I r~g' r () 0- r,' s j,l; K t
- l.. (<Jn. lurovecx unos - on ra

~a ti csehulovák agrárreform al.'lp- I I30Rnak pedIg 7464 bt. kat. hol- N t l á II C 'kk l
, Á' '- .iQ ;'( -, 'd -I k I A llá ~ Á" ~!J1 e e "ra; ana. %1 e y

.\2::1 !ört~nt tngaf.lan5Z~rh&t l"t ,.t.h j. üt élulU v saza. z e J ri;l$ mlOlg 3 I· NA d . E l l· .
l . r. I bb . f I tb ' ,tnl e - a:! Ori sz er eanya.:<nt. holdny! ter'lteten. - tOVa ra 18 o yama an vall. l . é II O b . I t á

....... • 'ák . 1. l " . Áh' lá I . Ir n ona. u uznal s v n -;,:)dokkatagofl szerin! eIJI10fi i l'lemn!tl'uz l megoaa I ner nt il. l M6 á II l á II
a ~6r;11'Stne;< ti megc'z.lásll a !<ö- l már helybenhagyott 106.000 hold- i Vi ~~ ~~ á ona ~ nya~ Mon;
vútba:6: kisbirtokosok fö:dterfiic- t nyi terfilelböl magyarok 45.6551 farl~. I v ~ t;- ~rnod JrgJ

te 19.838 hold, teltpeacH 64,136 kat. holdat, nlová.koK 46.429 1'81.

1
t: la:

N
Ince FI v ~'k f'O~ d

L
& nloÓs

k ! II d 'l.b· '" ' é h ld tA k d' 13 81:;8 - egy ran CIS a Ja. osz.at. :10 (... tl13ttl ~a IrloJaG8ül( p~. o öt, '" rU ~ne pe 19 . OJ l TI d Máté _ Pi té II le6-
dig 56,3:9 kat. hold. A kormány ~ kal, ho\ia!, kaptal{, a:t arány te- I m. ri á T é i n r ona I
blztnsság a kis~mber:k ália: me:"' hát, ~Jat a négyhel a nemzitlflégak nY~'E~H~L;~ i~~joros jános 71
szerIOlatt ingatlanoka. a tehetös..g 18v~ra. éves MlelIdródásban. Oellai .lá-
n_avene 6" 'N_mr l!!lGl'4tl!!WllerM1l!"C»ymrpyr;qs"HB_~~!11Ml·".a-iP\!!ii nos 91 éVil aggkori gyellgc~ég

ban. Tóth Ilona 17 ives Hldögu
m6kórban. Homok Veron 65 é~ 3&

vérei agygutAban. Szos:znyák Jó
zsef 7 hates velesz(1H~tett gyeage
dgben. Németh Lajos 6 hónapos
veleuűletott gyengeségben. Timái
Ilona l9 4v~5 tud~ga.mök6rban.

Csuvár jUlztina 44 éves tOdögü
mökórban. Timár VinCI) 1 'ves
b'lhurutban. Fekécs Eszter 11
hónapol bélhurutban. Novák Jo.
lánka l éVIl. béltlurutban. Lipták
htván 62 éves agyu~lhüd~sb~D.·

Tímár János 65 éves gyomorrák
ban. Gonda L&sz16 4 napos b~l"

burutban. Hangya Márta 3 heti'
hOrghurutban. Koloh Bálint 15
has agyvfilőlobban Zanylk Veron
71 éViB aggkori gyengeségben.
Kontra Mária 54 éVei vérei agy
llutában. FülOp Tirézia 68 éves
agYlzélhűdélben. Dávid Mária 72
ével aggkori gyengeségben. La
patinslki Irén 4 'ves bélhurutban.
Ficsor Sándor 20 éves tUdOgU
m6k<:>rban. Varga Katalin 61 éVei

agysz Uhűdéaben. Valuska Anna
60 évlS agyszélhfrdésben.

Nem rigen tOrtént megegyezéa 'I a norvég. luxemburgi é. Iotha.
az uj magyar-német áruforgalom- r;ngiai vaaérctelepek megszállasá
ra vonatkol:ólng. A tárgyalások ra, Némi:or8Iágnak nYIHlVlisban

80rán részlet~aen foglalkoltak val~ 81Uks4iJ~tunk 811átá~a áll
mindILét gazdasági terillet nyers- legln!Cá~b mÓdjában. Egy~bként
anyagszUkaégleteinek kérdésiivel li konhn~en8jegyzékek ~md a

, . behozatall, mind a kivitelI olda-
is, Maiyarország buzallállifásal bJ( ült' é b h t I' k. '. . on uV ei{ I a e oza a Ion·
tekmtitQben még nem lött lótre tingenajegyzékben ugy, mint ed-
meg~llapodás. A ~éme\Drszá~ba dig, egy.zeri kontlngeíllek (a je
IzállJtandó mennYIség B tarnsés lenlegi szükség/Ilnek m~gfliII16

alakulásától HIgg ts emmellelt en) és álland6a\nak tekintendő

gondolni 'kell Magyarország má- kontingensek is sIerepeInek.
sik két ál/andó bUiátvevö placA A tárgyalások alkalmával 610
nak, ülaszorsI8gnak és Svájcnak I ször volt IlZÓ fl N~metország áJ
és liset/ag SpanyolorsJágnak szUk. tal megszál~t teruletekk~l val6
ségliteireis. Minthogy Németor- (orgalomról IS. A német bizottság
szágtengeremúJi takarmánybevi- h!vatalosan ugyan csak. II lengyel
teli forrálaitól ezidőslerintel van fOkormányzóságot képVIselte, de

. . . mlgbesdlték aNémetalfölddel,
zárva, a német bizottság fokozotl Belgiummal, Luxemburggal és
érdeklődés t . mutatott a magyar Norv~giával való forgalom .Iene
tengeri náJlitáaok iránI. Slál\itá- tös6geit is.
sí lehitOs'Riinket e tekintetb.n -...;;...-.....;....-------
is a tengeri termés fogja megha- n fEngBri igénybEvétEli ára
tátozni.. ." 'A földművelésUgyi miniszter
. "Másrészről a mai helyzetben szeptember l 6 - t Ó I uj tengeri

. 'nír is nagyobb mértékben szoru- igénybevételi Araltat állapitott meg.
;,·J.l1nk·iá, triinteddigNámetQrazág AI uj árak a következők: tinán
.:'~ ri.ye,rsiuiyag8iáIJitásaira~ elslSsor- túl állomásról 24. 10, egyébb állo
\~·~ail.'~n~héi;>va~~~'vegYészet(6:a másról 23.03, ab' Budapest kOi
~:: '~mi!p~t~nk'.r"dre::::Tek!nteitel ponti raktár 22.85 pengő.

", .:f$jf~;:~i~~~:é~:')-> ~-:," '
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Előfizetési ár: negyedév re 30 fillér.

fl\ e g j e J e n i I< minden hónap IS-én.

felelős szerkesztő:

W A L T til E R G Y O R G Y
SLerke~ztósél ~~ kitiJjhivl\,al: e"dród. S~~chO'\vi u. 25%.

ti i r d e t é 8 e' k e t
kedvel.m~nyes feltételek mellett közlünk.

_mlHlLlO?w__• • _

A FALU NÉPE

csillantott fel bizakodó reményt
Hóman miniszter igérete és.~ulii

tása. A falu gyermekei - az:
anyagi lehetőségek'hiányai miatt
- jórészt el voltak zárva a ma
gasabb i5koiáktól.· A polgári is
kolák szaporodása 60k helyütt
lehetövé teszi' 8 négy o51tály el
végzését. Ingyenes 41 ok&6 kö
zipiskolai internátusokatkérünk
a Miniszter Urt6~ hogy "idegen
ben" 8 Jtgfelsőbb osztályok vég
zése is lihetóvé téti&őék a falu

kiválóbb, tehetséges fiainak. A
nyugodt idegrendsze~ ft régi
magyar erkölcsi levegőben ne
velkedő falUSI ifjuság b~i1I~szke-

dése a tisztviselői táröadalomba
előnyös megujhodáat éa felfris
sülést jlllentenne. A Miniszter ur
mérfölde3 lépésekkel viszi előre

a magyar oktatás éi. kultura ü
gyét, kérjük, hogya falu népé
nek e kivánságát ia vegye fon
tolóra - a nap iZegény fiainak
megsegitése érdekében.

Az egyetemre e nélkül csak
l{evés 'falusi gyermek juthat el.

A vádak igazolását mérlegelni
és itélni - afüggetlen biróság
jogosult.

A falu népe azonbim me~tkö

zé8sel szemléli, hogy Ilyen vádak
fennforoghatnak -' ~s a ;magát
nemzeti irányunakvallott nyiJas
keresztes párt tagja ellen?
. A nép békés fejlődést, nyugodt

.és a lehetőség határáig igazsá
gosan irányitott, biztos. társadal
mi berdezkedést kiván. Nekimá
sodrallgu az, hogy kik· állnak a
hatalom élén, de mindenesetre
jobban bizik azokban," ;akiknek
bevált politikai tud~5a, alkotások
ba n, cselelwé6ekbe~ hely~anek; és
értékesnek biz9nyull' ,.·:J~~~~~ti .
munkássága .i.a1;aQc;Ját 1dpM~b

nyujt a kor~áÓyz~.pe~#...,~)ü
vételes tud*öl,., R~.~t!a,n.·,: !~H~~é
pességét klvárió.~fe.hl{J~taj~~..v:~
zésében.' .' ,

A magyanl~p.iJ~l~~~$;.~~~t

máregy~;er6~iliG.~~fa~~a.~~Ü•.

~~:~~~~~~~~~~~e·
.elé. '·Ai.erfdriteny.~; •. magyarha4~:

.":0 ;·;\;.~~Af:: ~f~:::t~t~~~~)~;~<:';:

Bálint
den népi tehetség módot talál
hat egyetemi tanulmányainak foly
ta t<isá ril"',

Soll s7.egén,. tehetl:ieges' éa ta
I\ulni\'ií.~yó magyar fiu lelllében

pai állam népt. Mi páldát adtunk
J világnak, hogy államalkotói és

, áilamfentartó nQP vot!unk mindig
száz vész éo vihar között. .Mi
talpra ugrottunk a le~bon~a5Zt6bb

megpróbáltatások pokoli túzében
is, mert magyar azívó8ságo!, faj
tánk s~eretetét, ősi hagyominYll
ink megbecsülését, a hétköznapi
munlla és tenger vtrt kivánó har
cok álláéát tanultuk ősainktől.

!\'\egbecsültűk a bevándorló é.s
beszívargó Nidigen te6tvért" aSI
talunkiloz tiltettük. ~öt a nagyobb
falatot soklzor neki engedtük át
de a ke1.ére iitünk mindenkinek,
aki Ősi földünkön idegen jármot
és rab&zolgasorsot készit elő Ár
pád késö unokáinak.'

Éberek vagyunk és óvatosak!

IllegdölJlJ-enésoel 0lva8ta az ujsá
gol, l1a:,abjain azt a rémmesébe
illő véőzhirt, hogy néhány nyi
1a81(;:pviselő - a hatalomszerzés
tébolyilban felfordulást, forradal
111at é& esetleg az Ortm3g . pékés
fiiggetlel1ség~nek eljátőz.asát ké
ozitette elő.

Al. orőzággyülés-a kir. ügyész
ség !{érelll1ére - kiadott letar
tóztatásra éi birói eljárásra két
képviselőt. Azt állítja az ügyész
ség róluk, hogy olyan összeeshü
vésIlen veltek r~stt, amelynek
célja a kormányzó elfogatása, a
uelügyminiszter meggyilkolás<:, az
államfő I\isér~tének megölése, va
suti hálózatok fölrobbantása köz
épületek m~g5lállása. terrorcse-:
lekmények elkövetése, 8 mind
enek c.élja a hatalom erószalws
átvétele lett volna. Ugyanaltkor
még három képviselő menteImi
jogát függesztette fel az ország-
gyú!és búnvádl . eljárás végett,
akík~t az ,üiyészdg Igin sulyos'
.á1Iam-,~i6·· t3rsa:dalómaIler1e5 bún-
•c&éleliriíénny~kkef~idol.. . . .. . , . .

gondolat
gyeliink öz uj európai iránvcsz
mékre és politikai meouihodásrah . ,

átvesszü!{ 27f. ami iöldünk és
0:Si:éigUIl:; icjl:Jdésére jó és hasz
nos, nCln z<irkózunk el OlYiH]
esz/ll~i,töl. amelyek a keresztény

/llélgyar&~g izmosodását és férji
rneg~rősöd~6ét szolgáljá\{, de át
engedjli 1\ él Ilrisztusi Ilereszteny
ség erl;ölcsi. továbbá <lZ ezerévco
magyar-lét és élniallarás rost<:ij:in
lllért éJ lIlélgYélr Inns néret, Ill;ís
iöjléÍt sZül~;íllli és szolgai 'll ódon
utánozn! liel1l alléJrt /joha, IleII; is
lud. '\\i érezziik maglil1iu1l. oly;,n
IlCI!l"/:' ~'; iiivd!asztotl iéljl1élk lS

r1CI1!Zell!·Ji.. Illint bármelyi!; Cll!c')-

H Ó m él II
liélgY'UII,du ünnepi beszéde a éoll2

sed i I.:!.;vw,: III megn;;i t,'16ii II egy i k
liill;ilg<ISí<'l Illonanata volt az d
(llUll Ilet Zi:jl(, .,~sel11én\'eillel(. A
lJ1?5/0d al:.:ib idézett fL'sze il iillu
ll~p~t is ~!ueldi,

.. '\ sl.\:gedi egy;;tcl1l, Jllúl1l!otta
fió;nan miJliszter _. ;\ I;,crszuíí
l;er\'5ztéll~' 1"0 111;J~Yi:; llL'mzeti
politíl';I:\;,I,. :i l:a;;\lJ;',6;\ii!i 05 él

Iliagyar nép: \1 CI \'l;1 tscg II c: I, ha t;d
maő vnlil \,ell. hogy legyell a jö.

vőben. j'litllgatoi közöltük a ma
gyar Alföld földmííves népének
tehetséges fi~lÍ, komoly hivatás
tudattal tanuljanak és IlészüJjenek
fl' nemzet életében betöltendő hi
vatá5ll1na. Az egyetem légköré
hez méltatlall és tőlük idegen
érdekeket szolgáló megmozdulá
sok helyett elszánt akarattal tö
rekedjenek értelmük fijlesztésére
és müveltl)égUll gyarapítására,
szervezetei II keretében lelktik
múvelé~ere, testük edzésére és)
szociális igényeik kielégítésére.
Ebben a törekvésükben mindig
számíthatnak legmesszebbmenő

· támogatásunkra. K

"A kedvezmények adományo~

zá.sánál - folytlitta tovább a
mlni&zter - egye5-egy~dUI a

·ráulaltóág, fl. szorgalom és a ta~

nulmányí eredmény lesz irány";
a'dó. 'll\~gyar., népünk:rnind~n · ta1
•Wtlniyágy6 ~.é8 •"t~ri~lásra ;'k~p'e~
'~,z~gény"~e6,8~oIgahi1a6' fia, '~In~

,!, l

A szegedi
ország irányitó cdkitüúseit 
hZlngsulyozta 8zegeden tartott
nagy be8zéd~ben az ország kor
mányzója: nagybányai ri o r t II Y
Mildós.

nA törtlÍnelem <szine előtt .
mondotta a kormányzó - bZ€

gedé az a nagy érdem, hogy a
namzeti ujjáslületésnel< ez a vá
ros vol t a böIc6oje."

.. A szegedi gondolat ket ev tl
zeddel innen indult ki és Ina ak
tuálisabb, mint valaha. Ini vol
tunk elöfutárai annak az irány
zatnak, amily a nemzeti cőzme

~rő5ebb kimunkátását, a nemzeli
a faji szolidari!3s li";t;tCi~6l'I)iJ I
l\iépitésével l) a sLoci,ilis ~t}ndo

lat elmélyité5~vel és kit.:rjeszté
~ével ma már nemcsal{ nálunk,
hanem las6anként egész Cl.irO;L'I- .
ban minden nemzet S(ljiitoE; gO:l

oolatköréhez képest ~rv~nye6ld,

A 5.legedi gondolat utjún al,alljllJ(
tovább ii hiltadni, nCfl1 idegl;;1

uton, hanem a mi IIlJgul1k :;::j<'l
tos utján, amelyen barátainl:. 01
(\alán már eddig is jelentős ereu
ményeket értiink el."

Ürömmel és megnyugv<16sal ol
vassuk az el~ő magyal ember
bölC!; é& irányitó céll,itl'Izéset. r\'

felvidék, Kárpátalja, Erdély visz
szasz6rZéóe b~J{éóen, véráldozat
nélldil iga/olja a szegedi gondo
1at jóságát. Ha pedig visszagon-
doillnlt a forradalmak és oláh me
szálliÍs utáninyomoruságos idők

re ~ő ö55zehaaonlitást teszünk a
magyarőág mai gazdasági hely:'
,et~vel, hálát adhatunk Isten után
azon férfiaknak, akil{ sok ,küsz
ltödéó8el, ~ gYŐlŐ államok ellen
;séges, meg n~m értö magatartá-
;sával dacolva nagyobbá, erőseb·

;bé, életképeó~bbé és fejlődéőre

.alkalmassá varáI50lták - a cson
1{a magY~r. földet 'és leigázott
,népét.

Az eBamények a valóság meg
.cáfolhatatlan ;biIonyitékai. Ez el
~en józan \:ésszel nem beözélhit
Sink:, de ~a még is megteszik
egyes ·írányzatok·: és . hatalomra
törtető' politJkai' alakulatok, ·a ler
méózete51 j6un'!éaszel megáldott
és higgaMan· :'mirtegeló. : magyar,
nép_,11it6.Lmutatn.ekik. i

. "A magunk sajátos utján" aka-j
runk haladni éá'lfejlŐdnl.: j;:ilfj.:
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vániága ji faIuli .ti.ztvf4eI8Inek't
. Mi látjutf ~ kormá'ny:]6indula

tát· éi S7.0~ajjs töréFvé~é.5A ki·
vitelben tllOnban gyakran ti fő

vl!ros ideol6a1ája és a társ8da
lom oojait csak ujságoltból is
merő, zöld1l8ztalnál dolgozó egyé
neK dile!ántizmu83 érvényesül.

'megnyugvás és megelégedéő

teremtése a legjobb politilta. Ett
kérjüIta valóaágban, akkorhiaba'
kiaerleteznel{ 8 jobb sorsot, több
fizelt:Í5L reálisabb megoldást ígé
rf) felforgí1tók,

1~1é;gas:::;os hivatásáról és' erról
f,;:Ó:oli, !iOgy miként kelf é/nUnk
fsfel: törvényeI szerint, Sz;imyeló
S7av~; az ég felé vitték a lelke·
L:i, !:Ieiytk kapui kat sark;g .Z,rva
ic;gelJiak be az örök igalsjgokat.
r\ szentrnise után az ajkako/l fel
l :.e:',dUii a minden magY;.ir(Jk imá-
. l"

i" il ;·;!;linusz.

il, (JudiJpesti mezögazdasi:gi l;i
j!Jitás '.~s tenyészállatv?sar iel;
dvz6bizot:ság'J most tartotta ,'l

ev: B!sii gyi.lié6ét. Vitü Tt:í:J·:i
n~!éI gl óf főispán elr.öki Il!agl:}'i

i6jilbaii örömmel emlékaett meg
fl lü lel nillgyarorlzági éö &zé\,e!v
101di ré~zel! vi6Slaclléltolású6"
!\\?jd t)römmel közölte, hoby a
YÖ;dllli\.'d~sügyi rninl8zteriuf!! és
~ fŐ\'iÍroo megértő áldozatkéaz
Il~ggc: jelentőacbb ösózcgat for
dit tl II i<1l1itlíai telep fejles2téöerc,

f:~L:tnn a bizottság K o n 1\ o l y
Thege Sándor dr. OMGE fŐtitkár

előterje511tései alapján ugy hatil
rüzotl, hogy megkeldi az előké

szUler~ket 12 JOvö. évi kiálJitás
lliegrGr.Jeléaére. A jöv~ évi kiál
Iltú az ötvenedik losI az OjY\GE
<iiré\l rendezett mezőgazdasági lti
~i1!lt\"ok és tcnyészállatváóáok
eor~baI1, A rendelőbizottság ugy
halerozott, hogy I jövő évi ki;:!
Iit68t is II izokásos koratavaszí
idósZ(',kban és padig március 29
től április 6-Ig tartja meg. A ki
állítás gEnince ez' alkalommal . is
a vásárral kapc.ol'ato5 teny~u

állatklálJit88 les%, :am~lyeD val6
réizvételre az. érdekelt· gazdák
mária széleakOrü előkhzűleteket
tettek. . . ::.'_

A jele.ntkezé' _hat4rldejét:a' t6
nyi5zállatok·.c80P()rtjáb~n';január .

. 6-bán 1 .a:többL·.c.opo~t9~nálffeb-

. ruár l5·bell, á1Jap!t~>tta,~;'!1e_i; ,,'

vártuk

'T crr1plon-iszcntelés Vésztőn

NJs/ ~innep voll \'3sr\:'nap:
V~ :,!tj ;';á'fJ;i~\.!s t;:',r,::;:dé1:nl.:n;,k.!
,\ ;,(J;Sl g lic.~olikm&ág::!l1c); régi I

. l

á:Jll:1 k:iescdett be ('Z('I; ~ n::pl.'n, :
. . '1 .\ I l
1:,;'".7.(~'~!é-:~(-i{ él rom. ké.l. :em (" I

;

i;lC,\ ;\;,lr ilZ iil1ner~lyc~ k:~:lC;l- i
:li~s (~iöH él hivek l al;dn'i. ;;-':-!
;l'}'.' n.(-lk kOriiI és (;;VClci,;-;e,;

11 ",2~.';~~:·:.!; :;":'~Pr gót',;i:(i c: ~~'n p

l '~1'J;:~:k ,",:clyct ifj, S: t:!:'·. :\'i

k,l .. :::·.::'l,(·s:~bo: epi:fn::','u ter,
'''C'.': 1 .~ '"Iidt. i

..,~:!lf) ~'0;\:,liku; nér1('ll':; nagv l
(~:(;:-"\. t c;;,c1tc,. ~:(i.~~.\· ;;r~rJtpt'fl!

;..'-3~~t .._'.~ i;(q:~'/~i j·:(;i:...:.:(\}" .\~i:\:\.·'.s i
:G:SP'lf, is, .;i:d bi:nsö:·(~g(;.-, li<:'gy !
ucrvc;:c!'o,c;,;ctc;k lS '.c'dá Ui, í

"
. , i (", [I \ oJ1'1' '" " JI t·· -., \.".; '.. k." ! (' l,' l'\.. " . (.,.... ...'1 ....... ,. ..".

I . •. ", '. . I' l
,(t!:.; !:';)p;<~j Js. Uti \-(J.! ai -,"-!

"""'i" r:;,' "\!'e~~cs'b" , ·'{'I"· I,,, .. , ... ,;, .r <.; 1.. •.•• , ~ :,1 c.P'c.l.Jl~

i·i~;;l.iS (,S l~~réibl\s Vy,:!~y h:'kl~~', !

r l ~ r·.",,, ; .\ l. U i ~ e ~... f' ;...~ r' o; II r ;
. , ro' " J '''.'' , :., , ,

L:j!~':\:l;te:E~~ jár.os e;':G~!ol: kor- i
r<;,;y<' ~:!..:ntellé' fej, ai,i 1:< gyed i
;; ("ik' érkcz~tl n:eg \·~~1tÖI'-·, i

il fji~l;c: r'.'i:á-zö:d z(ÍSZ:ÓVil; fc:j.!
i,.;.~(;g0Z()ir rom. katll. femplcm i
c:c Li:.< liCI, baiczéi Eelil.:zcy I
;'.\Yé:; {öispf,n UdVÖZ0He 5zivb6lt
r~l;é~d,), !/leJeg ~zavakha! az apOll-I
lü!i ho, m/,nyzót, aki kedves, köz- I
VcUCli beszéddel köszönte n:eg i
2,Z ulhü;:lésL i

1\1. nd'v'üz1ések elhang2áia után'
n':cglü:ZlCcött llZ ():tyh~7.i ~2er:Gr- t
ttts, Ll. I..ildenbefger János apos-!
tüli Í'u(m<in'nó fel~zell!el~e az uJ' I- \

ttmplorr.ot, I~tennek ezt az uj i
várát. A felsz<:ntelési szertartás i

l
után pe.jjg kifárultak a templom l
ajtai s dr. Líndenberger János i
bGlTIulatta az első szentmiseál-I
dozalot, főpáIstOti misét celeb.
rált fényes papi segédlettel. Meg
kondult a templom harangja s
messzirel1angzó, diadalmas, uj
jongó hangon hirdet~e, hogy uj
templomot t:rneltaz embar lsten·
dicllőségére. lIivta, 8zölitotfa. a
harang a templomba a . hivQket
akiknek nagysokára teljesIin i'neg~
töltötte az Ar hajlékát. Az' .evan
gélium utá~d~. Domari~k.· p...~
békéscsabaI ,apátplebános·. mon
dott szent beszédet. A tGmplom

Nem ezt
~ereg szétzUJJése, az ország teljes
felfordulása, oláh, szerb és c5eh
megszá1ló: csapatok beözön tése,
az ország kirablása és szörnyű

megcsonkítá8a volt.
Az akkori kormány gyengeséget

íanusitott Károlyi lYUhály és csat
lósai, a szociáldemokratákl\al szem
llen. Egy paranyi hatalomravágyó
Csoport felfordította és tönkretet
le Szent_ l.stván ezer éves, dicső

birodalmát, hoJott kellő időben és
kemény kézzel megakadályozhat-

·ták volna a hazaárulój, gyaláz(1
~os tervét.

A falu népe m~g egyszer nem
.akarja átélni a felfordldás .és

·megszállás dicstelen !wrszakát.
Ki tudja, hogy még egy feltáma
<iás jőn-e az országra?

Igazságo3, de elrettentő bünte
tést kivánunk I Az ország épségét, I
a magyar nép millióinak jövŐjét

balga rövidlátással és Illi tengő
· kapaszlwdásBa! senki ne meré

szelje kockára tenni.
Bizunk a magyar bjr6~~g ité

Jetében, ugyanakkor megJegyez
zül{, hogy ltik azok, <d;ik husz,

eszter.áÖ kálváriás, de jo~,b'jövi)t

igérö munkájának gylimö;c:;~t ~I-

tékozolní akarják.

Gr6f TeIElI{y Pál1wrmánya visz-I roda&t segitené elő a Iwrmány
ózaállitotta a tiaztvi5elölt korábbi azzéi, ha az első gyermell után
fizetését - a c8ökl;entésel{ meg- 20,-,. il másodiknak 25."-', i.l !Mr.
szi.intetésével. m::dik és többi gYMITI2i;únel{

Nem igy gondoltuk a megol-! 30-30 pengő pótlé);a! U!~!l1a..

dás~, amely nagy csalódást ho- l 80k ia!usi tisztviselő jdegetl
wtt az alsóbb fizetésű O&ZHyOk-\' L~r: ;;énytelen tanittatni gyerlr.e' I
ba.n ~JŐ,_ mag6ohasodott, 1111.1nh<i: 'l: ;;~t. Legaiább károm gy~:~melt i
vrgw lobbgyermEl;rs tJSZlvlseJő:, pótiéit(i legyen annyi, ilogy "bból I

családo!tr:ak. . . ' ! egy gyer!uk idegC'nhC'!': tanul-l
Nem vagyun/< Irigyel;. Erthe- I hé1:jSOil. fl: c8c;k m,~lt~\ny'!, 1,:- l

tőnek t<nljuk, hogya 111i1gasabh:
osztályolt tIszt viselői Iényeges i r.='-U";";"'""':~-=~t~'=-'=="-=",__~~S5la:a._lIIiI:I AWiIi!R~8

javiUst (taptaJt. De <.Imig a XL!
fizet0si osztályban élő ~ti~ tiszt- 1
viselö 1250, (Ievonúso!;ld ennYIt j
sem) addig, az V. fizete.s: ()~z-! r,.

táiybéHl ~Iö 80-90 pen?ö töhb-! i../i' Li:'ldenberger ~láno& apccStoli kormányz6
letd l;apotL De ugyal1éJzol1 08Z-; 6zentdte rel az uj r l\(:th. templomot.
lá ly l10tlen t(lgjci j.5 ugyanannyil i
kllptalc mint fl Ilét-n<ÍrotJl gyn-:
fil eltes nő!) l i,Ht vi se:ö lt. l

rlol ii! a méltányo5!;;lg {s S 'l. n- !
CI":111':' I' '!-'''~'''s:! ? !... ."> f:.(..o/~Od~. •

He p,:'dig iigyeJel1lbt: \'t'S~7,Ü:;!
<Il.i, !!ú:~.·:' (J nJ3gasilbh OSZi;Il)'IJk!

1':!.!·j;Ji ij kiutozáso!{ é1lk21n:c'lv;:I:
~ .

knY':!1.~'3 pótlékot I~!\[lné:k dZ liti- 1
6Itül{!ny',)~ é.5 nélpicijal', Uté1!,'I::;;1-:

VJ1, lJ~'.'I!I'i',~.l(Or 3 \;jsehlJ tiSZte i

..'!selCiI;' mel!ékj,ere5ctrc C.S,JiI :d;- \

~il~d:tlJ' !1·gH~~v.m' II !'fer tl:ll,:tnek EJten, lJil r'.'nl!cs ;':- ~
uw~UUn o r l f; ~h)~il~ ; .

~ !):n;I.iI\\!~j\l!\On l{i\-ül, ,iZ Ujl! (')1,'1: ::

l, '-i)!.;':\IPJr:i\~ját is \. ;j11~1;.:{11. \'(;'.
Az árviz oho:lta 1;.(\I(;)i míé1:t /" J':-;j:;\\"t feltétlenü! 1LCiJ'.ill'U';;':-;- :

.sok gazda adóelenged0i:2r1 10- L, ;:ij;,;!iil3eJá teszi. .
Iyamodott Mint;haJljul<, 2'.z iiie-I :\'ll irjiÍl: ;\ ]<Ipl;l:, lillgy cs;:l; ,;

tékes pénzügyi halós~~oi, CSél1; i,ifl tis?lviéelők .. fi:lcl0.sc.s0Id,,: :;_
részben veUált 'figyelemb:: a l;é- ié,~él~(;;; rlll'g8zUr.tt,téo':'liil" :l.)!'

relmeket, mert "a vizenyijö terii- S'lÓ. V6gJi kiderüll, hogy (j ti;!>h, ;
letelwek fellüntetett és l:l1iJH .ld jc!~rd(jfj réözét nc f1l " sci,- ~

.csekély adóval terhelt föicldt ut,Ín gycrn;ü~8, fitlta!abb ltis(it.il\:ö,.. ~

'Ujabb kedvezményt nem igényel- Jői C&,i:;',dolinalt, húneill éi ;,y_!
h~tnelt a tulajdonosoJ('. ó\?bb, m<:ig2cabb IUllegóri;:Z 1:1'-;

felhivjuk gazdáinit figyt:!mét riÍssl.úri', fizetésé! él\I~7(" iii:.;
arra, hogy akik valób;!!] árviz "sel hen n'ár ör.<Í::ó h:reu:ttd Li. i
károsodást szenvedtek és [Idó- ró c8f1!é;dtagld{ jÖ\'l'deln:01 ió ':::- !
.csökkentésben nem r{szcsiilt~l<, é:!nozó ~i~;:lviseI6i ciS21jL!téIlJI..;
azok a községi hjro~U:,-téíblón l j' J .. ,na t Jlli liltlá l. i

történő klfüggeszté&tö! :5zjmitolt l i'~i o c·ol'at haI"'0'l""c't l""'" i
.l .... , If.. ..• (.1 , ""'("!

15 nap alatt felfolyamcdá.s5al éJ- I. r~d és gyermek\'éde!l:m" reé,!i,:, i
jenek a vármegyei kCzÍg~lgatási megv3lósilá3éÍt várlult a kOllT:éÍ:l\'- )

bizottsághoz. Tény ugyanis az, tól. A [I\iIlilSy.telelnök ur jligOl:é~l~ l
hogy a rendkivüli esőzés és ára- több és töi{éloteae.bb fllullltrir \,,:~ !
dás puöztitásait az ánmntesltö és jogo8an fl nemzet rnin(!(:li!
társulatok mOótalli berendelke- f"[ :ialo, l
-<léöük és munkaerejtild,el ID cg- fAi is tökéletesebb és mell:'-'
szűntetní és lényegesen c&ő!;ken-

nyoEaLb elbirálrist és gyalwrlé\: i
terii nem tudtáli~ Ezt a földmi.

e!bánéót kérünk a kormányzat/óJ. l
velésügyí m!niszterium j(iküldött,

Ne ?álJoc Begélyezéóóel, haní:r:J I
mlnisz~eri biztosft iB igazo.!t,}.

Intézményesen kérlUk védelembe
Ezen az alapon a miniLSzteri ren-

.' 'delet egyik szakasza alapján föf- ver.ni a so~gyermel{es családoit?!.
.-... febbeznl é~ lényegea adó' Ctö\{- I A. Tamc'1&oy-féle fizf\tés-rendózer

kentéöt kérni lehetség~8. A f~l- mélt<Í?y\tali1f! és j~aZ8ágtalan" mert t

)ebbeiŐk a~'községj e!őljáróság- IHZIl1 JO iOzatoa, anem ugrassz\:- I
"náVillet\1s töjegyzői hívataIban rll emelkec!ést mutat a magasabb •

"felviJágosltást kaphat~ak. tisztvisalől osztályokban.
Rendez~8t l{érOnk és várurik,

A fiatal generác:ló nósűlését

elősegítené al, ha a t!5ztviselő

. neje havonként legalább 30 pen
gő pótlékot kapna. Ebből az évi
ruhája és ciPŐji yolna fedEmre a

. szolid é5 ta'karékos asszonynak, '.
A gyermek.nevQlés és szapo-



unt.áél(.... - .. "\'t}?~i~~~

ttor~át~ Gé~a le~ondását követell mlnd8~ ilgyét uive eg'" ma- Akartuk It mQ~6gazd~6~J~er- "

, j 8 MÉP, ,fendrődi szervezete leg'vel támogatta I lzámtalan-'més és 'rtéke~!'t1' átfo~g irá.
Ar. endrődi v'luzt Á ' szor 'adta bizonyságát annak; nyit4sát, meglZervelélét6ime.-,

bill It t m ny ragaazlodásÁról és támogatásáról F" hogy minden ereJéYel • v4rme- \ feieid árpolItikával '-"rpea5i u-
. oa o ta a kormányt, a fOlapánt és a pártot' '

gye népének boldoguláláért ' da~áiJö~~~al~~,zql~~~,~~t ~J&.
Mint llrri~ratal, Horváth Gé- le és aH 'd b . ;. dolgo%ik. Bz<,rt fordul a kerület' tosltását, é. állandóalfá.át.,"t ál ,I or maj eliazoladik

U, a iY0rAa v autőkerület or. hogyakertilet válasl:tói hajlan- n4pe mait il bafezei Bellczey, Akarjuk a közellátás biztost-
sl6ggyOI'-1 k'pvlseI6je, akit dók.e ót követn"l A ál MikI6shol:. Határozatileg kimon-! tására a .dleaköl'11 kesa1etl'áz-
M' r I" , . v a5atmány d '

p-p alramma 'v~81atottak egyhanau hat'ro.attal felkérte ották, hogy ,t dálkod•• klépitNét. ,
me~, kl.llpett • Magyar Elet baicJ;ai Be/fezey Miklós fói.pánt rai8ukodAsukról és támo· Akarjuk az ipari tedkany-
PártJAboI. A kerület válautó.. mivel k" J k o . gatásulcról biztositj4k a kor- ségnek tervszerű állami irányi-I . • a eru et ormanypártl
po gáral Itőreben ~ag" megdöb- képviselő nélkül maradt, hOllY mányt, a fóispánt, valamint tá. alá helyez_sét, el haLai nyers-
ben••t keltett a kd.p••, mellyel II honáfordulókat dr. Biró Zol- ez ors.ágos párlot anyeggudálkodál klfeJlelztéaet
el.óne~a MEP endrődlllerve_ t~n vármegyei központi MÉP • mindez:ekről jegy&,6knyvi ki- és al ipari termeléinek e7.zal
ute (oglal/(oxott. Az e",drődl titkár utján mái fokozottabb vonattel értesitik az orszáios öauhengba hozatalát.
MÉP nagyváJ...tmjnyl űl'.t m~rt'kben' támogal,a. A vá- pártllervezetet é. Horváth G6za Akarjuk pénlüiyi politikánk!"
tartott, melyen sdahulun vet- laSltmány és AI! egesz karület képvi.előt ia. nak az arany alavu,1r béklyó~.
tek, nislt. 'A gyftl'..n, melyen n4pa eddig is nagy örömrnél Mint értesfilünk, hasonló ha- ból kllZabaditálát ée a~unka
Kalmár Imre endrődIMEP.elnök tapautalt6, hogy baiczai Beli- tÁrozatot hozott a kondorosi és elapJára helye&'sét, ,Cgyel hltel
.lnökölt. :róth I.tván válautó- csey Miklós ft kerület népének csorváli nagyválautmány is. politikával. termelési l,hetó-
kerfilell titkM közölta, hogya It MIIIégekél munkaerők teljel kl-
Ma"yar Elet Pártjából kil4pelt II agyar mcgujulás Párfjánah programja: halználását, minden spekuláció

Horváth ~'dtól tblratott ka- Vitéz Imredy Béla, Yftéz Ja- f~lé helyezését. é. uuora Jetörését.
poU a pá~tuerv... t. A távirat. rou Andor és vitél Rátz Jenő Akarjuk ar; országiytilés re- Akarjuk az árak é_8 ,b~r8k 0-
ban Horvpth G'.a aKt Urte a vezetésével: Magyar Megujulás (ormját, a nemzetu~rvent ki- lyan nabályodlát, ~m81y ar;
p4rt ve.et~s~i't6J, hogy okt6- Pártja névvel uj párt alakult. Im- küldötteib61 és a hivatási szer- állandósáiot, a meg'l~et"s bix
ber 20 ra hlT]a OMn a v'laszt- rédy és Jaross ki1spése után vezetek vezetóiből álló ea-yka- tolitIbát .1 a tarmelé,s ,emelh
mányt, A veutóléa termtSIze" még tizenhét képviselő távozott marás oruággyülést, a politikai dédvel a szélas n~précegek
te..n hem tett eleiet a fel..ó- a Mallyar Élet Pártjából. Elek- pártok meguünését. életslinvonalának jayul41át ~il_
lit áana k:, mivel ellenaéki ktp- kel alakitották meg a MagY6r Aktu'Juk a kormányzat és a: tOlitla.
Ylselő kormánypárti ...rvezet.t M~guíuJás Páclját. A megalaku- közigazgatáa,mílyreható referm- Akar/uk a nemlet.zerve~et

nem hivhat öuze. A válaut.. lást II törvényekben előirt for- ját, erős és e~ységes kÖl:ponti' nodátls hálózatának tökéletes
mány nlliY helyulés lel vette mák betartásával vitéz Imrédy akaratot, a minisztértumnak ul' kiépitélét, hpgy mind-..n magyar
tudomásul a' kerületi párttitkár Béla és vitéz Jar<)ss Andor je- beosztását, nagyobb közigal:ga- testvérnek ,bajok és clapások
b8jelllnt~8&!t, melynek .lhang- ,lentett.k be II belügyminislter- ~i területi egységeket végér- esetén legyen hova fordulnia.
dsa után többen uólaltak f.l. nek, vényes Ogyintézési hatálk~rret. Akarjuk a t'rsadlSlombiztoaitás
A (elu:ólalólt ogyöntetűen han- A meraklkulAst bejelentő 1.- Akarjuk a bürokrácia megszün- 'lI.moaitálát, egyl'ge.ltásét ás
aoztátták, hOllY akkor, amikor vél hel: csatolták II pártrénle- tetfisét, II felel6sség pontol meg. 'kifejlentését, nép és faj jrd.
e mÍl\iált,erelnölt 41 • korm'ny tes progf6mját. határozását él a mulas.tások k.it S&olg'ló ,egásuégyGdelmet.
fontOl külpolitikai fiiyeHel él Tekintettel arra, hOiY vité.. elet'n kiméletlen érvényesité- Akarjuk e caal4di Iileté.1 és
az orsdi területiyarapodás6val Imrédy Béla Endrőd kö&Ségnek; lét. munkabérrlndsze',: által'noll'
kepelolato5 n8iY feladatok meg. diszpolgárll, kiváló egyéniiége~ Akarjuk ft minden vonatko- tételét minden .'v'onal~n.
old6aával 'f0lrlalkozik, Iránt táplált tisztelet'Onk kötelez" zásban nemzeti, népi 4. kato- Akarjuk a Isid6kérdél olyan

nem helyénvaló e nemlet arra, hogy programját - Bt pel5Ii'~ náa szellemű I közösadgi ér.élt megoldás4t, amely 'véiül Ma.
b.laő egYléaét megbontani. lapok nyomán - olvl1sóink .lét fejlesJtő 0~t8tás és nevelés egy- gYlSrorsdgot a zsidó lakossái-
B&ek ben a tört'neI~i Idők- tárjuk. Ime:; ségét. A kere821tény hit ta val- tól él' Ilfdó szellemt61 telje.1,I;\

b.n fokozottebb öuzefogásra 'Uj Európa vún kialalc.ulóbano' lásbrkölcs védelrnét él ápolását. mente.lti. A heui' zsld6kérd's
van ashk.ség. I<iemehék ut is, Leghatalmasabb formáló er6l: Akarunk olycm kulturpolitikát, megoldáiát 8Z8'rveeen b.le 'k.n
hogy a ~ormány munkáj6nll.k a nemzeti s%oclalizmus és a amely minden, kautszellemet . kapcsoini a zsidók6~déi uj
ez eredmenye ,aa, hogy emikor fisizmus. Al: uj Európában izig' leküzdve, megnyitja utját e népi európa! rendezéséba. Ad.ii is
eléll Euró'pában háborus a lég- vérig mallyar lelkü, uj M6~Y8r~ tehetségek érvénY886lésének. ; amig lS klv'ndoroltatáa '"em le.'
kör, Magyerországonbékés mun- orazágot okarunk felspileni, a- Akarjuk, ft, munkáho. való jog hetsége8, alea,rjuk II ziaidó!6.
ka foly(k -ll éppen ez:ért hely te- mely az uj Európa' vezető ha- ünn~élyes tQx:vé~ybeiktetálát, teljea kiküszöbölését a magyar
lenltett~k Hor~áthGén I'pélét. talmaival nemcsak a polhikai 8 dolgozó tárlla~alom:foglalko- kulturáli. életból, a zsidó bir.
A feluólaláJok után lS vílaut- érc1ekközösséget, hanem az ő_dsl .ágak nerlnt hiv.atásJ ren- tokok 8&onnali átvételét birtok-
m4ny e,/yhangulag • szinte eszmel közösséget is vál- dekbe ~eló azervezé.ét. ,Nagy. politikai célokra é. lOullemlk-

kÖy~tk~ző'határoaatothozta: lalja. Ezért a célért ősi keresz- 't(ogó 'nemzeti ,munkete~v ke-' ben i. ,malyar ,é." ho.~áért6
'H ", ''o' h 'G"'á"" I tény hagyományainak szeI1em'- retében háromféle munkeuer-~ kezekbe akorJ'uk' adnf a g'az:d••'orval ,át esért vá au-

t ohá'" ~~ii 'k6'pviseI6nek, mert ben, alkotmányos uton, törvé- Vizet (elállitá.M: sági élet vezeté5'ét és a rendel•
• 'kÓrmá;riypárt prollram1ávallé_ nyes eszközökkel, de elsuntan, kötelező munkaszolgAltitot, kezéa jOI't.'
pc"tt ~fe1. 'Ha"ne'~ a' MEP prog- lendülettel és megalkuvást nem ahol cl városi fietelság OA ,mezef( Akarunk olyan kora,zarú, nem
iamj6v~iln'dult volna a válasz- Ismerő akarattal fogunk ktizdeni. munkáv.J, a falusi ifju.4g ,azl zetiségi politihfolyt4t'6.át,' a
16Iikn~déle'n.;ben, 'akkor nem Akarjuk a korlzerű"gyökeré- ip6ri mu~ávlll ismerkedik meg~1 me\y a megyarsÓi vezető".ie.

jutott vólna mandátumhoz. A ig sz:ociális magyar munkaálIam munkan-élküllek uámáre oly: repen.k ~s • magyar' állam
vala'sl:tmánye' k~pvls~Iőt 81 el- me~YaI6sitását, katonás szelIe-, munkaue~:.r;et(munkatáborok, megbonthatatlan egyilge~ok
lenzé'kbo 'i{effi' követi. A 'válaS&t- mú, egységes és egyetlen nem·' I munkahely.ek, vándormunkás-' biztolltáslS mellett' lS 'rl\a5,yar
m'ány ~ ai endr'ódi MÉr kitart zetszerV6zet klépitését, II tár5a-' cloportok), -ehol hasznós, mun- nép jellemébőllakadó" jólridu
az oruá'gospárt meIfeU é. ne- dalmi válaszfalak lebontását, 81 k'hoz juttatják óket, lattal é. nemletközi széi-i6dé
he:.r;méo'Yezl, hogy Horváth 'G~- kö.életi tiszt8ságot. kÜlön manuazervezet II mun- s.ink blcs.ül.tel' ~éirel\ajt~ií
Za ft v.il.'zlók 'megkérdez6se Egyszerű.égetkivánunk a ma- kakerülők számára. val megadja a .elünk "15 mái

. n:4lkiil itiléj>,ett a ,pártból. Ne- gyar közéletben. Akarjuk ft ci- Akarjuk a gezdaláil és pénz-o népiséaeknekmf~duokaf8'jó-
hézínánYez.i Dzt is, hogy Hor- mek él rangok idejét mult s.ö- ügy! politika egés:& területére gokat éslehet6l,áieket, '-arn...
váth 'Géz'ci' a'zt' frta,". llogy' vi. , vevényeinek lebontását, az 'ál- t kiterjedő egYlégesen frányttott tyek .ajáioseiy~nl~égü,k,<',po..
tantói ebben' a ':)ép'~"~iben mö- 'Iamfói dm, a vitezl elm és ~' nemzeti gDzdálkodást. lását .. n~pi féjl9#~~'&)Cé()i'~-
Jötte ;ál1r\a~}Eppén~ezért .~á. '(oglalkozás't megjelöló cimelc Akarjuk 8 becsületes földre." tosltják -, ~8 ez,~~})(,~9,~,ö~~':~!.:",'
lalltmánY"lelhivja Horváth 'Gé.. 'tlszteletb,en tartását. forrnot és telepitést, e, Kárpá-" ,~ya~ hazáb.a~ !e~~~~,~.é~x~t~.'
zi:kéjjVil'ló(-'hoiY b~~~4ISa'a 'AkarJuk a nemzetvédelom éll lok m~dencéjén kivül éló ma-:' elésünke~ I&Uárd,a~~.egijap91~ ,

;;::::.\~~~d~~!:~,\; r:;ó:e~:~ :et~~~~~:~~.g;:~·i:~:::~ :~~~:t:I~.:~~i:;~I~:'~· c.áno, 'ák'~,;;;:;,;;:~i~;~~~oít{
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pai . kamarás, 8sperespiebános
végezte a kerületi és kórnyék
beli papság segádlet~veJ. ~:.

ünn$pi szentbeszédekilt a hiva
talos elfOglaltsága miatt távol
maradt dr. R e r e s z t ó c ll; Y
Miklós miniszteri tanácsos, pá
pai kamtlrás helyett községünk
kiváló szülöttje' P. T i m li r Má
té S. J. mondotta

A bucsun rnoQ-jelent vúrme
gyénk népszerű, illusztris főis

pánja: Belicz.ey Miklós és neje
továbbá dr. Sorbár~ Jélnö röszol
gabiró, Gulyás Mátytis kormány
főtanácso~l dr. Tóth Zoltlin dé
vaványai és dr. Böjti Lajos tö
rökszentmiklósi esplilresplebá
nos, pápai kamartísok is.' Al
espereii kertiletbc31 Borbéi Pál
szentandrási plebánost, Ivlinyi
Györ,y helyi lelkéut, dr. Os
val d Jánol theológiai tanért és
Fő1fóldi Béla l!lyu\l1i káplánt lát
tuk körünkben.

Al. ünnepi sl.entmise után 111

előkelő vendégek és Endrőd

hivatalainak és kbtolikus társa
dalmi e~ye::;ületeinek vezet0i-
Csernull Mihály aptllpleoános
lIok voltak szivesen látott ven
dégei.

Délután (él 4 órakor a~ end
rődi rk. polgár: iskola cserkéSZ
clapatl1 rendezett nivós, nagy·
sikerű e16dddst, este pedig 11

legényegyiol toborzciiti tettc I
hangultltosseí til. ünnep Vtlgsö'
óráit.

'Katolikus Akciós
egy házmegyei nagygyülést hi
vott össze dr. Lindenberger Já~

nos apostoli kormányzó novem
ber 4-én pebrecenbe, novem
ber 6-án Bákéscsabár6. Az el-SY

há:llmegye papság.ának nagy ré
sze vett részt a font05 és érté
kes tárgyalási anyagot nyujtó
~yülések8n,

Az crsaágos központ részéröl
dr. Mihalovich Zsigmond pre
látus a debreceni, dr. Halásr:
Pál sz.egedbelvárosi plebános a
a csabai gyülésen töltötte be
az előadói tisztet.

Mindk.etten réilzlete15en vilá
uitották meg 61J A, C. jövő év!
munkaprogramját és a megva
lósuláÍl gyakorlati lehetőlégeit.

Azelőadá:iokat követő vitti
ban a papság számos tagja vett
rés&t. Amig hálás kölixöllettel
adóztak az orsz.ágos progrdmm
mindenre kiterjedő, s u hivek
valláserkölcsi tiirsadulmi es Csa
'Iádi életét intenziven emelő és
előnyösen fejleliztó értékes ut
mutatásainak, másrészt tö bb
fontos kérdés mérlegelését és
lillősegitését kérték az országos
vezetőségtól. Különösen a Cso
ládvádelem reálIsabb megvaló-

· sitás'nak sUrgetését, a Népszö
vetsé~ ujabb, li miii tdőkhöx

alkalmdzkodó átsz.ervezét:lén~k

sürgetó kérdéiét, Vögy az Or
szágos Szent István társadalml
szövetség létrehozását, a kuto-

'Ukus film~köt.pont megvalósitá
sát, katoJikuli irányu szindtlra
bok pályázati meghirdetését
kérték a központtól. Biztosan
reméljüIc. hogy ugy a központ
inínyltó és segitő múködlise,
mint ali egyházközségek akciós
munkája nagy lelki és erkölcsi
eredményt hoz a katolikm hi
vek tömegeinek.

Endrődi bucsu
Községünk lakosságának leg

nagyobb része bensóséges, fei
emelő ünnepséggel hódolt Pót
róc\Usának: szüz Szent Imre her
cegnek november 5-én.

· It(hon élő legénygárdánk
mintegy 200 as csoportban az
'ünnepet előzően három napos
lelkigyakorlaton vettek részt P.
Timár Máté jéwstúrsas8gi atya
'V8z8téiéve1 és ts Lucsu rlilpi.'l'
· közös szentáldozáshoz járulll'/;.
De az öregek. som' hagyták mu·
gukat. Felnőtt férfinépünk Kul
már Imrebiró és Harsányi Lés7-
ló vezetése 61att közel százan

·társultak.legénYeir;k tömelléhez
az' Ur' oltára ·'előtt.

.MiJid~á~~m.szentmisén meg
,..:., tel.t a'h6t~lri{a'i endrődi templom·
::-: éjtatos . hivőkkel. . Az ünnepi

t!%A~'~~.i5et f et z.,e r Jóisef pá~..
~%fi~i~:::~;:~>~:;~::,;:.·~ .:..:"

._-.. lI:a; lm:.~

Kalász

A Kaloliku& Leánykörök Szö
vetsége (Kalász) üzen a ftllusi
leányifjuságnak. Közeledik cl tél
a fldu leányoinak pihenő és
s:l.tlbtld ideje. A téli három hó
napot sem s:labad 8zonoön a
semmitevlis lustaságábAn tölte
nI. Minden állásra, hivatdIra,
fo~ltllkozásra kitanitjál.., kikép
zik, ránevelik az embert. Fur
csa volna, II legmBlilasztosabL
földi hivatásra: az édesanyai
és hitvesi hivatásra nem nevel
né senki a fil1tul leányokat?
CSl1k a f/ilu .Ieányai nőjjen~k

fol kellő lelki és erkölcsi I'el
készúJtacig nélkül, mint az ut-
széll vadvirá~? Ok legyenek a
tórstldalom legelhagyötottabb
rétege; mt'!yet letiporhDt, bestÍ
ro:.:hat Glilldenki, mart tud"t1iJn
és védtelelI ?

Leányok i A-;.t mondják il böl
csek, hogy tiL. urszág életere :
a f a I u. Htl iltY van, nkkor
nagy a ti értéketek, rrlcrt li
lesztek uz II tisz.ta forrás, mely
nemsokára szállítja édes hazálik
életébe - az uj nemzedéken
kerp,sztül -- ft tisz.ta vérI, tiszta
erkölcSöt és fl krisz tusi erős

hitet.

Leányok l Leiyetek tiszták,
becsületesek, öntudatos keresz
tény hajadonok, mert II ti ke
zetekben van letév. II keresz
tény magyarság jövője l
Ve~s6tllk ki magatok közül

azokat, akik elfeledkeave a saüsi
dazta életről, bemocskol ják ma
qukat és négyent hoznak c.a
ládjaih6 élt fölujokra. Tanulja
tok, müvelódjetek, hogya,; élet
nallY kUzdelmeiben - a mai
fejlődő kor igényei szerint 
méltóan he tudjátok tölteni el·
követblZő háziasizonyi és édes
ünyai nemes hivatálokat.

A Kalász helyi Sl:ervezete
sZerliltllttQI hiv é. vár minden
tisztességes hajadont. Elóadás8i
és tanfolyamai utján megadja
mindnyájatokftak a sziikiiéges
,azda.ági, hádart6si, ogé6zdg
tigyi. kultur6lis, hazafias és ke
d~jynevelást, amellett, hogy
felvértez mindnyájatokat a kel-
16 lelki relkészültli~égre. ~

Minden vtisárnap délután' 2
órakor gyülebzó li Kalász egye
süieti helyiliégében (Andrássv
utciln li Hunyö-fele ház). Jöie~
tek, lássatok és órezz6tek· jól
mIlllatokat eg~ más között, tisz
ta erköJcsnemesitó környezet
ben.

Egyházi hiradás

A Katolikus Leány~gyesüle

tek november 17.én eliti 7 óra
kor a N~pház moziterménen -
ÁrpádlHizi Szent Erzsébet tisz
teletére - ünnepi elól1dást ren
dez. E közmüvelódési estén St.6

repel több éne~számmala SZell'

Vl1:ii .Szent Cecilia.Dalegylet"
is. A kltünónek igérkező elö,,;,
adásra lizuton is felhiviuk a hi.
vek figyelmét,

A Jézus .sziVI! Szövetség Női

csoportja november 19·én Szent
Erzsébet napján közös sznntál
dozásban hódol ti magyar Silent
asszony emléként'k.

December B-án, Kri6ztus Any~
jának szeplőtelen fogantatás~
ünnepén a 15 éven felüli 1eány~
Ifjuság járul az Oltáriszentsé~~
ben jelenvaló Krisztushoz•.

Advent (Urjövet) hétk,özntlp.
ján .Roráte" másszóv~f .haj
nali szentmi,éket mondunk min
den re~ucl 6 őrakor. Az első

hajnuii szentmisét d~ceJ~\ber 2
án mutaljuk be az Urnak.

Advent minden napján reg
gel 6 órhkor végezhető a ka
rácsonyi szenti::yónás. Búnbánó,
megtlsztult lélekkel k~szüljünk

a Szeretet nagy úl{nepének:
Karácsonynak méltó megülésá-
re. Krisztus szülEúése ne csak
emlékünnep legyen,. de' szül~s
sék meg' minden' "jóa,koratu

. ember" s"úveben is, ...
(

A betóglátog~tá'~k~t ft

ft tempJombllelJönni nem' tudó
öregeKnél és bei~geknéJ a. bel.
területen december 2-án, aköJ
terület déli részén december 3~

án, ti Körösöntul december ~
én végezzük. Előzetes bejelen
tések a sekrestyében történnek.

Egyeanleti hirek. Si:ent Fe
renc III. rendj~ november 17~éri

délután ftil 3 órakor, az Oltár':'
egyesület noverriber 24-én d.u.
fél 4 órakor. 8Pérfi~Lig~ no
J\embe'r 30-án d.u. 5 órakor, ft

Jézus Szive Szövetsé~ Női-cso- .
portja december l-én d,u. fét
4 órakor, a LeányegyesöJetek

· december 5:.én d: u. 5 órakor
tartják havi összejövetalúket,
llletve ájtatosságaikat a szokott
helyeken. '

KUlterfileti u.ntmi.sék. No~

vttlnber ll-én ~ v6rjösi éi p 0-:

Iyákhalmi iskolákban, november
24·én a7., öregkerti képolnás és
nagylaposi iskolákban, decem
ber l-én a csejti és Szent Imre
iskolákba~, december 8-án a
.... arjasi és . öregkerti ká~olnás

l!lkolákban, deaember 15·én a
nagylapo:ii' és polyákhalmi is
kolákban mutatunk be szentmi
sóket. Ha az idóJáráe miatt a
csejti, varjasi és polyákhalmi
iskolák nem volnának megkö-

zelilhetök, az esetben helyettük
az öreg kerti és nagy.laposi ká
polnás iskolákban mutatunk be
!izentmiséket. Az ad venti szent
gvÓnások a külterületi szentmi
sék előlt is végezhetők.

LEGEN.Y..
TOBORZÓ

Az endrődi Róm. Kat. ~e.

géuyegylct folyó hó 5-én szép
ünnepély keretliben áldozott
védőszentje, SZQnt Imre emlé
ként!'k.. A Népház z8ufolásig
meRtek nagytermében elóuör
az Erdélyi indulót énekelte el
a Legényea}'let énekkara, maj:i

Gallai ~álint szavalta 'm.ly
áterdsael a .Kard es Liliom"
cimú 8:tent Imr. veraet~ Ezután
TerebelsyKároly magyar' 'nó::
ták at linekelt cigányzene kisé
rettel, majd. Bukovi Lajos ujabb
slavalftta .után II műkedvelő

gardft elö~dta ft. "Póf~zó masi
na" co yiiÍ~té~ot._A~·szerepló-: .

ke,t sörú .,taps~alJ~t~lma~t~meg
· hálás kö ö .• ..,. , ,
· '. " ~.t;l~~g:." ,,·:...>~v >,,:~ .. :

. ~~ ~nep.~ly;~pe~~je~;~,~ ~~~
az.~ fI~~ág~ '~ ;t~~tEn"~~~~. Y9.~1JI t
a.~ol.,eJr',!~g· ?l,~r~~~ ~~g);.p~~~~ k,~

· del.yes, hongulatbaÍ\..!.~:'· :l",",~;f~~;,:~.

.. .~;~ :;.>~ .<)~ ;~+~ifE'~~~~~~~f~~



~~éJliÍny évvt:l ~seiölt hillt meg
Angolol':3zágban Anna Olde:'ricd
híres szir.~sznö. Bejeg(~2yán iln
szóit k0f!!Yl.:7.etéhez:

_. Nézv'?;ek meg a zóldsl.:.:yem
al:;0rul1dli1ú~, húgy nt:m gYÜIÖi! e?
Aztáll él? i.l;Il1i::l.ülli eStélyi rul1{lffi ..
Ilak c,ipk~i: ,:sztftsatük ki, a ru
hát i:, vas[::jáluk [el. Ardkor
majd ClZ éit! szép szine elIwgyja
arcolIwt, tzek a gyönytJrü rU!lák
fogjúk r6l01n; llzlÍFs :beme!. ~.zör

nyel gU::lblat lenne ugy~nis sLá
mOntré!, :;ljgy csunyán teliüdjem
a ravat<1lon
l~ek voltak utolsó szavai. Né

Dány perccei reá elveszhette esz-
m~letét és rövidesen mtgl1alt.

Mily visszataszító halál az
ilyen! S!ürnyG ha Valaki élete
utols6 percei bell is arra, gondol,
hogy szép haloli legyen, hogy
milyen leg}'en a ruhája? Márpe
d g, aki életében nem gondol a
lelkéri:, valószínUleg halálában
sem fog megvállozni. A ' legjobb'
elókéBzzlat tfhát a halálra, ha
é;elUnkben t jbbett tön~dünk lel
künkkel, mint az anyagiilkkal és
szépséggel.
w

Vasúti menltrBnd.

TUkröt 'kapott ·válahónnét.a
szereclen és nagykedvtettssel
nézegette mi~át benne. A felesé
ge ésZrevette éa kiváncsian kér:'
dezte:

- l\\it nézegetsl ott dúgva?
- E~y képet, - válaszolt a

szerecsen,
A felesége gyánút fogott. hogy

férje valami iliegell nO képében
gyönyörködik és erőszakkal el
vette tőle a tükröL Kiváncsian
nézett bele; de n~ikor abban
egy elviruJt, csúnya nő képét
látt il, megengesztelödve a d t a
vissza.

- No, err~ nem vagyok fél
tékellY, - mondta fOJéliyesen..

Suk ember éS2re.eszi az ön
maga híb;jjái. tpGgy, mint a lU..
kÜl be nézö Öl ~g IlÖ a maga - el·
v:rultságát. t'.mde sZ~l1Io~an kö
zü:ük csak a ot"!!iyaságot látja,
Je nem gol1u!aHi1, hogvennek
ö maga ilZ oka. hisz ő cselekedte
azokat a hibáka!. KU1önösen arra
nem . gondol, 110gy tettei ücs
mAnyst:gán Begileni is lehetne,
wert y,:litk ki!lek módjában áll.
hog i !1Jl;,gj'-1VUlj0J1.

Au~Hilstillf1n ntolsó gondia

A rendkivüli viszonyokra . te
kintettel esökkentett számban in
ditja járatait a MÁV. A jeienlegi
járatok idejét alábbiakban közöl
jak: .

GyomárÓl indul' Budapestre
12 órakor gyors, 23, óra·- ·34
perckor személyvonat. .... .

Gyomáról indul Békéscsaba
felé 10 óra 56 perckor szem ély
17 óra 31 perckor gyofnonat. ',.

A Szarvasr.61 induló u!, n.· tOr
vénysléki vonat Gy()~á~a érk~ik '
6 Óra 21-kor, indul. limen6óra
27 perckor,vlal2;!1ér~.~~ik ...8.~~és-,.

. caabáról'19 óra,',' ar .'perckor;" A .

.tÖrVinyaz4ki _T9n"lÚha~:':;~~~tiaif9-. '
o', "'.' ..... - ,.. j •. " ,· ......\.O~·~r·

zásavan Oyüla'Iélé.· .. ,:: :-'.:....,.. ':..p
.'. ..... -".

•

Hözasságot kötöttek : Varju
LajÍJs rmCtves - Dávid Rozália,
Szmo;a Imre Lász!:.) fműves

Pelyva Mária Magdolna, Barják
Vince lI1unkás -' Kiszely EteI,
Hunya E~ek fm~.\'es - Hornok
Jusztin;!, \lés'/á;,"s f'ál fmíí"'es
Kovács Anna. Uji'EII,y Ernő Oe
zsö I;ö ;0pbirt'lkuj- Papp Pi
rosi·.a, D ivid Llck fIu:nkás-
Pelyva Mária i'viagdJlna, K6vágó
B~rtilla;l kőmüves -- Pekárik
lI()n~I, O:nya tviil<lo~· il1Hinkás 
Gyu;-í::; Margil, Pbc~.ai Imre pOs,
taé1 1tiszl - FlUjp VCI(,nika.

S7.i·,ielctt: rtegedü:- !s:ván 
Ilegc',it'd Vikt'."rii\ ::a Lajos Mi - I
!l61y, Tim:;r Mel;yltér' ,- Magyar
Rto:giDé\ La, l\"íeilyhél"t Nándor An
df)r, U~Ir:li Peter ,-- Ti:nái' Etelka
16jllY~. [\\agJ(,!ni\ Er.:sébet. Cse':
rép L,jos - I<wi:;a í\lára fia.
Lajos istvJn. h: f:J Óct.!-: i Imre
Arti{·\ Hermina i..:iliiya, Hermina
C;'J.:.';l ö , C>nL'I',yed ji-\iiOS .- papp
i\lá:ia fa. J:l!"1üS, dnl<ják István
:-;Zd~:.iI)S . Viktória egy leány,
f'rie::<lra IslviÍl'i-- Babar:k Jo
Jimla k,ií'ya, i\\ár!/l, R:\ftlel Antal
_.' :<;':Cl Hcrllauclte fia, Antal
D(;z~h. I\iész:íros hívRn - Har
110~ :\\~rg!t !eAn::a, Margi!, Szabó
l,:~jús -- KUiik Jusztinil fia, 'l'i
Ii:)r Las/lu, Pap istván - Farkas
~,!o:lil<2. leÚllji:, irén Margit, He
gedCil) ,\\'1k - Buza lIona leánya
Pi!'o:ska Irén. Kis7.elz Imre-Mol.
nár Ete!ka fia, B.éla Sándor, He
gedL'ls Lajos - Petö Eszter leá·
nYJ, Gizella Erziébet, Vaszkó
Miklós - Girlcz Mária leánya,
Miri:i MIgdolna, Juhász Pál 
Kalmiir Ilona fia, László Pál Ká
rvly, Hanyecz Lajos - Szakálos
~laria fia, Miklós lilés.

Megholt: Barjék Mária 71 év
aggkori gyengeségben. Ujyárl
Uelka 36 éves agyszé!hüdésben.
Oyuris M<Ília 86 éves szervi sziv
bajban. Dávid Eszter 2 hónapo6

.bélhurutban. CserenY::lcz Jáno~

élt 10 percet, koraszUlöttségben.
Egy kány: méhenkivüli ~lhaIAs.

Tirnmár Olga 4 hónapos bélhu
rutban. Priavara Mária élt 5 per·
cct, veles:t.ületett gyengeségb.en,
Ali Sáudor 78 év~s aggkori gYin
geségbeJl. Kajla Rozália 76 éves
szervi 5zlvDojban. Kovacs János
81 éves aggkori gyengeségben.
Pap Eszter 12 éves tudölobban.
Hornok Imre 80 éves agyszé.lhÜ
dés, Harnos J~no6 49 évessler-

_viszivbajban. Bula Julianna' 44
éves tüctögUmökórban. ','

Szent Imre sercegröl... Énekelte
a polgári iskola énekkara. Vezé
nyelt: Terebessy Károly kántor.

ll. Pápai Himnu~z

A ku1turterem :lsufolásig meg
telt s a közönség élvezie a vál
tozatos műsort, A cserkészek is.
mét megmutatták, hogy ha he1\,
tudnak jó munkát végezni.

Népmozgalmi adatot EndrOdDn
Október hó folyamán.

rürD. kélt. Sze:'t inlle p0lgár\ fiú
i~kOia :)71 s,: :)zei1! Alajos cser··
k~s2cs:Jpa:a J ~;41). évi november
:)-(:11 (hú(":iú r,,;'j ',r;) Szent Imre

tisLle'ctére i~j:'ls:',!i ilnncpélyt reJ:
':Cl·.;(I (; ;)'I:g"ri i~i<ola ku'turter
m6L)("n

CSi.!bai Béla

és Üdvözitöje ez a Gyermek. A
kegyelmi ádvcnt st.lrget b/mnnn.
ket il karácsonyi szentgyónasra
és szentáldüLásra Mert hogyan
várjuk az ártatlan jézuskát1s
hogyan boruljunk le Előtte ha
lelkünk büno~ lÍs hideg. Utat
kell késziteni számára és e6 az
út sima, göröilgynélkUIi és bün
telen ut legyen. Az utolsó ítéle
tcn megjelenó Jézus pedig ezt
mondja I~d{Ullk l A sok-solt kis
kadcsony - melyet megérhet az
ember ü:\eflszer.1Jatvanszor ;.-.
beteljesedik al u'ols6, a végsö
l<éHá:sonyha l rnely azonban már
nem itt a [(':lWn les~, henem
odaát a mennyben.

V~gül 3!. ~Li\'efJt il legmelegebb
Jv'ária-tisztc::et ideje: is.

Ki ne g<.;ndoil1a gZl~rclettel és
m2!egsrggi::1 .1ézusc'n kivUl még
él Szííz An.\:r~ra is! Katolikus né
pünk jó: t;:(l/: flt Js jön is buz
g,-)jj a í1.,;tál~,; 62(;ntmisékre.
Kézben a·r. i::i !"ilWben világitó
lámpfts és sd~~ c!litJerek menn~k

mind cgy irf:llybi\ sietnek adil,!
.'l!:G!1l1ill1 i';'. Jn:akon l<ere~zlt1! l
\"ilé1gllssJg ~/i:r·::{lik il kinti sI)
léthe JönJl';:'; ,; tC'l!plomba. Jűn

n'ck 2. Sdr i\nyá! kUszöntcni,
~;illel-: az i;,:~ \.'l1 n'('ndolta: ÜJ
vi::zlégy, 11:(~!(!s"iial teljes! Az Ur
V211 Tevel .. :; .

l\'\i:~or,:: ~ ~:(hellíezö volt: !
I. Cserkés: :"l:ll;Ó. Énekellél{ a i

cserkészek. .
2. Vc::szp: él,:; lrgenda. Irta:

KrUger Alt.dár. Szavalta: Kurll:a
László IV. o c~c,k~ -z.

3, Ünnepi bL:S7éd. Tartotta:
Tereb~ssy KJroiy kántor.

4. MJllöckher: Laura keringő.

Z.mgor'in e:őadiák: Kovács Anna
JI r. és Cseh Ga[)íiella IV. o. ta·

nu!ók.
5. A fülemi!e. Arany János

költeménye, 3 szlnben, dramati- I

záJla: Jegeöné fUiöp Sára. ElŐ-I
adták a cseíhszílk.

6. 1. Farka:; Ferenc: Párosító I

2. Vikár Béla: Harangoznak .
(Székely népdal.) Énekelte a pol
gá,iiskola énekkara.. Vazényell:
Terebessy Károly káutor.

7. Uram, küldj vezéreket. ..
(Szavalókórus) Irta: Zsámár Jenő
S~ j. 3.1őadták a' polgári iskola
novendékei.

8. Két orBzág' ölelkezése. lrta.
Petőfi Sándor. Szavalta: Cseh

Gabriella IV. o. t.
9. Árvalányhaj. CserkészSlinmü

1 felvonásban, Irta: Bakonyvári
M. ElőadtAk a cserkéizek.

10. Apácay: Szent Imréhez...

Ádvenl.

ÁJvent al. Ur. ~Ijövetelének
eló;<;eszülGti ideje. Az ósz.övetóég
idejében a Megvá:t6ra, a meg
igért Messiásra való várakozást.
jden;eUe. Ez volt a sajátos ád
vent, az igazi Ur.jövet. Négyt'zer
csz~eI1delg, al eLső karácsony
ü;:!1ep~ig tartott. Addig azonban
mennyit várakozlak és vágyakoz
t2.k á lelkek meghirdeteil (idvö
zi:('!Ohe. Szenvedtek és siránkoz
Lk swrnoru sor:>uk miatt, III ert
ne:ll h:!:dtek mindazideig l~len

hec ves gyermekei . .Iöllnie kelle(t
éi Szabadítónak. ilki majd a bÜll
l';::: rabság;i\';Ói kis1ahaüitja őke!.

E~\ür ig:;;:jn, viii6uafl ilZt a jé

,ust v<Írtttl<, aki még nem jött ei
:\';c.i1iJj..isé\g azonba:l reá való v<Í
:2:c,LlslInk l1l;ir csak születési
h·f.)rJl!:ójjra v()!1ti:kojk. I

D-.: al·~It a mi á:,vtntlillk is tek!
~'<i:1 .::~élységgei, €y:~;nyGíÍj<.;éggd II

(:S D~!JJa~ .

.'\~cri ez ioZ id'-;: a bÜ'1bánal l

iJ:.:;(. i
r::I,1 feje:;: I ki a szenlm~sében!

I·',· 1'3"t I .. . ., I
...:~::-!. I,::. ~gj' .. )ilZI.. $Z!ll: a VIO:3. I
1\'\2rc~,I" l.al-;.1 bIjJ'['CI:, :Igy m0st!
:s vio:a-szinl öii c pap mii]{jen i
nap o. harn1}di~ v<lsárnJp kivéte- "
lev.,;'. !'<em is é[]cJ~el GJóriát tS I

!':;;,1 mü!'dja a bzcn!mise végéJl: i
. . I
::l? !1'lSSa éS! _.' hwcrn ehelyett: i
i.:,:".(:~j·~~n1U~ Dl:m:n? :.Mondj;J1J.k l'

.',1.'" "z lrnd":. ~2:kesegyh.i- I

z,':' ;i.i ;, ~n ~.g il !. o i g'-l !, il j S ei110- I
I:.1I: er:c [JZ j'.!Ör..: tS ene I bizo- I
;!:...~S ~:ollloly lla:~iitili:d V00.ul v~- !
g.g: ez lsler.t sl.;(lcteicn. Az elsö i
<!dV"::.lli "asb!(:po~!. igy :'zólit ftl \
h:!il\'.!nk.~; S'l.':Lt j)É:! apos!cd::
'(t:'h'€:,(:k l 'hdiá:üi( rn~~ hü"Y!

• ,-,J t"-

lii(:, i:t i:Z ,'ira, hug)' [<:lkeJJüllk I
ál j'omból. .. '-'es;;[:k el telJát il I
:'iJi2:ség c:,ekkcd;::eit és o;!sUk
r;·c.g u;~h!2. a 'iiiái:;ussjg cselek~

<kiei!.
De egycc,j Adv~l1t a várakozás

ideje is.
Várjuk Jézusi, a nekünk adott

égi Gyermeket. Azt a kis csöpp
",éget, aki ezclűt! 1940 évvel je
knt meg töítére!mOnkben.

'járjuk Ot, mint lelkünk Od
\'ÖZilőjtit, aki megvájtolt bennUn
!,et és ezt il mcgváltói munkát
ma is foly!atja ki.:gyelmének ere
jével.

Várjuk Ó., mint a' Béke Feje
delmé!, aki végre békét ,·tud hoz
ni ebbe a békétlen, egymást ir
t6, pusztító, htibGrus világba.

VégUI várjuk Öt, mint a világ
végén Hélkezú Birót, aki eljOn
majd egykor ítélni eleveneket és
Jloltakat.

J~zusnak tehát hármas ádvent
jét idézzUk emlékezelUnke ezalatt
a szent idöaJalt : törMn~lmi, ke·
gyelmi es világvégi ádventjét. Az
első ádventmiaH . állftjuk föl a
bcthlemi barlang.istállót- gyer
mekeink'nagy .örömére. De nem

maradliat~él II bai'Ian~nálJé:zuska

előÍt hodoló: seregből a ~ felnőtt

i:em, mert hiszen neki is Királya

Endrőd, 1940. november 15.
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HIRDESSEN
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k~nytelen, ahoz az' eIOadóhoz,.
ahová az Ogy tartozik, Ezzel az
eljárállal sem tulterhelt föjegy
zőnek, leli önmaguknak nem
használnak, mert csak idöpazar
lás' jelent I. felesleges várakozás.

A községhizát akkor használ·
Ják ki jól, ha mindenki elolvassa
az ajtóra kifUggesztelt táblát és
egyenesen odamegy sérelméveJ,
vagy kivánságával, a~oJ azt el.
int~zik.

Meg kell érteni a feleknek,
hogya tisztviseJöket eskUjUk kö
telezi a lelkiismeretes munkára
é9 törvények határolják a re,zUk
re kiszabott hatáskör(l ket s an
nak keresztilllépését bUnte~lenUl

senki nem kívánhatja, tehát hinni
is kelJ a tisztviselőknek, mert
ez.en bizalom nálkUl megakad a
közigazgatás minden jóravaló tö
rekvése, fz a ~21alom arról is
meg kell hogy gyözzon, hogy a
községháza mindenkiért, - a la
kOIokért van, ahol igazságosan
éi a törvényszabts. keretek kö
zött, de csakis igy és nem egyé
ni igények és kivánságok szerint
- intézhetik az ügyeket.

*'* *A katonai segélyekröl tudni
kell azt, hogy ugYQevezett rend
kiv(l;i csafídi segély azoknak jár
akik n65 és gyermekes család
apák s havi Jövedelmük alatta
van átlagban 6O,-P.-nek, szá
mitásba véve vagyoni és kerese
ti viszonyaikat. Eza rendkivüli
segély nem tényleges viszonyból
behivollak után jár. Nötlen, nem
tényleges b!~hivottak után, az ál
taluk eltartott sz{J\ök, nagyszillök
vagy kiskoru testvérek szintén
kaphatnak rendkivüli családi se
~Iyt, ha kétségtelen UI beigazol
ják, hogy hozzatartúzóikat kizá
rölag ők t:utották,

A iénylt:ges szolgálatot telje
sitök után rendeG családi segély
jár, de csak azokIIak, akik csa
ládosok és gyenhekeik vannak,
ha nem kivételes nösOlisi enge
déllyel nösilltek. Ha kivételes nö
sO:(~~i engedéllyel nösUltek, an
r,?;" idején előre lemondtak a

~:,. Mi segélyröl, mert másként
r ~-'. is kapták volna meg a nö
S:I r:.' 5i engedélyt. Ha a tényleges
ka~'..:,nának nincsen gyermeke, csak
fi'!'.:.ége van, az csak akkor kap
\ii1 { segélyt, ha orvosi bizonyit:'
vAr:!Iyal igazolja, hogy munka
képleleiL Nőtlen tényleges ka' 0

nák után c~8Iádi' segély senkinek
sem jár.

**

kor i.· a Paskomot, 13-án pedig
a 'na,ylaposi ujtelepet veuélyez
tetö vizek elvezetéee tárgyában
IIIZ tárgyalás.5, A kO:ldorosi ut baloldalán

ninG:> csatorna, mert bár az ér.
dekeltek évek óta sUrgetik, a csa- A községháza mindenki há
torna épi téséhez 5ztiks$ges terC- za. Igy sZOKták mond,fni, mert
let átengedésére az érdekelt bir- minden jogos magán és közérdek
tokosokat mai napig nem sikerOlt jdelégilésén~k első állomása. A
rábirni, Timár Sándor földjét a n.hézidök meg:wkszorositották a
már emlitett Kis és nagyfoki 01- gondokat éi a dolgok sorát s igy
daJág csatorna fogja a mantesi- ma a kOzséghtzától a lakcsok
tésbe bekapcsolni. jóformán mindent elvarnak. Va-

6, Tiltóberendczés'!k az end- Ióságos varázahataJmat képlelnek
rödi csa!ornarendszeresen nincie- a közaégházáróJ, mert ha behivó
nek, az egy vasliltókapu kivéte- Jön, lovakat, szekereket visEnek
lével, mely a községi körgát alatt II, vagy ninc~ a lámpában pet.
az endrödi Kis és nagyfoki csa- róleum, vagy cukor kell, vagy
torna 611 fm-nél árvédilmi céllal b~tllgiég, halál lep meg valakit,
létesittetett a gyulai folyammér-: vagy seg'lyezésre tartja magát
nöki hivatal eláirása szerint. Ha jogosultnak itb stb, mindannyi'
a tiltózás szUksé",e feimerUl, az a an a község házára jönnek és a
klsm~retű 0,70 m. átméröjU mO. lehetct!ont is elintéztetni akarják,
tárgyak barmelyikénéj mtgtörtén-Ezckkel az érthetetlen megmol
hetik, Rendszeres tiltózat>ra, II duláiokkal az amugy is szinte
folyó évtől eltekintve, - eddig kibirhatatlan munkatömeget sza
szUkség nem volt, és erre a rend- porttják 5 al 8rre hivatott ténye
kivüli esztendőre tekintettel szá- zők munkaidejét rabot ják meg
mos tiltó! épiteni hiábavaló nagy indokolatlanuL
kíadás lenne. A községháza be is van ren-

7 A csatornák kezelése az dezve arra, hogy minden sjkép
endrödi gátőr feladata, aki az telhetö Ugyet Ildhetöleg elíntéznek,
árvédelem idején csak hiányosan vagy legalább js felvilágositást,
láthatja el, alonban az árviz olyan ml.:lnyugtatást adjanak. A kÖl.ség

"rövid ideig szokott tartani, hogy vezetéii,- bizonyítvány,- szociális
a f. évtől eltekintve, más évek- ilgyeket II főjegyzö. gazdasagi,
bell a gátör a csatornák kezelé- kÓrházi, rendészeti iJgyeke! szám
sét is hiánytalanul el tudta látni. Ugyi jegyző. aJóilletékogyeket
Tervbe van véve azonban egy ad6Ugyi jegyző üFB és pén2tári
ujabb csatornaöri kerület szerve- ilgyeket .pémtári ~lIenör, munkás
zése ís, uj csatornaőrr~l, de eb· és warUiyekel, ideg-enhonpolgá
ben csak a közgyülis hivatott, rok jelentkezéscit Urbán iroda
mivel uJ állás létesité~é\'el fUgg tiszt,; anyakönyvi és katonailgye,
össze a kérdés és nagyon meg- ket dr. Borsi katonaugyi j~gyzö;

rontuland6, 110gy ezzel fi társulat hagyaték és ~yámUgyeket, mar-
állandó uj költs~geket vállaljon, halevél kezelést Uhrin Vendel
ha tény eg ezt a munkakört a irodatiszt; mezőgazdasági, öreg-
szoll1sz~dos gátőr is el tudja látni. ,égi biztositást. munkás és cse-

Re:né!h::tö, 110gy az itt felsorolt lidlcönyvek kiadását Ul1rin Fri.
ujabb csatornaépitésekkel és M- gyes rendórkezel5; rokkant é:>
vilésekkc:1 Endrőd község határa balesEltbiztositást, kisebb polgári
is mentesliini fog a belvizek kár- peres és mezörendörségi kihágási
tétaleitől. ' ügyeket Kuri dijnok ; levente ügye:..

Az !ván!enéki Ármentesiti Tár. ket Harnos; népmozgalmi és
sulatnál f'rásí Föszolgabiró Ur tankötelos ügyeket Pintér Lajos
utján több esetben járt el ar; e- nyilvántllrió és egyéb apró pa
lőljáróság 8 en!lek erediDénye~ént naszos ~yeklJt, melyek különö
indult meg a napokban a Sóczó- sen renaészetre vonatkoznak, a
zugi hollkörösnél a szivattyu és rendörörm~ster végzi.
léksiteUek Simán igy ideiglenis
munkalatokat a vadvizek fenntar- Mindezen felOl köteles minden
táőara, tisttvi.5elö 83 esetleg hozzáfordu-

ló f61eket tehetségéhez mérten
Ugyanide tartozik annak meg-

jótanáccsal és utbaigazitással el
em:itése, hogy am. kir, Kormany
egy ujabb rendeletével olyan jog- látni. Ez a kölolezetlség jelenti'
kört adott a járási Fö!>zolgabiró elsősorban azt, hogya hozzája
Urnak, melynek birtokában joga utalt ligYiket 100 százalékig el
van elrendelni a bárhol öuze- inténe, tehát nem merUlhet . ki
gytilt vizek hlVuetésére nliksé. abban, hogya feleket· máshovA
gés csatornák létesitését, tekintet kUldOlgesse s ezen felOl· bármi
nélkUl arra, hogy aJ érdekelt Jyen, ügyben, helyes;utbaiyazitást
földbirtokosok adják.e a területet .i.adni köteles:
\fagy sem. Ellen az alapon f. hó Mindezekkel szemben mi;tör.
6, án tárgyaltatott le a gátéri mé· . ténik? A jogkere5ö, közönség 75
Iyedésben lévő viz Ilvezetési Ugye (százalék2L8Iegkisebb'.és UgykO
és hogy ez eszközölhető legyen rén kivül e8~ ügyekben ';i8.r'1~g-.

Föszo19abiró Ur a szarVasi kö- uelő81ör, a; Főjegyzőhöz; lt1~gy'; EI-
vesut alatt egy átare6Z·' Ijtesitését depi f'a 'folyoaót: és .ott ,tvárakozik

. rendelte 'el. F. hó 12.én'cgyan. céltalanul,~'merhe Jhouáfm-duló'
ilyen helyatini tárgyaláslcszj ami.· . f~leket.-többD)'ire :tovább\ltnUani'

KÖZÉRDE,KŰ lKÉRDÉ$EK
A belvíz károsodasok csök

kentésén~ a képvise!ötestület ok
tóber hó ll-én tartott rendkivüli
kOzgyUléBén, tárgysorozaton kivUI
behat6 megbeszélést folytatott és
utasította al elöljárós4got, hogy
réllzlelisen tárja fel dZ ármentesi
tő társulatnak mindazokat a ké
zanfekvö hiányokat, melyeke l .a

folyó évi rindklvUIi csapadékok
fájdalmas:lJl megmutattak, Utasi
totta arra is, hogya jövöben az
ármentesítő társulati közgyUlése
ken való réuvétalről haladéktala
nul gondoskodion. Az elöljáróság
az utasitásnak eleget tett és a
Körös Tisza Maros Ármentesítő

Társulat központi igazgatósága
közvetlenUl €rtesitette élZ elöljá
róságot a kövatkelőkröJ:

I. A kuriai részek mentesítésé
re kért c!;atornát Endrőd, - gyo
mai határcsatorna névvel kb, 5600
pengő alöirányzattal tervbe vet·
tuk és az őszi gyülés ~lé fogjuk
terjeszteni.

2. Az ugari részek bil vizei le
vezetisére eddig kérelem nem ér
kezett hOlzánk, a kérdést a hely
színen meg fogjuk vizsgálni, de
az a valószinÜség, hogy csak az
idei rendkivüli be~vizcs idö~en

volt o~t csak viz,
A bacBalaposi föidek mentesi

lése m.ií régebben megvizsgalta
tolt és ott· aránylag kis kiterjedé
'sü, mély fekvésű lap 08 ról van
szó. ;'v\entesitésére a daru laposi
csaloma bövitését vettük tervbe
l0.40Ci p, költséggel.

3, Az összes páskomi tsator
nák kÖZÜl tervbf= vettuk az End
rőd-Kis és llagyfold csatorna át
alakítását, 6500 P. költséggel, va
lamint az endrödi kis- és nagy
foki csatorna oldalágát 1100 P.
Költséggel. A még íde tartozó
lMszáros és polyákhalmi csator
nák, mint kisebb jelentőségtiek,

a csatornatísztitas keretében rend
behozhatók, ilIetvEl mélyithetök.

4. A község alatt fekvő gátér
- természetes érfenék, amely a Szar
vas-endrődi th. uttölté!isel van ke
resltbe elzárva. Ide taJá'nak le
folyást az Endrőd község kutjá
n;tk csurgalék vizei is. Ennek az
él nek a levezetése bekar>csollJató
volna a Ki! és nagyfoki csato;
nahálózatba,de ehhez az emlitett
utt~5t alá költséges mütárgy épi
tése válik szükségesse, melynek
megépítése elöl a gyulai ÁlIam-

.épltésleti Hivatal elzárkózik, épcn
;-ezért azt nem is veltUk tervbe. Ha
.8Zonban a Község Tek. ElőJjáró-

. ;,sága .annyira, IzUks'gesnek látja
tforduIJompana"ávalas,A l i s P á n
,Urhoz,' hogy~ kötelezze az állam
-~pit.i,lIzetihivata1t' az ut alatt át
~'cresz 'épitédre, tekintettel arra,
. ~ _. l.} \. . . _ •

.:bQgy, m,1nd~n ut alá az ut tulaj-
';<1onosa,·· 'ffi'ely II viz nabad ·lefo.
~; "('I;. .. '.. ~ ".

Jyá$At: akadályozZa,' erekben ;: és
.,( .l '. -t • .' 1(..· .' " l \., <- ~ • • •

_:"bpOIOkbárt',':'kötoles Látereszt 'cpU-
.~ i,'telni.', ' . .-, ... ' .. ..



"" .:~. ;;;···~··<:'·;~f.;;;;ff~~/:;'}?~:;&~~~~~

Endród. 1940. decembér.: 15•.<~. :-";;

ID·••
Ara 10 fillérVII. évfolyam 12 szám.

-HITBUZGAL[VlI, KÖZGAZDASAGI ÉS SIOCIALPOLITIKAI FOLYÓ:IRAT

Előfizetési ár: negyedevre 30 fillér.

,,\\ e g j e I e II i It minct cII II ;'JI1 ap l;:; -éII .

felelós szerkesztő:

WAL TtflER GYORGY
SLi:rk';l;ztö~6íI és ki",hhi,'.~ltll;Endrőd. Sz':Íchenyi u. 2sz:.

tfirdetéaek,et.
kedvezm~nye5 feltételek mellett 'közJUn!{,

~1IroD·W__R "' .a _

DRa SERÉDI. JUSZTINIÁN
/',)6shercegpr i más -;<i~...".., . '.. ez "'lifWa magyarfaj pusz
t ;lván Akadémia jubiIárió köz- tul~J..á),~~JJa~JnézÜllk olyan
;~\'iiléö~n - hatalmas beBzédbent&éítvéól'iieté5 szenlezkedéseket,
i;;öltilette meg Szent Láózlól<)~ .:.aJnelyeliet "á ·Sientkirály .' vaW
rd:yunlt törtSlJ.elmi és poiitl;~ar ~'ierif l-ászló· 'n'ern 'türtéK ·volna.
nagy&ágát éó.-.etdemeit. ~' "'5zent István és SZellt László izlg-

.,AllIikor~·az isrneretl~n3övót vúlg katolilwóok éi magyarok
kémlejiiilt, mondotta II t1ercegpri. voltalt. Mindkét vonatkozásban
~l1flS, :.'i:~réves történelmi mul- talpig hősök, akiket az egyház
,1l~11\bCl visszateldntv9, lelki 5ze- lsten szentjei 50rába iktatott &

i1l\~jJlk elötl gOa év távlatáb61 fel- akiket a haza legnagyobb ural
'ii'lik ,')unt László Illrály fejedel- koJóiként tiiztel. És ha Szent
illi abi,ja, aId a mostanihoz na- László azoknak, akUt nagyatyjá-.

. ,gYOJl hasonló bizonytalan időben, nak ózel1emét idézv~; Krisztus
egyházi és állami vonatkozá5ban egyházával és a magyar haza
57.imén a magyar multba tekin- igazi érdekelvelszElmbehe!yezlied
~c'lt és az őöl Illilgyar 3zollá6okra tel<, komoly megtérésük után a
t:'l!l1ilSzlwuva, biztos kézzel mu- magyar faj iránt való kiméletból
liltja nekünk a boldogabb és ma- és szeretetből Szent István pél
gyarabb jövöL dájára lleresztény nagylelkűséggel

{\\ikor azonhan, Tisztelt ünnepl megbocsátott: a bocsánat nem
Olés, az idén magyar testvéreink. volt uabada!om a további bUnö
I\el együtt Szent László kIrály r:ésre.
'Születésének kllencnázéves jubJ- De, Tisú~Hünnepl Dlés, aml
leumáról emlékezünk, mikor ben- kor én a magyar muIthoi való
ne az igazi magyar va\lásos6ág, ragaszkodásomban Szent· László
fl magyar féífiasság, a magyar dic5Ő' példájára útalok éö annak
i( atonai erén)'ek és a keresztény követését hagsulyozom, nem azt
Iovagitirály mintaképét Unnepel- mOlldom, hogy ez észszerű és
jUk: ne felejtsük, hogy nemzeti udvös ujitá50k elölelzárk6zzunk,
nagyjaink helyes tisztelete nemes hanem azt,·· hOgy' a hOS5ZU 5záza
példájuk követésében áll. Azért dok alatt önmagunkon" kipróbált
hiába jubiláljuk Szent László Iti- és lól beváltmagyar::rendiiere
rályt, hiába hirdetjük uno5-unta.:.ket olt n'élkut ésme'gg'ondolatra
lan a szentistv6nl elveket, ha nTá~ 'nul fel' nicser~lj'unk 'olyati'rerid....
gán- és Itöz~letünkbin. - akár &ierekk~l, amelyeket még :ki ·aem
egyéni érdekből, akár anélkül -:- próbált~k,amelyeknel(cétszerüsé-.
tovább ls engedjUk uralkodni II 'gét tehát-' még' nem·;látjiÍk:'..··bfz~ ....
Zsidó szellemet,· a .liberelízmust, nyitva I l1Íelyek'ninc6enék: ne~-.
a va\1ási közömbö8s4get~ 8tb., haietünkre8zabva/:mert:'a~~é~~~:·.·
megtúrjU\t, vagy talán elő is moz- :·tet nem ··leliet·;:~karai~'~~·:~ile·nére.:<
ditjuk a keri8ztény ház8558gok .-vagy altaratáVal-élléílk~á;in9dOD:~;':
és családok 6zétzUlléait 'éS ennekböldogltáni~~>.':f···:; L~:,.;~~·;?-~:r:;,~~:~{:~

. . -~ '>~~~': :-:<:;:;~:~~~;;,;~~t;·~~

BÉKE KIRÁLYA
félvilágrásI !{üzJő milliós lág Üdvözitő Istenének föld

seregei néznek farkasözemet r~szállását.

egymá5sal Karáctlony ~zcnt <Jöjj hát, tl! kérgeől<~zü, ba-
éjszakáján. Lell{lik mélyén - rázdásarcu OO1ber! Nézz bát-
talán csak pár percre -- "fegy- ran s'lel11ébe Rnnai{ ararányi
verozüngtet" tart a fellwrbá- ~gi gyerlllel<nel<; - dedit,
csolt emb~ri ~zenvedély élS bizlatást, életerőt, áldást Sl1

gyülölködés. Egy-egy pilla- gároz feléd.
Jöiiete!<, ti becslileteó éJes

n21tig ráeszmél:1ek arra, hogy flpál<, szorgalmJ1>, áldozatos-!
miért mindez? Kineli. van lelkii édesanyák, al<if< oly Sle~ I
haBzna az emb.ri téboly M· I retette1, Isten al<aratában V;J!l'J I

Jws összecsapásából ? hliliéges megnyugvásBal te-
És ami!wr a technii<a cso-

~il1tetek gYtHll1el<citel{re, Illillt
d~1S vlvrnányai, a hadi-fell(é- ,lZOI1 (l szent éjczal{án az ;'li-
:lzUltség bámulatos cllzlUizei dott Stent Szüzanya,
a pusztuláB és m~gsemmisO- J{).iiet~i<, ti liliomosll.'l!::! I
IQS ördögét bocsájtják re;'; vi- iijlll;. /]llj;Hlonol<, aldk b~le

lágvárosok B7.erencóéllell. me/tá nézni a betlehemi Jé
gyötrŐdő emherpáriáira, a Lusi{a ártJtlall, tisztasti~'J)
háboru perzseli) tüzvé:5zéti\l szellleilJe. me:·t érette és '~c
eddig még távolálló !lennetek git&ég~vel Ulvoltartottátoi{ 111.1

aggódó, remegő fiai kÖIII1Y~S glltnl(i1t a pis'loldól, lillati iiöL
8zemeldH~1 néznui< a vi lzí~- tönösségtöl. undoritó förte-
megváltó bethlehemi Kisded lemtől.

jászoly a felé. 8zivű\{ hálája Jöjjd'2IC ti ártatlan gyo::r-
ima, ének, ÖrÖIl1-8 mOllt mel<jléllánt:11(, ai<il<et most is
igazán mggbec51llt b~I{(~ is- lllegsil1log;lt kegyelll1év~\ il

teni ajándékáért. dr~gJ isteni nli1gzat.
Az emberi gyarló tévely. a És végUI jöjjetel< ti 3Z;111ill-

mellél<vágányra tévedt paní- l11:Jsldilsejii, :-;eozettlell(ii,öri)111
nyi emberi ész, a bűnei hi- telenéletü e ln b e r r o n c s o i;

nárjában fetrengő é~ 5zaba- {\'\~s.sLe t~vedtet~I{, eltil{\(;ll!-
dulni nem tudó" testi-embert. tatol<, kolduso\< letteteI< a I

hátat fordít a l<is Jézus böl- szörnyű életutOI1. Elhagyott
csőj~nel<. Az örök célját, em- bennetel<et az ifjuság vidám-
beri nemes l1ivatását elfeledő sága, kil<acagott b~11l1etekel a
kevély tudós és államférfi kéj teötet-Iell<et összemorzso-
pirosbetü8 naptári jelzést lát ló pestise. mint rongy vásári
~ kere8zténység alapitójának portékát ellwtyavetyélt a so
születésnapján. Még a "job- kat igérő, cöillogó jövövel,
bak" is az ~vnek csal< e nélp- "/.ioh,,, megnem halunk" jel
jára rögzitik li Kri5ztus-várá~ szóval bóditó világ. Jöjjet~l{,

és Unneplés bennUI< átfutó, vánözorogJatok oda a Min-
felűletea érzel meit. Jézus nem dentudó és Mindenható' kis
kénYe5Zerlt senkit! , Jézus elé, hogy áttilzesitóe,

Iaten angyala 1940. év életre indítsa meghasolilótt,
előtt sem hívta a császáro- \{idennedt lelke.teket. hogy ld-
l<at, politil<usolúlt, hadvezére- égesse koponyátokból a bo-
ket, fai-izeu8 irásttidókat, csaló tor emberi gőg és elvalmIt-

'~Iet~kufárokat, hanem az egy- ság fekélyeit, hogy lelk~t~l{

szeril pásztoremberel{et, ZI hi- vénái ba -:: a boldogság, meg-
vőlelkü·. napk~le'ti bölcsel<et. l1yugvá~ és béka vérmalablt-

. Móstis, az ilyeriekünnep- ját ÖmJesaze.
~ .1ik:.igazáR~n" ~ l~.li<ill{,: 9~zinte, Jöjjatek mindnyájan,· kik
"bensós'éges érziImeivel a Vi- fáradtak é~ terhelve vagytok.
..... ~. . \ - \

A karácsonyilds Jézus meg·
enyhiti keservas élatsor50to
kat, segit vinni a tőletek vá
lasztott, vagy másoktól Idfa
r'tgott és vállatolHa . dobott
sulyos keresztet.

De ne csak ma köszöntsé
tel<, Ile csal{ ma örüljitek a
Karácsony égi ajándákának:
<I betlehemi Ki~dedn~k! Raj
i;1tok, tőletel, függ, hogy ve
!etel< maradjon tovább i5,
mil1dvég!!~, Gondolataitokat,
vágv,1tokat o\t5átok be Krisz
tllS drága szent vQréviJ, hogy
:11 mi ndig l1eme~, tlslta, lsten

fiaihoz méltó htgy~n. Szava
tok, cselekvésetek pedig kül
sőleg is jlirdetője 'ligyen an·
na\<, hogy ti a Béke Királyá
nak mindennél hatalmasabb.
mindennél vitézebb, minden
nél félelmesebh és diadalma
sabb hadseregQnek bátor.
nyilt, hitvalló és hitetörző vi
tézei vagytok.

J\\enjetek jószándékkal, igaz
hűséggel vitézzéavatásra - a
kis Jézus: a Béke Örök Ki
rálya elé!
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. i\llapánt' választott- .Békéevár-
megye - Törvényhatósági BIzott
sága december l2-én tartott kŐI

gyűlédn. Vitéz Márky Barna
alispán kiváló érdemeit, Idv4telea
képességeit, nagyizerú admi~I157t

rativ és közéleti munkás8.ágát
honorálta a törvényhatósági biiott.
6ág, amikor ujabb tiz évre
egyhangú lelltQSidéssel - v,,[is_

pánjává választotta. Endrőd köz

ség liépvlselótestiilete - Harsányi
László főjegyző előterjesztés're

- őszinte, változatlan nagyrabe
csuléssel és hűséges ragasz!w
dással Itöszöllt: alispánját é6 Is
ten áldó kegyelmét kéri kima
gasló múltödésénelt ujabb kor
szakára, Endrőd népéneit örömét
bliszlteséggel telíti MagY<Hország
Korm<Ínyzójánák ldlünfelő ell s
merése, alti - Vitézi Rend ér
deltében önzetlenül kifejtett ér
tékes hazafias mííködé8éért vi
téz dr. sarkadi Márky Barna bé
k~svármegyei alispánnalt, 8 Ma
gyar trdemrenct liözépkcre6ztjét
adományozta, Ac nalitlls annos!

Bucsuzás. Öszil~tp. sajnálattal
közöljük, hogy lapulik szerke8z
tője: WaJthier György polg. isk.
igazgató távozik köriinkbOl. A
debreceni katolilws polgári Isko
lához választotta rendes tanárul
az ottani 'lgyházhözségl képvi8e
lótesWlet. A Hármas-Köröa 8zar
I{esztői és kiadói munkája nem
ki8 feladat és évek folyamán
Walthier György kivétilea 8Z0r
galommal és hClzáértéssel töl
tötte be nemes munkakörét. Is
ten vezérelj e továbbra i8!

Békésszentandrás katolikus
hivöserege is szokásos keretek
ben ünnepelte megujhódott, s:lép
temploma védőszentjének: Szent
Andrá6 apostolnak emléknapját.

A zsufolásig meglelt tlilmplom,
a jelentós számú szentáldozó

méltó folullérője a 8zentandrásiak
ősi vallásos érzelmeinek és egy
házukhoz való törhetetlen ra
gaszlwdásuknak. A bUC8Ui nagy-
misét (Simus l\'\ihály apátpl~bá

n05, a szentbeszédet Regös And
rá8 kondorosi lelkész mondotta.
D~lben a kerület megjelent pap
saga, valamint a község 45. köz
igazgatáö vezetösige Borbá8' Pál·
szentszéki biró, plebánosnak vol
tak szivesin látott vendégei.

Dr; floman Bálint vallis
QS közoktatásUgyl miniszter egy
heti tartózkodásra Németon~zágba

utazott. VII~ghlrű tudós mlnlllz
terünka történiImi .ig~zság ra-
gyogó é" megdönthetetlen f~
nyében ismertt'ti a Birodalom tu-
dÓi táröaaágai. elött a mag'yarság
évQzrede8 áJJamhmtartól 48 :ki.tl-

. turmunkáját. Valóban' bölc.' 45
nemzetnevelő .munkát"v~g~z'·· Ho
man min181ter, átillkor. 8; román
hazug8ágok.~-;eJle~ ..... 8~: • .Igaieág:

migdö~t4et~tJe~:_:_.4rvelyiJ: fi gy_~d
meg a . gyugattmqvéJtIJ~~etek .

. vnetórétég4t '/riipUn~~~~iÜ!özaJo~;:

.'t~rtérie~~il ;. aze~e-<p'i~í:fel" . -.' -., ~~;;;,
('15 :elhlvatotbágióJt@~"1:-$' '~~/f.
~ . '. ~ .~':~~~" >. -. ;'~:~~'~;i$~~~:' ..~:;p
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tt szarvasi "Szent CecIlia
enekkar" méltó bÜllr.kesige a
5zarvaai katoli\ws lfju5ágnalt.
Ritlta helye Ol or8zágnak, ahol
aránylag kev~s számú hívősereg

mellett 45 tagu, alaposan Itép
zett, lelkeaen dolgozó dalárda
hlrdetné az ifjuság ideális, ne
mes felfogás6t. Őszintén sajnál
jult, hogy az énekkar agili8 kar
nagya betegsége miatt nem jö
hetI/U el 8Z Crzsébetnapi köz
művelöd~sl esté!yünkre. Plivler

Pál igazgató-tanitó, kitünő zenei
kipe65ége él> önzetlen vállalko
Zá612 segltetti az énekkar ahhoz,
hogy ánektudását 48 fegyelm~

Zl/tt karQnekléllH bimutathatta
nálunit. Mondanunk l>e~ kell •
hogy a bemutatór;'J öS6zQsereglett
hatalmas közönllég lelkes tapIIsai
jutalmaJ:ta a nivósan éneklő dal
egyesUlet vállal!wzáliát.

Maf,yaror6zág és Szerbia, a
Dunavidé.k hét ligerőllebb állama
örök baráti 6zirződéct kötött. A
bizonytalan európai viszonyoll
parancsoló 8zUk84ges8éggé tettik,

h02Y a két agrár.államö6s2.efog
jon 45 közös lnllvel. v~dje gal
daaágl él' politIkul fUggetlend

gil. Kormányunlt helyea külpoli
tikáját dicséri a rég6tl'l.tirveziU
növi'5ég' megkötéae. '". ' .

cselekvés. Felkéri a Jelenlevő
képviselőket, hogy görc.ösen
rasaszkodjanek a mogyer fej
kulturáli» és gBzdtlságl megerő.
sitéséhez és hegemóniájáhol.
A magyar csIzmához maQY8r
kaptafa kell. Ami jó külföldön,
az még nem bizonyos, hogy
feltétlenül javára válik fl ma
gYllrsá~nak is. A bölcs megfon
tolás, kemény akarat és bátor
kiállás rostáján s2ürjUk át a
reánk kénysuriteni akart ide
gen eszméket és irányelveket.
Mi 3zivesen leiíJtetjük aszta
lunkhoz: az idegen testvéreket
is, es hogy kivegyék kezünk
ből a kanalat és villl:Ít, a2t meg
~f'm enlledhetji.ik. A béke ne
II nt:mzeti fü~gctlensé~ Slrl

nytl~lllmll lel?yen, sem R t~he

tetlenség csüg12edése, hl\l\cm
5cbeket gyógyltó, helyesen
munkáló egyetemeB nemzeti
erőfeszités.

Hólósfln kösröni meg e . \'8r
mej.:ye illusztris fóispánjenuk I
fÜl'lIdságot nem ismerő, ke
m~ny kiállésát és áldozatos
körutját és kéri, hogy B nép
és fajtája szerető gondozásritóJ
-- a jövőben se tartsa' ViS8Ztl
soha semmi akadály. Ax end
r(~cii magyarság ~eretettel kö
szönti vendégeit, akik nem
\'/\11\82ltásí propagandtt. nem
rn8nclátumszerr.és, hanem kép
vísp.lóí tudatos köteiességérze
t(iból vezettetve ismertetták II

mllllyar politikai élet zajló. de
tisztuló áramlatá!.

A gyülés a himnusz hangjai
mellett ért vé~et, Befejezés
\ltéÍn Beliczey Milclós föispán
r!"leghallgatta a Jelentkező pol
górság és munkásság pana8zát
és kéreImét. Világosabb ese
tekben azonnel intéxkedett is a
kpreJmek orvoslásáról..

Este 6 órakor Körösladány
poh;ársiill6 elótt végezték fel
villÍ;?ositó munkájukat várme
l:lyénk MÉP-- k~rvisel<3i.

. Hármas-Körös

.gesen ellásanak bennünket
többiek terhére. - A kormány
nak az a célja, hogy ugy a
földbirtok· reformot, mint más
gazdasági és szocifilis kérdést
- kizárólag a nép javtira és
előnyére mielőbb megoldjon,
de ugyanakkor nehéz külpoli
tikai helyzetünkkel is számolni
kell. Máról-hó~llpra ésszerűen

és jól nem lehet mindent. Re
méli, hogy ezt Endrőd értelmes I
magYfH népe ls helátja és nem i

csodát. hlmem tervszer ü, fejlö- .
dést hozó épitö munkát vár.
Ezt Igéri és fogja megvalósita
ni Teleky kormi,nya.

Dr. Benclt Zoltón a győri I
programm megvalósittisnllllk is-

mertetésével kf'~zdie nf>~~ y hlltású l
beszédét. Elismerte III rrdy Bé
la rendkivüli kápessé 14 l:it, n'.lgy
érdemeit, da vonalvezetéseben
törést Ját, mig ugyanakkor Te
leky PitI nyugodt, bizto:; ten\
póbal\ lépésről-lépésre: vBlósit·
ju meg az évek előll közö5er,
kidolgozott programmo!. A hall
gatóság feszült figyelemn\el
hallgatta Bencs Zoltán kül- és·

belpolitikai ltérdéseket ismertetö
meggyőző fejtegstéseit és hlm
gos helyeslésben adolt kifeje
zést 8 lesz.{irt tények és igaz
ságok megálllipitésánck. Mógy ar
élet, magyar vezetés, magyar
vezérlő eszmék és hagyomá
nyok védelme és fejlesztése, ti

jobb magynr sors kit<pitése-
egyetlen é8 főcélja éI:<: orsuíg
"kiváló profeszoranak u.

Zerinváry Szilárd 1'1 szarvll

liliak népszerű képviselője II

kellő melifontoltságot és össze

fogó energia-kifejtést jelölte
meg a mostani politl!<n veZető

elemének. Nem kockáztatha
tunk abból akicsiből, Ilmink
van. Elég volt egyszer. Tanul
hlittunk a magunk kártin. Mé~

egyszer idef.(en szurony t nam

s~,eretne látni a magyar Alfál-l
don. Teleky külpolitikájtt biztos
zálog arról, hogy belülről is
fegyalmet és rendet tart a ma
gyar tórsadalom háza tájékán.

Anagyslkerű felszólalésokat
lés felvilégositá~okat a nagyvá
lasztmány felkérés~re: Csernus
Mihály apátplebános volt kép
viseló köszönte meg. Az or
9zóg összeomlását előidéző for
radalomban nem kiván még
egyszer gyönyörködni. Európa
ujrarondezáse országunkat is
rendkivölI feladatok elé állitja.
A belpolitika 8sill:hdit8sával
kell sulyt adnunk kOlügyi kor.
mányzatunknak. Nlnci hely~

'is célja mOlt 8 sléthuz8snak.
Ha melléfogások 4. hibák
történnek, lehet 8 pári keretén
belill ls korrigálni. Az alkotó
és ország4pitópoJllári 'társadal~
mat rénekre bontani és. gyen
giteni nem bölcs él előrerelátó

( .

MiklÓs. főispán
2 oldaL'

vezetésével december 15-én
Endródre is eljutottak a várme·
gyét járó MEP . képviselők. A
párt '~~gyvála8ztmánya tartotta
december havi ülését, amelyet
a Ne~zeti Hiszekegy eléneke
lése után Kalmár Imre pártel
nök nyitott meg. "Hívséges ma
gyar szivvel köszöntötte a ked
ves vendégeket, mint az Uj
Magyar EI~t kialakitásának és
megteremtésének keményköté
sű és egyenesirányban hul adó
élmunkásait" • "Mi régivágású
frontharcosok nem sokat adunk
a politikai 8zólamokra, nyakn
tekert és görögtüies pértjel.
szavakra.. Bennünket ti teltek,
a cselekedetek irányitanak és
hódúanak meg l"

Majd felkérte dr. Biró Zoltán
párt-főtitkórt, ho~y a megjelent
politikusokat a többszáz főnyi

hallgatóségnak bemutatni 5zi
veskedjen.

Csizmadia András várme·
gyei képviselőt nem kellett be
mutatni a~ endr6di magyarok
nak. Hntalmes alakja, becsüle
tes, közvetlen magatartása és
szerénysége népszerüvé tették
az alföldi magyar parasztsóg
tekintélyes képviselőjét. Ismer
tette 6 kormány rendkivüli kül.
és belpolitikai munkásságát, a
belső gazdasági élet erőteljes

javulását és jövő hivatását,
gróf Teleky Pál elévülhetetlen
érdemeit B vissz6nyart orsz~g

részek blikés megszerzésével.
A háboru tűzviharában

mint kis niget, illI tlZ ország.
Teleky Pál óli őrt, hogy a ml'l
gyar házak eresz.ébe sem kül
ső, sem meghnbarodott belső

ellenség tüzcsóvát ne dobjon.
Ezért kell minden magyarnak
becsületes hűséggel és kitartás
sal támoílatnai nemzetmentő

politikáját.

Dr' Torkos Béla nagyszerű

példákkal tllusztrált beszédében
ismertette 8 kormány legutóbbi
munkásságát. Lehetetlent nem
kivánhat senkI. A lehetőt

fáradhatetlan igyekvéssel 

iparkodott megtenni a kormány.

Soha annyi munkaalkalom, s
oly méltányos fizetést nem ad
tak ebben ai országban, mint
most. Tudja, hogy az utóbbi
napokban hazabocsátott kato
nák családja nehéz helyzetben
vIm, de több mint .80 8:itizalika
már is munkát és keresetet ka
pott, s II kormány ralta leu,

_ hogy az Időjárás kedvelió vál
tozásával esek a munká.ok kap-

. Janak legelőazör munkalkalmat.
<Ar. .állam teherbiró képessése
. ,·is korlátolt. Az adóző polgárság
._.em· bir el mindent. Mérsékel-

.' "jük. kivánsÓgainkat, mérlegeljük
, $:;n~héz. helyxetünket :és' ne vár
'y,;j~k,á~t'::=~OiY ._-n:;~nkQ nélk.üI,
~ ;>~C.•~nup1gáltatá.- _n~lkül_ b6aé-

<::.~~i~NJ~~~~~~,:;·;:;~:-;_:···,:.,~



'.' .,'~... -
.. ';---' .'."~~~;~;~ ·.~;~;~f.~~~~~;~~~~~f~

.. ••~ ... <o _.5~,.ola 1,;"'$'"';M'
. .:' .~ ~: ~.: ..;~~-;< :;~:;~~~~;~,:;
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Talán a mai nehéz viszonyok kb-: lsten iránti őszinte' hit ésJOrvé-.:·
zött a vasárnapi munkaszilnet alól nyeinek tisztelete:::, : .. :~){-.;:~."~;'
való felmentés is oka a vasár- Dr. Cseh József -községi· oryos .
napra vonatkozó parancs megsze- nem éppen aO_tárgyalt. :okérdé~k-'

gésének. Az A. C. központ inter- hez akar hozzászólhi, dé egy'c;>lyan '
veniálhatna a belügyminiszter Úi- fontos ilgyet emIit, ami katolikus
nál, hogya vasárnapi munkaszil- és hazafias szempontból egyaránt
net felfüggesztését csak a legrit- életbevágó. Arról szólugyanisI
kább esetben rendeljék el, viszont hogy öt egyre többen keresik fel
a közigazgatási tényezők szigo- . olyanok, akik a gyermekáldástól
ruan ellenörizlessék vasárnap és menekülni. akarD]k. Ez komoly
ünnepeken a munkaszünet meg- , aggodalomra ad á~t. Hisz" igy'
tartását, nemcsak az irodákban, I is - a szUletések létszáinát te
klinn a szántóföldeken. h,mem az I kintve - már szinte lemaradunk
iparosmühelyekbcn is. A pénz- a szomszéd kÖzségek mellett.
ügyminiszter urtól pedig a kocs- Kétféle· segitésmódot . gondol
mák és mulatóhelyek zárvatarta- célravezetőnek. Először is fel kel
sát kellene sürgetni legalább a lene oldani az orvosi titoktartást
délelőtti órákban. ily esetben. Mert remélhető, hogy .

2. A kulturális szakosztálynál : egy egészségvédőnö, vagy .egy
Teremtsünk. katolikus müveltsé- lelkes A. C. megbizott feIviIágo
gel! A kulturelőadásoknál kat. sitása és rábeszélése hasznos le-
szellemü, izzó nemzeti érzésO hetne. Más9dszor, hogya gy6gy-
szindarabokat, verseket adassunk szertárak és drogériákne adhas-
elő. Még a közönböset is kerül- sanak ki olyan óvszereket és. or- .
jük. Hirdessük a valót, hogy Egy- vosságokat, aminöket ilyen eset-
házun\( nélkül nem volna kultura. ben használni szoktak. Pl. chi-
Lelki értáet csak az Egyház ad. nint, stb-t:
Ö az örök eszmék hordozója! Elrtök nagyon fontosnak ismeri

el ezeket il dolgokat. S megállaIgyekezzenek a családmegbizot-
pitjá, hogy sokkal többet ér, hatak, húgy az előadásokat sokan

látogassák. (Propaganda.) a népesedési viszonyok ilyen
3. A sajtó szakosztálYllál: 001- megvitatását nem mindig papok

gozni a kat. sajtó érdekében! intézik, hanem polgári egyének.
4. A szociális és karitativ szak- Pl. bizonyára sokat ért az a gyö-

osztály nál : Segitsük a szegénye- nyörü beszéd, amelyet egy vasár-
nap délben Papp jenő, a rádióket! Tárgyalják meg, mi az oka,
krónikása mondott. Szorgalmaznihogya kat. magyarok nem sze-

retnek egymáson segiteni ? Szer- kellene, hogy ilyen· beszédeket
vezzék Illeg a hálaadó tcrmény-; gyakrabban hallhassunk a rádió-

ban is.gyüjtést. l
5. A szervezési szakosztálynál : i Csernus Mihályapátplébános

Szervczzük meg a kat. tábort!! komoly beszédet intézett a hall
Ha m;ír egyleteink fennállnak, te-I gatósághoz a felvetett kérdéssel

kapcsolatban. Sorra velte a körügyük virágzóvá az egyeslileti éle- l
tet, s ne engedjük őket meg- i löttünk élő nemzetek népesedési
szűnni. \ statisztikáját, s szomoruan álla-

Elnök kéri a jelenlevőket, te- pitotta meg, hogy hazá.nk e te
gyék meg észrevételeiket a szó- ! kintetben bizony nem az első he

, lyen áll.
ban forgó kérdésekre. I Szinkatolikus községünk .sem

Csernus Mihály kormánYfötaná-\ mutat jó példát.
csos, apátplébános a vasárnap l Mig l890-ben, tehát 50 év előtt

megszentcléséröl szólva megem.; I 595, 1900-ban 591, 191O-ben
!iti, hogy ebben a nagy szinkato:- ; 574, 1920-ban 524, 1930-ban
\ikus községben Szent btván nap- 388, 1935-ben 286, már.' 193~
ja utáni vasárnapon csak 3500 ben csak. 245 volt~l sz(Uetések
hivő volt templ~m.ban l A jó lsten száma. A világháboru i nem kOv~~

méltán sujljaa népeket háboru- telt távolról sem annyi életpusz
val, földrengéssel, árvizzel, mert titást, mint amennyiLa .._s~ü1ök
egy héten a tőle nyert 168 órá- bestiális kegyetlenségge.f:!ilirtanak_
ból egy órai idöt sem áldoznak A valláserkÖlcsi neveiőhafás fon
dicsőségére az értelmetlen. öszto- t)S, d~ nem elég.· Az ál\arpnak
nös, vegetatív életet élő emberek. sem lehetfontosabb'~:' feladata,
Nála a cselédség .sohsem dolgo- mint jelentős család- és; gyermek
zik vasárnap és m~g5em marad, ,védelemmel~ s:' az.anyagr:~egélyek
tak el a gazdaSági., ~llunkával. A fokóz~sán :felül.~könyÖrtel~!ÍnI."i~
munkasZi.lne.t~~ .felf.ügg~sztése.va-g(;rÚ Jiünfeté~ek~~f~lll~gfékeipt~\
!6bancs.ak ntkan l.n~0~9H; s nem ~agZ:-at;: ~ ·jlletv~:a~~'Úi.:'.iléPl#e~~~.:·
IS egyeZIk, SzenYstvan:50ka~. hag~ ~ n~gy~b~< ~4nY~~~~~k\:ml~~s.,1tt:
goztatott allamépltO hagyo~a~Yá~ ,. i?f:~~:C~~!t~.·~~'19i~f~,jii.~i{Y~i.~~f~~~.
val és szel1~mével. -", '--: '.' ";' ,. f: fesÍt"é:s ·.'az 'f;.il.:C.:~ köz.::ÖQt::·htt~i.

A . sze'mi~áriltrnok:;.re~d~·~és~f / ~»y~inj~~~Íi~j'Qj~r~!a'rfi;:;iil~4Q~;~'
l· ._.ot.. ''' .. ~_. '. ,< ~-.. , ~.."""'•• "'t_ ;J~.\,;.~.(.:m'"' :' .._

: cél.s~erün·ek· f~/tj~:, ;iWJ,:·~~é.s~"· ~~r~; ~JoiQ~~_k ;Ji ~~i~.~if.!~!t~!~~1;~~~J;~t.~::
. szág tanf~lYl:~~~, re~p~~.~s$!~Lo~~ .t~gügy:~·MlI!1s]t,e~~·~~~j~;~.~~~~~~~
hallgatásá,t~J :.~~~g~~:~,;I:~~~é~;tt~ ~"~~2;!9~J~~~:W~~~~~{)ht~~~t~ ~ ..
tes és' rpag~t?l 3.r~~tö:g~(..~~I~g~, ;,h,~~,~,z~t~~p~~~~~ij~-.,x.c ~

~ogy ,Kn~z!l!.s.: .', ~~~.k:·' .,t;ar}}"~á's~.Q~,~{" ·f 1~V~Il,~~;}~1~1J.'js~~~~t! '
csodás kIncstárát 'IS JeJ .~e!1 fárm l: l~se' ~lán'~b~t~%~~ t

.- :, ..;.~. :/. '~~;-f7:(~~J{T\~~~;{{}~i~;~~~;;:~;':*0~~~'

Hármas Körös·

L· HZ Dpostoli lelkUlet
fokozfisil

Il. az irnnyfadó tsoport
képzéSE

1. Az egyházközségek vezető

sége, az egyesüle:ek elnöksége
legyen a p!ébánia terOJetén a
hangadó, a vállalkozó szellem, a
kezdeményező!

2. A hittételeket népszerlisiteni I
kelL Elöadásukat meg kell kez-I
deni adventbe!', vagy a nagyböjt
ben, szemináriunlszerüen, vagy I
kt:ltur- előadás keretéh:~,. mint I
adventi c"téke t, vagy bOJti dél- I
ulánokat

ill. RBndszerBs munkatársak
ki~ÉPZBSB

l. Kevés a pap, a kispap. Jám
bor ifjakat buzáilani kell ti p:lpi
pályára. Ahol a pap nem jelenhet
meg, vagy nem beszélhet, áiija
nak ki a világiak ég védjék Illeg
az Egyház érdekét.

2. folytassuk az im3hadjáriitot
annilK il kis szentképnek a segit
ségével, amelyd az Orszagos El
nökség kibocsátott.

3. lv\imien hónapban egys.~er

imádkozzuk cl a telllplúmbélJl a \
Hit-Rernény-Szereietet.

4. Adventben tartsllnk szen~be- !
szédsorozatot. (EllJlle propag':1l1 da.)

Espereskerületi A. C.
gyülés

Elnök az il. L. jő uG eDi
munkuferuÉről

Endrörl:' 1940:' december -15.

A mostani időben sulyos fel
adatok várnak a katolikusságra,
mégpedig az egyetemes kato!i
kusságra, tehát nemcsak a pa
pokra, plispökökre, hanem min
den 'egyes világi tagjára is az
Egyháznak, abban az értelemben,
ahogyan azt a magyar Aclió I
Catholika immár hetedik esztClJ- i
deje hirdeti és gyakorolja. Ezt a l
.célt tartotta szem elött az Orszá
gos Eln>jhség, mikor az 1940-41.
munkaévre is a tavalyi gondola-
tottuzte ki: I

Az.endrődi espereskerilleti A. C. I 2. Rz endrődi A. C. hitbüz
november 19-én tartotta évi köz-l galmi szakosztály működé5ét Kiss
gytllését Fetzer józsef pápai ka-I Sándo,: káplán, a szociálisét Ré·
mtlrás, esperes elnöklete alatt az vész István káplán, a kulturálisét
endrődi Népház mozitermében. i özv. dr. Maácz jánosné poig. isk.
jelen voltak elnökön kivill a kC-' tanár terjesztette elő.

rületi papság, a tantestUletek 3. Rz endrődszentlászlói lel
csaknem valamennyi tagja, az Ikészség beszámolóját Bencze Jó
A. C. esperesi-csoportjának tag- zsef ig. tanitó mondotta.
jai, valamint az 'endrődi egyház- 4. fl gyomai A. C.-ról beszá-
községi képviselőtestület és csa- molt Kautzil Borbála tanitónő.

ládvédelmi megbízottak tekinté- I 5. fi szarvasi A. C. beszámo- I
Jyes csoportja. I' lóját klolvasta Privler Pál ig. ta- l

A "Bolgogasszony Anyánk" - nitó. l
kezdetu ősrégi ének ell1angzása Elnök hálás szivvel köszönetet I

után Fetzer József espcre:;-elnök mond mindazoknak. akik az A. C. I
szives szavakkal köszöntötte az munkájában résztvettek. Ha min-
A. C. gyülés tagjait, s a gyülés denben nem is érték el a kitüzött
jegyzőkönyvének vozetésére özv. I célt, nem kell elkedvetlenedni, l
dr. Maácz ]ánosn6 polg. isk. ta- i mert a jQ Isten a szándékot is
nárnöt kérte fel.· I nézi! Továbbra is folytatni kell a

A gyi.ilés lefolyását - hivata- l munkát, "Világiak Krisztus ürszá
los jegyzőkönyv szerint - az ! gáért" jelszóval.
alábbiakban ismertetjük: : A teend6ket a következökben

jelö i Illeg;

Uilágiak dolgDzzatok
Hrilztus országáért!

. A m'ult esztendö munkája még I
csak biztató kezdet volt! A mos
tani évben' a világiak apostolko
dása nagyobbfoku és' rendszere
sebb legyen.

Nem mulaszthatja el megemlí
teni a Szent Atya legföbb vágyát,
mely arra iÍ'ányul, hogy az A. C.
- amely lényegében egy, csak
megnyilvánulásaiban más a ko-
]önböző országok igényei és kö
.rUlményei szerint - feleljen meg
mindenUtt . egyre jobban magas
célkituzél.einek, s. teremtsen töké-
letésen~ ~ k~t~szté·nY öntudatot. az
egész világon~.:.· ., _: .

Elnök fe.lolvaitl'l.tja·· Mihalovics
.Zlig~ond )áp~i. ··wel~tús, orszá:
gos. ig~.;zga(ó: l~y'elé.t! mélyben e~- Apostoli hevü és . feladataikat
ismeréséCfejez(:l<:i 'az esperesi ke- jóLismerö vezetőket ke~1 . képe~
. . ..·.. It o~ ··ifl'· A: C: munkás- nünk I . Meg kel,1 értetm:a képvI,,:
rU1.Jn.~ .m~: >..v~.. '... _. ,.selőtestuleti. tagokk€il, .. hogy ,. ~Z
lágáé,rk\",· :';f<'~:~:'"~.~. ';<"~ '0": .. öse'g:Yházegyházközségéúú~k·, mo~:

MaJ'd',kéri'az egyházközségeket, . . , ; :' ~. .... " ..
: • .0" ":~; "::."... .. '"O· .dern kiadásai' ök, sgyakorlahlag
.hogy<:<-bet~r.~~d;~~n.:;o!a~~,ák,:)~~~: ~k: 11. ·r·"Ükál1ltani 'a: 'cé\t;:.'amiért
b _.I:" lólkat-a .... l.-!· ~ .~ ._-' . e e ej . . ....,.

eSLamo. .,.:1.' '_::-~~~:~',:o:' \:'.',.' '. :,:'. é' b" dolg·'o"z:nl·ok·.k"ell'::·-:·o:"'·'':::-·
. . " ..,'A ,." ••.•' ''x· .'. o'···d 'if IA:: C ' . ez ven· .'.. : :..' .

• o .~:};. ,H. b.éli~'&~~1~nt~lL~ .. ~,:.!~~ '., ; -··1 A'·hi'ti>'uzgaÚnr· 'szakosztály-
~, míikOdését .~:. Borbb' Pál .plébáno~ " .o' ..... ..... ;. .. .'. ' á .
.~~smérteHe~;·;":<:,;,.·-~;~::;::,:;;c·;:::'>'.(=~L:;•. ':,~ál: . Szente.JUk meg a vas rna-

:~?~:~\·:7~;~:~;;t:,~W?}(;':..;·..~.' \~":":~,".,: .'. :.,.:
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Egyházi hiradns.

é.k: 11cm dbr, ">'21}.:;! nem akar
több 3r,Y2~(\g()!, ha'f:cm megbün- ~
Mo!k ;~wl\uail is. akiket övéinek ~

hisL : c!'.eszti fé!j;~ h;zalmát, sze- l
retetel es ezt vis~2:?!1yerni nehéz.!
ROS~d~(: v<i!iak!(al jélT már fiátal- l
stlgábi:11 is a gondol~ és megpró- i
bállLllúsok su:ya aiatt, és nem =
"ö· ., I
t' !Jnyi! mJgan nJc:g anai sem;
he. - !l1int a ,. CJYERE KICSiiVl 1... :,
GYERE" c. r;['11//cir:1entö regény j
2sszonyl10siiöje - ;~ztán egy he- ~

lyett az összes gyermekeket PíÓ-;
LJálja ktbJére \;u;nl. r\zt él világ- "
tól, Istentől, üCvcs~égi(J1 meg- ~

foszlott ártatlanságo! rem pótolja J
senki és semmi számúa. 1

Ez a lélekbemarkolÓ regény, j
meJy a léldgyilkos ,mya tün11ő- i
dését sötét szinek\(ci, de a való·!
sághoz képe:-l még' szi nIe nagyon ~
is tnyhél', (!e 2zeri mesteii kéz- j
zel r?jz(,lja. t

EI l:cll ezt olvasnia minden í
magyar 3ny~il1(J!; l'S élli)'ajclbltnek, I

hogy megábc belőle az anyai I
méltóság magé!sziosságát és szent I
voltát, kíöljüII <l lelkéböi minden l
kisértő gondoiatot, nlely az ellen
vétkezni késztetné.

L é I e k k e l lelkek ~zámára irt'
könyv, rnely maris missziót telje- l
si lett s még sokáig kell, hogy ezt l
teljesitsen lsten dicsöségére és a !
Haza jóvoltáért. ·1

Menj, indulj te l é l e k-k ö ny v l
s szálljon el veled mindenhová l
az lsten kegyelme, lJOgy ne le- 'I.
gyen magym hajlék e szép, meg- :
növeked~tt Haz~ban, hol föl ne ]..
hangzanek mézedesen il f.7.ép szó
és át ne rezgené azt a legnagyobh !
földi boldogság tiszta és szent.,'
ö~ömérzete : ..

"Édesanya aj!(án az a legSZebb'
zene.

Tárt karr21, ha mondja: GYE
RE KICSIM! ... GYERE,"

A könyv kapható a NÉpházi
Fogyasztási Szövetkezetben,

fél 12 órakor mondunk· szentmi~

sékel.
8zi1veszte~ napján.' d. u'. 5·

órakor hálaadó-istentiszteletet· tar;'"
tunk.

Ujév utáni vasárnapon Jézus
Szent Nevét ünnepeljük.

Január 12-én a szent Család..
ra emlékeznek a katolikus csalá
dok. Akik fel akarják ajánlanf
családjukat II Szentcsalád és a
Szent Sziv oltalmába, azok . elő
zetesen jelentsék be· a szándéku
kat a sekrestyében.

Hitbuzgitlmi egyesületek. De~
cember 15·én Szent Ferenc llL
rendje, december 22- én d. u. fél
4 Órakor az Oitáregyesűlet, de-
cember 29-én fél 4 órakor a Jé
zus Szive Szövetség Nöi csoport-
ja, január 2-án d. ll. 5 órakor a
LeányegyesiJletev., j2liuár 4· e!1 d.
u. 5 órakor a Férfi-Lig1 tartja
havi ájiaiosságát.

Cserkészek ~ A lS éven felüli
cserkészek minden hétfön fél 8
6rakN énekpróbát tartanak a pol
giri i~kolában. Ponln;; l1lcgjcie
I;~st kér a PzrdncsnoK.

}i(ülterületi szentmisék. De
cember 22·én &7. (,lt'l';:~r:í Szent
Itm~ iskolában es a ~ varjasi is
koJálJJ.:1, december 26-án a nagy
laposi iS)jolában, december 29-én
a csejti es öregkerti kápolnás is
kolában, UjéV·lJilpfán a nngyla
pos i kápolnás iskolá!YHl, január
5-én áZ öregkerti Szenl imre is-
ko!ábiin, január 12-éna polyák
halmi és nagylaposi kápOlnás is
ko!ában mutatunk b~ sLcntmis7
ket.

fl Leányegyesületek kultu
rális csoportja december 20-án,
este 6 órakor tartja harmadik ad·
venti - estélyét a Népház mozi
termében. Belépödl j nincs. Az él
vezetes e!öadásra ezuton is fel
hivjuk a hivek figyeImét.

FérfiaI<: December 21-én este
6 órakor felvilágosító szeminári
umi elöadás lesz apoJgári isko-
lában. ..

Zárt lelki gyakorlat Korido· .
rosoa. A kondorvsi kat. hivek
elhatározták, hogy zárt lelkigya;.
korlat kerelén belOl kész{1lnek.a
karácsony méltó megünneplésé(~.

December 9-Il-én a f~rfíak, 12
14- én a n4k tartottak zárt lelki
gyákorlatot, P. Rád' M.. Bona
ventura szervita Atya vezette a
lelkigyakorlatot, amelyre szep
számmal jelentkeztek ugya fér
fiak. mint a nök. A külterületen
(majorokban). lakók is ho~,4 .. jut·

'ft'a7R9H'1& Ml!Wr!lrw.?:ro:=~ hatnak egy-egy sz,entqeszédhez és
az adventIszentgyóná!l, álqo~á~
elvégzé'5éhez:: '(' ... ' '.. ..
. lsmerjükmeg 'egyházun~at

eimen nlind·eg péntéken esteelÖi:
Az idei utolsó "bajnalI szent- l· adás van Kondoroson..:"·Az első

misét;' december' 23·án reggel 611 előadást Petrovszky:Pál' kisgazda
órakor mondjuk. .Az adventi tartotta meg-, nagy ;érdeklődés"kö-.
szentgyónás mindeR reggel·. vé- . zepette':~löadás4qólihkj~~ndUlt.
gezhetö. az egyház~;~ szef:eteteJ'~ ,értél<~lé~e,~
_ Böjt. December J8, 20 és 21- dil' szavaibórki leheted'ereiiti"ait
~n tél.i kántorböjt, december 24- . az örömét. is: melyet 1átétt ;'láJt~or, '
én sZIgoru vigilia-böjtölt tartunk. . amikor (l szer~tett ~gyháZrórnyil';:':

Kat'ácsonyoünhepén éjféli 12'~vános.~g tel~tt:'Qtsz~~het<;tt/~1j,;:,';;;.
órakor, reggel 6, fél 8i 10 ésfé! . Példáján;;feib~~"Q!lW~;:'!'~Pkan:Y~i~~-:.
12 óra~or. végezzOk fa ..ternp~oml; : lentkeztek~már--~:,~..·..~~A:~~e.q~,.~
szentm~séket _,'._ i. ~ ':::'::' . rn~gtar:tására':~~'1;:~el!,sidás.~ts::J,(~,,;~~
. Ka, acsony, t:násodnapján, va~· sérö "milsÖ"t:!Flr1ötottf~~'.. ,.' ,',~~

lamint Ujéykor is Jé18~,.'· :.10 .'és ~,tüfet~>;';~~i' :~~:fi2~~ .'?0.~'J~ ~~'
• • <•• '-:'; ~;•• , ~ ~.\'...~~.~,:. ~~ ... ';':-.~~~··-.";;:t~,":·~~~.~~1t~1~~t(~~:.~i: ~~

\

az emberekben? Erre a kéreésre mást.
is határozott lesz a felelet: IGEN! Végezzük el ezt. az á~alakitó
Vizsgáljuk csak mag önmagunkat munkát és megfogJuklátm, ho&y

I és rá fogunk jönni arra, hogy i az A. C.-ból földi. hasznunk IS! rengeteg átalakitani való van ben- l lesz. Ezt sürgeti egyébként az ád-
nünk ahhoz, .ho~y rólunk !s el l venti go~dolat, is, ~ikor s::ent
~,lilhessen mona,~11l azt, amit az i Pál szavaIval ,Igy szol hozzank:
oskeresztényekrol mondhattak : i !<öltözzünk az Ur Jézus Krisztusba.
nézzétek mennyire szeretik egy- !. REGÖS.

Il:Ol.=:'" & ...IEL:...L ....,,;;zr;RlI2iA.~~,.'.,...!;';r:;".rQls:;HS;Sl/W ft'..-·i~.·a I
Menj ÉS innulj Helet-MagYflrfirszág ÉS ÉBzak-ErdÉly I

frinnoni rahsánbóJ való UiSS2i1íÉr~sén2h SZEnt E5ztende!éh2n•.

Valamit az
A. C-ről

Sokan még ma sem értik át
b. e. XI. Pius pápa nagyszerü
gondolatát az A. C-t. Az iparos I~

ember azt várja az A. C-rcl,
hogy ezután minden kat. ember I
csak kat. iparosnál fog dolgoz- l
tatni. Az állásnélkiili embfr állást l
..,ár az A. C-töl. A szegtny em-\
ber megélhetést. A fi.ildn~lküli

€mber egy kis földet. A családos 1 Az ószü\'(:t~égi válaSliett l~(:p-.
ember pedig várja, hogy él gyer- 1 nél a !cgf,<Jgyohb szégyell ~; gye:'- í
mekeit valaki ingyen fel fogla r.e- II tr.ekte!enseg \011. Ez a nép, ami- l
velni ... Egyszóval az A. C.-ban kor még ,I tis::ta isten! kinyi!al-:
a legtöbb kat. ember egymás meg- l koztatás birtokábén ot vi!?g szel- j
segitését, támcgatá!:át látja.,. l !emi fákiyája vo li, ug:; érezte,;
Talán olyasfélét képzellink el, IllOgy a gyermektelenstg lsten;
amelyet az öskeresztényekről hai- étk a és büntetése azun, aki ma-:
lunk sokszor elseszéini , ., A gaz- 'll gát n~éltatlanJJá tette emberi mi- í

\'o!tunkra. Kivefki5zöH cmbcrsé-!dagok megoszlották vagyor.uk2i, '
a szegényekkel.,. él szeg6nyck! gétöl,. erH);csi~égébcl, s c7ért il i

It k Ö há I l ~ 'b' I Terell1iő ncm I<lrtjR érdcmesr:ek ~vo a, az segy z eg( roga o .
rá, 110gy bE:nne és álí,11a (\ móga ~

kincsei. . . Van ebben az elgon- i '
dolásban valami, de azért még l teremtöi !11l111kflj<it tovább fo!vtas- ;
sem ez az fl. C. flzfl. C,DnaH l sa, nem tartja alkalmasnak, hogy:

l n1?gasélbb erkölcsi legkurbe Ll-!
ugyanis ez a földi célja, de tozó lényt: Em b.e r t nevciJ·en. l!
nem ez a kiinduló pontja. Az l

l Drága. kincs, nagy erl<ö1csi és
öskeresztényel<röl is aLt olvassuk,

l nemzeti érték volt a gyermek (lZ I
hogy e2yek voltak az imádságban f' b ' ,

~ 6kor egyél ncpíí,él is: If;llveltnél l
és a kenyérszegésben. Áljarta! és müveJeilennéJ egyaránt. A ·ró- I
öket Krisztus tanitásának fennsége i mai matrána gyermekeire volt i

és mint kovász a lisztet átalaki· ! biiszke, a görög asszony azokkal l
totta öket és az eredmény csodá-l dicsekcd~tt, II kfresztény lovag l
latos volL gycrm<.:keiben látfa lovagi életé-!

A XI. Pius pápa álatal hirde-, nek, erkülcsiségének, családi l1a- I
tett A. C.-nak is ez a célja. De Igyományaina1< továbbélését, gyer
ezt a célját majd csak akkor éri mekében életének folytatását,
el, ha az emberiség egy keresz-l mondhatnók: a halhat3tlanság
tény megujhodáson megy át. eszméjének földi értelemben váló
Hogy ez igy van, bizonyitja az l megvalósitását.
is, hogyab. e. Szentatya ezzel Csak a XX, 5zázad emberé- I
il jelszóyal lépett a pápai trónra: nek- asszonyának nem kell a
Restaurare omnia in Christo- I gyer m e le. Ennek az élni si
azaz megujitani mindent, Krisz-, et6, sirja felé rohanó kornak,
tusban, Krisztus által ... Ö hozta j' mely szürcsölni, habzsolni sze
be Krisztus Király iinnepét. Ez az retné a föld javait és semmit
ilnnep is azt hirdeti, hogy az Ö l sem akar érezni a javak ellenér-

. I' It ál l k·t· tékét jelentő kötelességekböJ.
elgonao asa ez vo.: a a I a~1 a! Ha a Krisztus elötti korhan s

•
K.eéreszt.énységct Knsztus szenn- li a I<ereszténység hosszu századain
IV ••• l átok volt a gyermektelenség, an-
, Méltán kérdezheti valaki; hát nak· kell lennie ma is. Ha bol-
átalakitás.ra szorul a keresztény- I dogság, öröm, áldás volt a szép
ség? . . i nagy család, valóban az az ma

.. ' Aki sokat' markol, keveset fog ~ is. Isten a Teremtő és az Általa j
~:. mondja a magyar közmondás.; megalkotott világrend nem válto- l
Aki erre a kérdésre igennel, vagy ~ lOtt, mert ami örökkévaló. az nem I
nemmel felelne - semmit sem g változhatik. I::s aki a változatlan
feJel. A kérdést tehát szét kell isteni törvényekkel botorul szem-
bontani két részre. Az elsö része beszáll, önmaga ellen hivja ki az
igy hangzana: átalakitásra szcrul·e isteni örök igazságot, m~ly elölt
az Egyház tanításában, .szentsé-I· hiába mentegetőzik majd bárki is
geiben... vagy egyszóval lénye-I divatos szólamokból, erkölcsi la-j'
gében? A kérdés ezen részére zaság eszméibölösszeszöltelvek-
határozott lesz a felelet: NEM l I kel. Az igazság lesujt minden- I
Ai'egyház abbóLamit Krisztustól • kire, aki utjában áll. .
.átv.ett ·~öha .egy kis : ~i" betünyit A gyermekét elvesztő, megté-

- , ném~jengedétt és ri~m fog enged- vedt édesanya keserű sorsát 1I1ár
~rif (f,Jármenhyífe·, tetszene ez 50- e földön megpecsételi. az isteni
.káknák,)· még 'akkor: sem,· ha -ez- igazság, annál inkább a tulvilá-
zer:sokakat nyerne" meg· a maga gon, a kiegyenlitödés a tökéletes

;: .s~~~r~;.:/"."-: , '~';;'." __ ..: . . igazságszolgáltatás örökkévaló bi
,~.~.: .';:?J~het., tcl1áf a kérdés' '.második,.rodalmában... Nemcsak· a lelkiis
[>t:~,j; .,része'/;át.~ keU:é 'Íilakítá·nÍ:á· Krisz~· mereti furdalások gyötfik egész
~: J::';'(~~lianHásAr2}\'~Ió:gonqolkodást: életen ~: át a lélekgyil~os·' anyát,

.~~.~~1}~t:;;.:>:'~7~~~~~:~:..{.:~.~1-",~~·: .. !:. :-:',"rJ,. '.~,l;~.~"' : ~. " '~',



Népmozgalmi
adatok Endrődön
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. ~. __ :~"~~'_ ~~ '~~.:_'7_t~·~·_~!;;l~~~:f~~~~;=;~~
kel. Egyszóval: '.: a .. \le~9J)tO$abp .:':;:
Neki szolgálni; .eecug:·az.~m~ere~.;·<.
de sok más válaminek és. válaki:..:'

l nek" szolgá10'ak:' ;-' .Szenvedélyük:' .
I 'össze-vissza . vezeti Oket· azon a'·.

. széles országuton, .melyen . ~in~ ,
rén [sten~ek, jé!ussal - Igy tett denhová el lehet 'jutnun~; -"cs?-k
Heródes 18 - epp'e~ olyan ve- Jézushoz nem. Később jön ~aj9
szélyes a nemtörodornség,.a ~u- a kijózanodás' és a föleszmélés.
nya-Ielküség is. EJ kell hat Jn- '1 Csak sajnos hogy ekkor már sok
du)ni a~ élet veszélyes utjaira is kegyelem é; áldás veszett el szá-
a Jobb lövÖ és szebb éle~ rem.é- . munkra. Azonban megtérni és az
ny~vel . és fel. kel! hagYni a kiS- igaz élet-cél felé menetelni soha
kahberüség stilusavaJ. sem késő és soha sem céltalar,

Vezet a csillag. A folyton e,~őt- ; hiábavaló. Hagyjuk tehát apró, ki
tü~k haladó,_ soh~ el nem tunö : ~sinyes céljainkat a magasabb
cSillag. Az Ur cSillaga. Az utat i Erdek kedvéért s legyOnk ezután
mutató és célba vezető csillag.! Jézushoz igyekvő, Elötte hódoló
Ahány ember, annyi csillag. Az: napkeleti királyok, kik Felé men
egyiknek bent fénylik szivében és ; nek életük hamis értékeiböl 
ott vezet célba. A másikat kivül- i ott hagyva minden nem jézusit
röl jövő fény teszi hiztossá életé- I - és Nála borulnak le lelkük
nek célja felő! Ez a külső csil- • alázatával.
lag mar 50kft~ielt:het. Lehet egy: Addig :s, mig eljutunk - ve-
1<ÖIlYV, e~y. pap, egy gyón!ató, L:essen a csillag, az Isten fényes-
egy sz<:n,scg, egy kedves IIna, sége. mely ragyoghat lelkünk
e~y lelklgyakor!at, ~gy 5ze~ve-, sze!llé!yében a kegyelen által,
des... De ne soroljuk tovabb. tündökölhet bármiféle külső csH
Isteni gazdagság jeiét kelllátnun~ : lag fény-árjával: - csak egy kö
~~'?Ia~, hogy az U:. nem fogy kl ; vetelmény legyen részünkre : :-.
~~~:~;:{.ok_nak , rés~~llkre v~l~ ~o- ; lsten fényessége legyen! IgaZI
c"u,clsaban es alandékozasabetn.: fény és igaz világosság! CSABAI.
Hogy milyen il csillag - fényes-e, :. ='13-" At~
vagy halov~ny, üsfökös-e vagy:
niécs-világu - az ne,m fontos.
Csak egy a fő. Az Ur csillaga
vezet és célba juttat mir.den ma-
gasabb és nemesebb eszmény November hó folyamán.
ílánt fogékony lelket. Ház~sságot kötöttek:

Vannak azonban hamis csilla- i fekécs Mátyás fmunkás - Ne-
gok is. Taián fényesek, talán Us- i héz Veronika, Binges. Andiás
lökösek. Dc fényiik, erejük, nagy- ;
ságuk nem isteni fény, erő és ! napsz. - fekécs Etelka, Kulik
nagyság. Valahol másutt kapták jános fmunkás - Kurilla Etei,
i~ézö varázsukat. Ezért minden Iványi Pál fmunkás - Timár
rcndkiviiliségUket emberi okok Etelka, Gyuricza Imre munkás -
n;a~yarázzák. Isten legfeljebb csak KuriJIa Erzsébet, Gel1ai Miklós
megengedi. TaléÍn azért, hogy bipész-segéd - Bella Máqa Te-
hukis3 és elalvá6a annál na- réz, Varga József munkás - Gi
gyobh figyclmp.ztetö legyen az ricz Eszter, Busa János napszá
igazi csillagok értéke mellett. mos - Timár Eszter, jánosik

Jeruzsálembe érkeztek. A városi Vince ács - Homok Mária, fü
~lellJe, allnak mozgalmas, lüktető löp Sángor ács - Szujó Ilona,
é!ctArarnábi'l. De kénytelenek to- Timár Máté iskolaszolga - Ku
váhh mcitni: Bethlehembe. A rilla Mária.
nagy várost föl kell cserélniök a Született :
kis ic:luvci. A világvárost el kell Dinya Lajos Barják Mária
hDgyniok a vidék kedvéért. Mi. fia: Lajos János, Gyuricza Ká-
Iyen t<lnulságos ez is az elméke- B
dö lelek számára J A fény, a csil- roly - alázs Ilor.a. fia: Imre
logás, él pompa nem mindig igazi Károly, HegedUsjános - Tóth
értéke:;e~ takar. Nagyon !'okszor Gizella Jeányk: Mária Magdolna,
a c::(il1des és félrehuzódott he- Iványi Vince - Juhász Jolánta
ly eken c:.>:erszerte nagyobb hord- leánya: Jolánta Klára, Varju jó-

. z6ef - Dávid Margit fia: József,
erejll dolgok történnek. Nem Bolha Lajos _ Smirt Neszte fia:
azért, hogy állandóan ott marad- LaJ'os ERdre, Timár . László _
jon. hanem csupán csak. azéd,
hogy onnan induljon hódító uj- Gellai Eszter fia: Mihály;Sóczó
jára az eszme, a goncolat _ je- Bálint - Uhrin Viktória fia: je-'
len esetben: az isteni Odvözitő. nő András, Prib6czki Lajos-
Igy liSZ valóság az lsten gondo- Farkas Veronika fia: Lajos, Par..:'
lata: az alázatosnak adJ'a ke- kas Vince - Oláh . Margit. fia:

Vince, Kalmár Akos.~. Schüss-
gyeimét .. , A három király nagy ler Irén leánya; Agnes Kaiali.n..
lelki erőről tett itt tanuságott szá- M'ogbatt: "
munkra. Legyőzték a lelkükben "
támadt kételyt és . csOggedtséget, . Bótos Erzsébet I' éves'\:erbaj~:_
hogy taJán nem is lehet az igaz, ban, Timár :rekla?4 év-e~ agg-
hogyaMegváltó, a jövendő és . kori gyengel!égben;: Hégedüslst-:
népét fölszabaditó Király ott szü- . ván 61 éves gtomorrákl>an) -Árvai'
lethessen a kicsi és eldugott fa- . Anna 66,·éve~· t(JdögUmökórb~n, ..
lucskában: Bethl~hemben. Utjuk '. Giricz .V~~()nika (:>5; ~Y.~s> májrá)&;:
előtt és közben mindent gondol-o . bem, .Katqa..GYP,fgYJ~4'·~Y~~, pogg~,~
tak, csak ezt nem.. De mégsem ; kOri gyengeségben; 'G~ll~tJ~rzs~é":,:
riadtak vissza, hanem aeki álltak ; bet 92 évei:szivizom:'eJfajtitáSban;'
az uj utnak ésa'remény erejével ~ Pintér··Mária 800ves', 8zivbiJJéiJ';;'
el is érkeztek végső céljukboz. . tyű-elégtelenségben, Kulik :Ertsé-'

Leborulva imádták Öt! Kit? Az : bet 8 hónapOS bélb_urutban~'S~~
Urat és Megváltót. .' . b~Józef .42.Jy.~<: gy~ITIRJ:~á:kp~n, .

.' Ebben a tényben is· sok,;"sok ." 1'lm4r.hnre: .lL,éYe~~.8z~!V~~'~~Y:'í
.. . .. , . . .. bajban····Ná· '. Börbála',::'77 év 's"·. meggondolandÓ.. ~g8zság ,reJh.~. A , . ..' ,.' :.... gy'.M,~:,. n ~r;...~:l" ,.~~:(

sok kÖzQI· csak' ~~y~t:··Jézu~.az ~ vó~es,.·a~yg9t~p~~,.:!-,elfS,';t~~M~p~~;
életOnk végső·: céllá., "Hozzá.: kell..~_.76, .~y"es.;<~z~qt.;~~~~lvb~JP;q~!.i'~·:&.q!t!.;~
vezetni mi.nden. utunkn~k;i:~rtekeU:{Ir.é~:r><3.v,l~e~ae,. ~~jl~:~ru ~éJg "'.;,
tennünk' minden ~..teUünketj?Aelé- ~ Nagy,~E.l~l(""'~~i ",v

kell iránYldnu.~J:c', m'i~~.e. ::..\~~önk{ ..i:~ajb~WJ~;f~~~~t'i." .' .....~ .: .>" .. <.~_:< ~.:-:,?,: ~ :'t,'~;{~:~/~;<:~'::~~/~:i~~~;gic,.
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[Sillag :támadtnapkeletrőL ...
Hazafias ünnep.

Bn-diód, 1940". december 15.

Az endrődi róm. kat. polgári
fiúiskola Horthy Miklós Kormány.
zó Űr Öfőméltóságának nevenap.

A hitből élő ember az evanf'é
ját ünnepelte dec. 6·án, a követ-· liumi történetek mögött mirJ'dig \1

kező müsorral: 1. Himnusz. 2.1 nagy távlatokat vél fölfedezni,
Országunk gyarapitója. Beszéd. melyekkel az Úr minket oktatni,
Elmondotta P.u~ká_s László IV. o. I lelkesíteni, üdvösségre vezetni I

to 3. Horthy JY\lklos katonája ... l akar. Nagy isteni tanitás és lel-\
Horthy Miklós táborában. " Éne- , ke~lÍtés rejlik abban az egyszerU.

l
és látszólag jelentéktelen ese- i

kelték a IV. oszt. fiúnövendékek. ményben is, hogy Keletről három '1

4. Köszöntő. Sántha KárolytóL! föúr - mindenvalószinüség sze
~za:a_Ita Kurilla László IV. o. t.1 rint király - jön a Gyermek- l
- . Jézus jászoJyához hódolni. Nem I
j, Szozat. 1" Jé ' 'kvo l e g - ugy latSZl -- az I

==+'AhC;~::>:Ili&<*yl§CV: ._ijriIQI' 1 angyali karnak t.gbő\ jövő üze- l

"

neie, nem volt elég él pásztorok I
l\likulás ünnepség. imádása. Még valami hiányzott I

Az endrődi róm. K<l1. polg. is- I abból a képb61, mely a karácso- l
I nyi eseményeket olyan szines és 1

koJa növendékei jól sikerUJt Mi-! eleven rajzban varázsoija. elénk. i
kulás-ünnepséget rendeztek a. kö- i Ez a hiányzó két-részlet: a nap- i
vetkező müsorral. 1. Készülődés j keleti brályok hódolása és iméÍ- ,
Mikuiás napjára. EI mondta Ko- i dása az előtt a Jézus előtt. kinek l

I megigért személye olyan sokszor I
vács Anna III. o. t. 2. A. B. C. l tűnt föl már Icikükben _ oH !
kórus. t.nekelték a fL, Ill., IV.: messze, híveI J. csilic3!YOS éjsza-!
osztályos leányok, dirigálta Kal- i kákon, az arab puszla;'ágok szi- :
már Magda Ill. o. t. 3. Levél a I nes, pompás égs:ltorfili. A teljes- i
Mikuláshoz. Szavalta Timár Mar- i ség okáCrt jöH is a kis kAraván;

. I fáradsággal és 1105>,71! ll1lal mi! i
git iV. o. t. 4. Havasi kUrt ... I scm törődve, mer! szívébe:: vala- i
Négyszólamuének. ElőadtákMaácz ! mi kiolthatatlan vi:gy és kivánság!
László IL, Kudlla László IV, Ku- j égett: eljutni az Ismeretren Ki- l
rilla imre lll. és Timár Ede Ill.! rály jászolyához. ki elég nagy és i

o. !anulók, 5. Négy kis vöröske- ! kegyes ahhoz, hogy clfeled!essen :
resztes. Szindarab. Szereplők: II minden megprúbá!tatást és él!

nyug!alar~ sziv minden vágyá!, !
Timár L, Köles D., Varga L., IV. I ambiciójflt kieJ6gjt~;e. '
o. Mikó V. Dinya K. TinJár L. I Az egész emberiség ez alá il. I
Farkas O. Tóth J. Timár 1.., Ti- I nevező alá vonható: boldog8ág
már T. és Giricz L. I!. o. tanu- l kereső.
lók. 6. Mikulás. Cserven László l Egyesek elérik, mások talán
IV. o. t. Ajándékosztás. I egy egész éleien át sem tudják a :

Az egyes müsorszámokat ügye-I bo!dogs{tg p,:r:jait megismerni, I
titkon awnbun ezer és millió ku- l

sen kOllferálta Cseh Ella IV. o. I dare ellenére is csak biznak é~ l
tanUló.,I remélnek 50rlilik változá~áball. l
ww "_'''935__ mr__ De melyik az igúzi uo/chgság, I

1101 található ill. Illeg, JllilYCfI ldoll i
8zivgárda ünnepély I jutunk cl hovii? Mil;d;;zckre a!

Az endrődi SLivbcYéÍrdák cbayesült I kérdésekre "il'it?gitö választ k~- ;

I

punk a betlJiclll:Jl!i jászoly-oltar l
erővel az idén is megtartották de- mel:elt. Ennc:! él jász01ynál az i
cemher 8-i llagyoITiányos elöadá- egész emb~ri'f:g megkliJeti bol- l
sukat. Részletes müsora a követ- I dogulását. \
kező ~o\t: i Az egész emberiség??? Nem.

1. Uc.lvözlés. Elmondja: a ko 1I- . tulzás ez? Nenl !li.igy:wlás é:; jj,!- i
gyitás ? Nell: _.- kedves olvasó i

ferMó. _ mert ez él Oyermek az Em-!
2. Celli bucsu. Szavalta: far- beriség Királyit. Ebben a szóban l

~as Piroska Ill. o. l pedig: emberis{g, benne van az
3. Énekek a boI. Szüz Máriá- I a kétmilliárd Jéle:k, mely napja-

róJ. A központi és a szarvasvégi inkban itt él és hal a Terra boly
g6n. Ter.át a kis Jézuska királya

Szívgárda közremUködésével. az európai, az ázsiai, az ameri-
4. Te vagy földi. éltHnk Vezér- kai, az afrikai és a többi világré-

csiJIZlga~ Gyermekszinmű egy 'fsl- szeken élő em.bere.kne~. GondOl-l'
vonásban és két képben. Előadta junk csak teha! rea, mint az egye-

. temes smberiség közös Urára és
a központi Leányszivgárda. Istenére. Mert mikor kitárja fc-

5. Bethlehemi Csillag örökre lénk két kis karját, akl:or rajtunk
fénylik~ Szavalta: Hegedűs. fri- I Iceresztul érintkezni akar az ogész
gy(lS IV. o. t. . . I világgal, minden emberrel.

6. Juliska, a földönjáró angyal. i A jézuska jászolyánál nyilóbol-
Oye~mé.~szinmü: egy felvo,ná.sban .. ! dogság-virágért azqnban sok-sok

ember nem akar a királyok pél-
Előadta:? gyomavégi és uJtelepl dájára elindulni és igy részesévé
Szivgárda. lenni az igazi és teljes megelé-
'. 7. Advent..· éneke~ : tukrében. gedettségnek. Nem akarjá~ .ott

Énekelte :- a központi'és a szarvas- hagyni óletuk Mezopotámláját,
végi Szivgárda. "" ~ .' életuk megszokott sivárságát, egy-

A
· / hanguságM. Ugy gondolják. hogy

8. dve~t!. v~rs. " ~" ,.' .:.. ugya legjobb, amint van és ahogy
9. Advent! Jézus-várás..Szavaló folyik 5zilrke, lapos életük. Ha a

kóriis~Éjö'a'dta': ·tl'~·/maiH9i."8iiv- bölcsek is igy gondolkoztak vol-
g4t~~~.; ".',-:', ~·~;·;:f~" "'-.; ~::"{~' .'<.-..'~' na, ._akkór sGh.a s~m jutottak voI

. <J\z'.énekeket.·..Térebe$sy:~·,~Qly., na el~az élet Igazl céljá~oz és ~Z
.kAó-to'r\..'t~~iföm~ :b.e)s.y~iíy~hy~lte~ '. ~i'tel ~~hez"" A~i~~ :kár?s: a nyilt

i . , ....;>.•~ .. ')O ..··~íf", -;"':'.',.< - :~ _... ." szembefordulás. a vallásI élet te-
~;/~~\~~~~.P~R.~:>. ..~~:~.:>:~> :._: ~- :.J' .~ ..' '- ' ':";' '.' . '.'



atyafiságos szeretettel: :. fogadta
réglátott rokonait, s csak' akkor
nézett nagyott, amikor' a -két ég
benyuló petrencerud-termetü fiú
sovány, girhes alakjái meglátta_
Ki is jelentette Zsófi asszonynak,
amikor ez négyszemközt megval
lotta, hogy háztuznézöbe jöttek,
hogy ezek a gyerekek, vagy be
tegek, talán még heptikára is
hajlamosak, vagy rosszul táplált
ifjak, akikre nehezen bízná reá
az ö kis galambjait. .Zsó.fi asz
szonz indignálódvcl mentegette a
völegényjelölteket .Soványak. mert
madárhusuak, de azért erősek,

min! a tölgy. Amellett kitunö
nevelésben részesültek. Nem isz-
nak, nem kártyáznak, nem dohá
nyoznak, nem udvarolnak. Sem
mi szenvedélyes hajlamuk nincs,
mondta büszkén. Még az evés
hen is mértéket tartanak. Dániel
bátyánk csak hUmmögött.

Elkövetkezett a vacsora. Kitünő

csirkepaprikást tálaltatott a házi
asszony. Zsófi asszony váltit~ kö
szönte fiai helyeit, !JOllY "köszö
nik, nem k6rnek", "már igazán
nem birnak többet", Dániel bá-
csi kedves életpárja : a jóságos
Erzsók mama egymásután rakta
tányérjai kra a jobbnál-jobb fala
tokat, Zsófi néni vasvi! a-szemek
kel próbálta visszatartani két cse
metéjét a mohó lakmározástól , de
azok szemeiket lesütve mindent
elpusztitotlak, amit elébük rakott
a jÓ Mziasszony. Nem felejtették
el anyjuk határozott parancsát,
hogy mindenben járjanak kedvére
<1 háliaknak, s azt hitték, hogy
aliyjuk csak próbára akarja tenni
cn g~delmességüket. Üres tálak,
l~alal mys csonthalmazok tanusi
tották fiuí kötelességtudásukat

A borral már nehezebben ba
rátlwztak, de Dániel bátyánk un
szolására néhány pohár nedüt vi
tézül benyakatlak. A hatás nem is
maradt el. Igaz, hogy anyjuk le
fekvés előft llthány jó kiadós
anyai pofonnal jutalmazta vitézi
voltukat, de viszont a jó érmel
léki megnyitotta nemcsak szemU-
ket, hanem szivüket is. ÉrkezésUk
és bemutatásuk alkalmával még
csak rá sem mertek nézni a ki
szemelt mátkákra, vacsora végén
már olyan hangos nevetés között
meséllék cl csinyjeiket, amiket az
otthoni éléskamra megdézsmálá
sával vittek végre anyjuk szörnytí
ámulatára, hogy csak ugy hang
zott a kacagástól az öreg kuria.

Ugy látom édeshugom, hogy
magyar vér kering fiaid. vénájá~

ban is, mondta elégedett, mosoly
gó arccal Dániel ur. Az anyai
karám eddig csak őrizte öket, de
most már csakugyan itt az ideje
hogy kötöféket a nyakukba. Hát
én nem bánom, ha a kötöféket
az én lányaim fonják meg e vad
csikók ra. A két eladó piruló arc-
cal, de hamiskás mosollyal fo
gadta az atyai szentenciát.

Félév mulva a vármegyére szó
ló lakodalmukon a régi bíhari
urak egyhangulag azt állapították
meg, hogy a. kéL Vámay-gyerek
a mulatáaban sem marad el né
hai atyjuk magyar virtusa mö-
gött. Blban.

jó!lakni scm volt szaInd náik
l,-<eggelire egy pohár tL:j V? gy
köményesleves, délben e~y-két

falat hus ciberével, sárgarepa f
vagy kelkáposzta fözelékk~l, e.:;te
sültkrumpli, vagy t::jbekásJ, nagy
ünnepaken fillOillan szelt pecse-
nye volt az étlapjuk. Ha néha
e!szökhettek hazu ról, s valahol
megkinálták őket egy kis kol
básszal vagy sZJlonllával, Onne
pet jelelltett számukra. Elmond
hattak szegények, hogy akkor lak
tak jól, amikor a szoptatós daj
kájuk koszto1ta öket.

És bár soványak voltak, mInt
az agarak, mégis hatalmas, cson
tos fiukká növekedtek a jó bi
hari levegőn. Amikor Laci elérte
a huszonkettöt, Gyurka pedig a
husz esztendőt, édesanyjuk elha
tározta, hogy nem bajlódik to
vább velük, hanem megházasilja
öket. Ki il> adta a parancsot,
hogy öltözzenek (Inneplöbe, ftlert
háztoznézöbe mennek Szatmár
megyébe távoli rokonuk: nemes
Baróthy Dániel ~ázához.

A két süvölvény megrettent a
szörnyü feladattá! és első izben
történt, hogy tiltakozni próbáltak
a szörnyu anyai parancs ellen.
Pár anyai pofon és egy kis lec
ke az illemtanból végre is bátor
ságot adott nekik. A fö az, mon
dotta, hogy kedvében járjatok a
házigazdáéknak ! .

A ha~almas családi. batár egész
napon at zötyögött a rossz bihari
uton, mig végre megérkeztek. Ba
róthy Dániel kétezer holdas ősi
kastélyába. A jóízü' magyar ur l
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Várnay Boldizsár még !legy
venéves sem volt, amikor várat· I
lanul bucsu t mundott gYáSlhabO-\
rull hítv(;sének, . négy árvájállak
és nyoicszáz holdalO érmelléki I

birtoká:lak. !{iWliő gazda, meleg- i
szivű emberbarát, becsületes ma-l
gyal' ur volt, csak a bort és ci
gányt ne szeretle volna olyan l
nagyon.

Ha évnegyedenkint - az adó
fizetésre - bekocsizott Várad ra,
a billari uri-cimborák két-három
napig is elmuiattak vele a jó
öreg Széchenyi-fogadóban.

A'nikof kidőltek a ci;nb::Hák. ~

a cigány is m~g,;zö:(.)tt. h3.!.afel é
fordult BJldizsár, ahaI a perg6
nyelvű Zsófi asszoilY o:yan mos·
diltásb3.n részesítette, hogy hónl- l
pokig el-ment a kedve a heiehu - í
jától. Pár hónapig 111 egvolt békes- !
ségb~n. de alta'l m:;zint jött az I
az átkos aJófiz'21és, Végül is r&.- l
fizetett ;} kiru,:canásokra, mert i
egy háro:ll!lapOS lump;)!á~ végén l
gul~ ütOtle az erös, vérmes am- i
bert. !

Zsófi asszony velte át a bir- l
tok kezelésél és gyermekeinek 1
nevelését. Katonás szigora, rend- j
szeretete nemcsak gazdati5ztjét és J
cselédségét tartotta kordában, ha· l
nem két idősebb, kamaszkoru fiát!
is. Kis leányaival szeliden bánt I
a bus özvegy, fiait azonban ka
tonás fegyelemben nevelte. Férje f
gyarló szenved élye és szerencsét
len végétöl féltette öket, s azért 'I
állandó lemondásra és önmegta
gadásra szoktatta a lurkókat. Még

kUvöje elött elment a közjegyzö-!
höz, hogy cs.ináljon neki végren:
deletet. Mi {Hött magához, ..' kérdi
tőle a közjegyző. Lakodalomra
készill és utolsó akaratáról akar

most is bennünket. A kis Pádár rendelkezni? _ Miért ne? - felelt
jegyző ippeg most közölte velünk, a Svarc. Hát mit gondol közjegy
hogy az adóelengedés nem sokat ző ur, holnaptól lehet nekem sza-
igér. Még gyufára se lesz elég az bad akaratom és valami kiván-
a piz, amit elengednek. Most az- ságom.
tán fellebbezünk a főispán urhoz"1 De zé1rom is már soraimat. Ugy ~
Ahol nincs, ott ne keress, mondja I
a közmondás is. A gyáros, az llallolll, hogya pitarajtóban a Ja-
ügyvéd, a bótos akkor fizet, ha l ni gyereket biztatja drága oldal-

k '. I bordálll. N3gyon csintalan a kö-van eresete és Jövedelm~. Ha É:
egyik sincs, mi lehet az adóalap ? i lyOk, de Különben igen tehets ges
Nekünk se keresetünk, se termé~! fatlyu. látsziK, hogy az aptyára
sünk, se más jövedelmünk nem! ütött. A napokb:l11 kinn volt ná
volt az egész esztendöben. Hát a ! lunk a végrehajtó és kérdezi tőle
levegöszivásért fizesslik az adót? ,hogy fiam, hol van édesapád?"
A főispánnak biztosan több esz.e Ott az istállóba:l a tehenek között l
és belátása lesz, mint az adó-cé- mondja bátran a gyerek, merthogy l
zároknak, De ha Ő sem seg!t, ak- a csejti tanitó ur igen ráncba:
kor ide be ne tegye lábát kor- szedte. D~ fiam szóhalnál neki, i
mánypárti jelöl! még egyszer. Mert mert éol nem iS:-llerem, mondja a i
eddig se nagyon szivleltűk. nem kivánatos vendég. A gyerek!

se ai<art sziv~sséget tenni a nagy l
Hát ahhoz mit szólnak, hogy a p~ksa;l1élát szorongató urnak, ozt

Csáky geróf cvikipuszit ~Joll 3. l .csaK ugy féiv!tlró] vetette oda ne
szerbeknek. Hát iszeil tudjuk, hogy l ki, !:OR'.' 1I1enjeil az ur, ozt ke-
Szerbia is a földbu"l él, aka'(("al,' -'

v reS5t2 m..:~, hit beszélni akar vele.
mink, ha teremne, Őneki is vis!.- i B;ztosan rá ismer, kalap van az
ket II bőre jobbról-balról, !";;lát: i.JL:sapáll1 fejin. El is indult a
érdeke, hog-)' lIl~!!kdl.,)as!.kodJ'oll I.,

,,~ \'~grcIIJj!0 é~ mindjár! rámisrnert
valamerrÖI. Az is igaz, IJosY éi; . ., II '[ 'l ...
szerb jó kalonJ volt a v:lág-háb.)- !, a lUkne,\ :<ór:i.}11. J la' l yen vllag

Vill1 !j)():'t. 1-i':'ilJl. aL iskola sokat
ruhan is. Aranygyelovácnál l0i4- , lesz. Till1uli~bbak és műveltebbek
ben két golyót is kaptam tőlU:< l
emlékbe. Velünk összefogVa nem I mostan még a gyerekek is. De
könnyen hen!2'erelnének le a n:j~\! I, az.ért csak jobb világ volt régen.

., _J Kívánom is amennybéli Uristen-
kutyák. De hát val~mint c:;ak ök! től, hogy csak még egyszer h8Z-
is visszaadnak -'- ugy bari!tságból i ná vi~sza a régi. h~kess:~ges idő
Az ujságok hallgatnak erről. Ha! ket. Melyhez hasonló jókat kiván
kenntek többet tudná:1ak, hisz kö- l (:5 mindnyájukat tísztelteti szere
zelebb vannak a szerb határhoz, I.let! csaiárújával együtt, boidog \
hát ne sajnáljoil egy képes\apot. i ünneplést kivánó régi katonakom
mert szörnyen kiváncsiak vagyunk'
a fejleményekre. Csak oszt ug-yne i jil és sógora minJ!<özönségesen ;
járjunk, mint a t,uri Svarc, aKi es- l TIM~R ÁBEL I
- Lllii~tij~h~1ii1flian~~ ;-

HunYD 6~rZSDnhoz a kondorostanyai fErtályon
'Édes egykomám Gerzson!

Kelt levetem szent Luca nap
ján csejti tanyai hajlékomból. lrám
Kendhéz e levelet, mert a törmér
dek vizáradás és feneketlen sar
mián nem tudunk még a faluba
se elkövetkezni, nemhogy a távol
tanyai részekre elvergődjilnk. Ezért
;az idei disznótorrul elmaradunk.
Tudom, hogy kendtek is sajnálják.

Megvónánk ugy ahogy. Marci
fiunk most jött haza a katonaság
!ól. Ippeg jó~or, mert az; egyik
hízónk fel akarta mondani a szol
gálatot, igy aztán bölléreskedhe
tett kedvére. Julcsa lányunknak
kis fia született ismét) pedig in
kább leányt várt volna. A Rózsi
tehenünknek azonban üsző bor
ny • lett. Nagyon erányos kis jó
szág, meg is hagyjuk magnak. Az
asszonynak mostanában igen rOiSZ
kedve van, mert a tyukok nem
igen tojnak, ozt kevés a sórava
lója. A egészség dühöng, csak a
napamasszonyt gyötri éjjel-nappal
a rehuma. Ugy köl! neki, .miért
szomszédolt annyit. fiatalkorában
meztéJI4bas p:1pucsban még téli
időben is.

Nagyon ködös idökjárnak, csak
nélla-nélJa vetődünk el a kaszinó
ba. A tanító ur felolvassa az uj- I

~ágot, ami neki jár. Van is aztán
olyan diplomás veszekedés, hogy
még a Ripp-ropp kOlOgyminiszter

. is tanulhatna belőle. A Varju só
gor példánakokáért nem győzi

magasztalni az angol pilótákat.
hogy milyen ügyesek azok. Soh
sem tesznek nagy kárt, legtöbb
ször csak mezökre dobálják le a
bombákat. Ha célt tévesztenek is
csak egy-két lakóházat gyujtanak
fel. Bezzeg Iványi koma különb
JJek találja a német pilóták mun
káját. Csak azt nem tudja, hon
nan szereznek az anglikusok any·
nyi ablaküveget, amivel pótolják
a megrongált paloták ablakait
Mondám, hogy majd kienged ik a
békekötés után Tiszóékat, legalább
egy kis kenyérrevalót keresnek a
derék tót-atyafiak is. Mink meg,
ha már sem buza, sem kukorica
termésUnk nem volt, elmegyünk
kubik-munkára. Lesz ótt annyi ta
licskázni való a rom-sivatagban,
hogy eléWnk belőle vagy öt évig.

Mondtuk ig, hogy kendteknek
amugy istenigazában jó dolguk
van. Buzájuk is csak kerUl ela
dásra, ha nem is annyi mint más
kor, de tengerijök van annyi, hogy
a Köröst elrekeszthetnék vele Gyo
ma fölött, nehogy az idén is ára
dásunk legyen. Aztán a kormány
is kendteknek kedvez. Akkor csi
nál magas árakat, amikor kend
teknek sok árulnivalója van, ne
künk pedig semmi. Ha vólla egy
kis böcsület' kendtekben, kifizet
hetnék helyettünk az évi adópor
dőt is.' NekUnk ugy sincs miből,

'kendtek meg nem gyüjtenék a
bankókat a ládafiában. Mert az

-.::,/.}_~óprés ugyancsak szorit még
,:~~,,;;:r:- ~;.-.:" ..

.-
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ajkán a
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.:·;:,.:d·i··~:i;, .
lékezett azoh6J;-aJdk":anaiáért
ldi:tdöttek és 8· io~doJa·t.:;m4'
tirjar'lertek:' Mert -.'a:- Izegedi
gondolat utja nem vólt hun
éven keresztül mindennap dl
adalut, Bok volt annak az ellen
sQge. Ma· még több oz ellenség.

Tele vagyunk fele16tlen, nagy
ígéretekkel, forrau81masitani
akaró türelmetlen.égekkel a sze
gedi gondolattal Izemben. Ol
csó portéka lett a nemzeti füg
getlenség és a keresztény szel
lem, ft felelőtlen igéretek csá
bitó kigyószislI:egéBében. Igen,
ma a szegedi gondolat két pil
lérét füréizelgetlk: a független
hazát és a kereutány oltárt.

Testvéleink r Mi büszkén em.

lékezzünk vi:'t8za, nem pénzért,

nem egyéni iobb ffllatért lettünk

ellenforrfldaJmárok. Mi rongyo.

san, éhesen álltunk a zászló

alatt, ftH\atikusan, egyedül fl

zászló igazságért. Hét m08t se

engedjük, hogy feJelótlenül el

sikkflsslta, elkótyavetyélje bárki

is EI huszávi ktizdelem keserve

tien megszerzett eridm~nyeit.

Mi, eJlel\forrodalmtírok, egY8ze~

rü sima, sl1:ontistvaniasan a!á

húzott évezredes kereszt alatt

menetelünk és különféle ma

i1yIHázgatésokkal, szinekk.el és
faragásokkal ':3ltorzltott kereSE
teket nem fogadunk el soha
sugedl gondolatunk és mun
kánk Izimbólumául.

- Szeged től Zállonig fogJunk
kaz:et r

A megrá~ orejti beszl1d ha
tása alatt perceken át ünnepel
ték a kormányzót, az államffir
fiakat él a nemzeti hadsereg
ellő püspökét, U];dócly.Zadra.
vecz Istvánt. A nem2letvtidelmi
szervezetek nagygyölése ':1 Szó
zat eléneklés&vel ért véget.

Az erkáJyen álló elókelőségek

ezután lejöttek és a Várba in
duló felvonulás élére állottak.
A várudvaron a vlsBzat4rt rének
knldöttliégei helyezkedtek el.
Jóval lillmult már öt óra, ami
kor a pazar fényben unó vár
udvar felett, a királyi palota er
kélyén a nElmzeti clmerr~l, .ász;
lókkal és draptiriával dinlteu
erkélyen teljes tengernagyi disz
ben megjelent vitéz nagybányai
Horthy Mikl6. kormányzó hit
vesével él családtagjaival. Az
erkélyre lépő kormány%ót l~ir

hatalIfln lelkesedéssel ünnepel
ték ft felszabaditott részek ma
gyarjai éli a nemaetvédelmi
8zervezetek. A visuacsatolt ré
sl6k egy-eg'y szónoka, köztük
Turchányi Imre felvidéki és
Botár IstvAn székely képvis816k
éB a felszabaditott nótársadal
mának megbizottja, egy sok
gyermekes családanya monqot
tak könnyet fakautó üdvözlő

suvakat, amelyekre ft korm6ny
&ó a következőkben .vále5Z.olt :

delkeaésát viiszanyert uj sza
bad MagyarorBZág-tör~énelmé

neK elsórejezete~

Mert nagyot vállaltunk 6Z elaő

hiv~n mi.r.dha- pillanattól kezdve, nemletinek
és keresaténynek lenni és ma-
radni egyaránt, száz százaléko
san küzdeni' nemzeti céljain
kért, h8zánkért és kereszténysé
günkért. .

Nem program volt ez, de az
örök magyar kötelesslÍg szemQ
Iyesitése és hitvallása I SZlmt
istváni e:umének hivják ennek
a kötelességnek foglalatát. mert
Szent István emelte magasra
magyar kézzel a kettós keresz
tet. (Nagy éljenzés.) Szegedi
eszmének hivják, mint az uj,
teljes függetlenségre bár
nyomorban - születő magyar
ság hitét, mert Szeí<eden emel
te ujra magesra Horthy Miklós
Magyarország Na~yboldog8sz,

szonyának lobogóját. (Percekig
tartó tomboló lelkesedés.) De
:szentistváni eszme, szegedi e:.u
me - valójában 8Z örök ma
gyar eszme -, multunk, mind
nyiljunk jelene, hite és jövője.

Hit és ahrat, tlmely szIvünk
ből ki nem alszik soha, llme
lyÉrt készek voltötok bajtftrsdk,
életeteket is kockÚ'l:tatni s flmely
nek ~zolgidatl1ban kiturt'1ttunk
lelkünkben az elnyomottság és
váráS idején ls, Es a Inai na
pon kormlínyzó urunk, a~ im
múr !e~pndás és országgyarapi
tó, ország védő, országfenntartó
Vezér is külön meg klvftll erről

emlbkewi és soralnkbó\ l\zok
sztlmúrtl, akik életük kockálttl
tásával tanusítottak önfe!óldozó
InBg'l1ttHtóst, a magyarség, Mn
g-yarorslál-/ és mindonnak érde
kében, umi nekünk szent, H Nem
zetvéneimi Kereszt" elnevezés
sol kitüntetést alapitott. Ez a
kitüntetés mindnyájunk megbe
csülése. Azoknak, 8kiknvk meg
adatott és tlzoknak, akiknek nem
adatolt meg, hOiY életüket koe
kóztassák.

A Főméltóeágu Úr nem BZÜra

meg melell !lzeretettQI és régi
bajtárliia3 érzéssel gondolni
ránk. Amikor jelentettem, hogy
előtte kik vonulnak lel, azzal
válaszolt: "Ez valóban mélyen
megható lesz." Önkénte!lllereg.
szemle ez Urunk és Kormány.
:l::ónk előtt. És seregszemle a
nemzet előtt is, felrázó fis irányt
mutat6 seregszemle. Mert mi
álljuk a vártát r

Zugó taps fogadta aminlsz.
terelnök beszédét, amely utón
Uzdóczy-ladravetw: István ny.
tábori püspök, il nemzeti had
sereg egyik talpraóllitóJa tartott
ezután gyujtó hatásu beszédet.
Beve];etőjében megemlékezett
erról, hogy SXQged adott otthont
nyiltan a xászlónak, ahonnan
az hóditó utjára indult. A zá!z
ló ormát ékesitö szentistváni
kcni8zt jelentette az integritást
&s a kereliZténységet. Megem-

á.llunk mogotte
lálig t"

Hiven mindhalálig
fel százezer ember
szent eskü.

Szö nni nem akaró éljenzés
között kezdte meg történelmi
jelentőséRü beszédét gróf Te
Jeky Púl miniszterelnök. A be-

széd lényeges kivonatát az
alábbiakban közöljük:

Ellenforradalmi b aj t á rsa k r
Nemzetvédő bajtár6ak l

Erről az erkélyről r;zÓIV8, igy
veletek szemben, egy emlék,
egy kép elevenedik meg ben
nem, elemi er6vel, - egy kép
egy mnsik erkélyről, Kossuth
Lajos szeí<edí Klauzál-téri er-

kélyéről, amelyen 1919. juniu8

2·án álltunk, nlkonyotkor, ugy
mint mostan s részben ugyan
azok előtt, minl mn ilt. Meg

esküdtünk II mngY/Hűk Istenére,

8 véráztatott fö:Clre, II magunk
boldogS6gértl, hogy ennek a hn-

zának szoJ~ái leszünk. (Kitörő l
lelkes élj'·[\'lés.) Az E:skOt úlltuk
s álljuk továbl) mindholúlig ma-

gunk és IJlúnUl,k gyermekeink
és unokáink. És aztán átadtuk,
fetettük az esküt Horthy Miklós

kezébe, hogy megőrizze, éljen
vele és ha kell, kérje számon.
E kó:ben ~rövé es munkává lett

az eskü. Es most itt állunk ~z ak
kor mélyen sujtott A!földnek ell
Dunóntul fiai mellett, Északer-

dély, a mtlgYBr\tlkta Felvidék
és Kórpátaljü, nai jóleső erzéH
sel és erős fogedkozásBal.

Forradalom volt, fl mi meg-

mozdulésunk, (\ lelkünk mélyé
ről kelt forradalom. Csodás for
radalom talán Imnak, uki kivül-

ről szemlélte, vagy szemléli.
Nekünk egyszerüen magyar for·
radalom volt minddí: ellen, amI

nem nemzeti, ami hazánkat, hi
tünket, mivoltunkat felforgató.
Nem magyer, oki a Jöv6t lipil
ve, nem hú {\ multho!, ukl tör-

vényt 8ltabva nem igazságos,
aki szólva vegy cselekedve
nem egyenes, aki félelemből

cselekszik, aki gondolatban vai1Y
cselekvésben kegyetlen.

Nem az, mert különben nem
lehet fia egy népnek, amelynek

történelme nem ismét orgyil
kossUyot, nem Ismer Szent
Bertelan-á]Sllakát, - nem lehet

fla egy népnek, amely a bá
tor ellenséget i!' barátként tlu
teli. (UBY van l Ugy van l Él

jenzés.)
A ml forradalmunk 1919-ben

a; uj Magyarország forrfldalma
volt. A kommunizmus, fl fel
bomló közös Monarchia törté
nelmének utolsó fejezete volt.
Az elJenforrfldalom u· önren-

Budapest utcói vasótnap meg
teltek feketeruhás, csizmás al.
földi es dunóntuli gazdákkal,
Erdély magyarjaival és halina
nadrágos székely eivel, Kárpát
alju bekecses ruthénjaivaL

Felsorakoztak azok, akik szo
ciáldemokrata-kommunista for
radaimélk idején nem hódoltak
és nem döltek be Károlyi és
Kun Béla országcsonkitó, nem
zetpusztitó szólam ainak. Ezre.s
csoportokban menetel tek azok,
akik a cseh és oláh huszéves
"rémuralom" is magyarok mer
tek maradni és otthonukbnn,
csuládjukban, környezetükben
ápoltók Szent István ősi, ma
gyar szellemét.

Több mint százezer kemény
magyar lábai alatt döngtek Bu
davór kockái, akik tél viz zord
idejében is lobogó lelkesedés
sel, tüzes magyar lelkülettel
tettek hitet Ivlagyarorszég Kor
mányzója előtt hüség(höl hó-

'doló ragftszkodásukról é~ ke
mény kiállá~lTkról a keres;~tény

nemzeti irányzat védelmúe.
Testvéri boldog taláikoz,jsban

forrott össze a sLentistvál\i bi
rodalom különb6ző nyelveken l
beszélő minden népe. i

. Vihares éljenzés, ZUI.,Ó taps l
köszöntötte fi szegedi e:lenfor- l

radalom két vezető tegjtínou:: I
Teleky Pál miniszterel nöknek
és Uzdóczy.Zadravec~ István
ny. tábori pöspöknek megjele
nését a miniszterelnök palota
erkélyén, ahonnan mindketten
mtlt{asszárnyafásu be6ztdet in
téztek ti nemzet hős fiaIhoz,

A szegedi fővezérnek:Horthy
Miklósnak ekkori szárnyse~édje:
Magashál'Y László ny. tábornok
nyitotta meg a szegedi gondo
lat táborónak nagygyülését. "A .
gyülést megnyitom, de bezárni
csak akkor fogom, ha a legen
dás turulmadúr, mely még min
dig vijjogva és sikongva száll
dos. bércról-bércre, megcsende
sedve leszáll SZ~nt István ko
ronájára, ott Budavára legma- I
gasabb pontján és mi leborul
hatunk hálatelt szivvel Te De
Umra - 6Z Úr oitára előtt."

A nagy lelkesedéssel foga
dott megn'yitó beszéd után vi
téz Horváth István szegedi kis
gazda mondott beszédet. "Én a
magyar rónák üdvözletét hoz
tam és a magyar rónák egy
szerü fiainak mélységes hódo
latát 8~ iránt II (4rfi Iránt, aki
biztos kénel ée bölcs előrelá·

tással vezeti népét fi szegedi
gondolat jegyében ft boldogabb
jövő felé. A magyar tanyák és
falvak százezreinek sziva ő érte
dobba~J milliók szeme tekint
szeretettel a budai vár abla
kai ra, s törtéllelemformáló nagy
munkájában tömött sorokban



ssmmiféle mulasztás nem tirlteli
az előljáróságot. Cgodatevö ha
talom nincs 8 igyaturelem gyógy
llzerévil kelJ .cUni . m~n~enkíne~. I

A piacról IS meg I{ed 6mle
kezni a rll3.í nehéz időkb~l1, mert
közludom!su dolog, hogyafor.
galam korlátozása befolyással van
a legfontosabb élelmiszer és köz
sztikságleti cikkekre, azok pótlá
SiÍra s igy e!sö~orban a közellá
tásra. A piacnak at a hivatása,
ho,ty a termelö felesleges termé
k~it a legrövidebb uton Whon ér.
tékesithesse. Nem &zabad elfelej
teni, hogy a helyi piac ft!lviVő és
vásárló közönsége elsősorban

mindenkor helyib61 került ki. Má-
sodsorban jöit és jön számitásba
az idegen .kereskedő, aki hivatott
azt a felesleget felvásárúlni. me
lyet a helyi fogyasztás Ilem bir
el. Ez a dolog rendje gazdasági
k~Heskedelmi és nem kisebb mér
t~kben szo::iálisszempontbóI. Gaz
dasAgililg és kereskedelm Ileg a
úrt előnyös ez, meri a termelő

a legkisebbköltség nélkill tud
port~káJának elllliIértékéllez jutni.
nociálig szempontból pedig azért
meri a fúgyasztók nagy tÖlllege
hasonióan juthat 5zUkségleteinek
Idcl~git~iéhez és mégis (I helyzet?
Föltámadt egy elltélelll!6 káros
felfogás, melynek alapeleme a
véll{es önzéi és kapzsiság.

A termilők nagy rétege meg
8zédUlt bizonyo.'> ve~zedelmes el
képzelésektöl és áruina < értéke
l!íté.sénél tuln~z a helybeli fo·
gyaiztók nagy tömIIgén s kÖJ
vetlenül alOknak az idegen ko
fáknak . adja il, akik ebblm a
klhségben Illim adOznak 8 ennek
a kÖlségnak köz és társadalmi
terhéheJ mái uton sem Járulnak
halzá. Minthogy pedig II kö%
Sz!lkiégleti cikkek ára II termi
lőt is kielégitő módon meg van
nak állapitva, nem lehet semmi
f41e magY8rázatát adni annak,
hogy II helyi fogyasztó nem tud
hozzájutni a szükséges dolgok
hOl. t:s ha mégís kerisstik .II
magyarázatát, az nim lehet más,
mint az árak kijátssása, mely
Jogtalan elOnynerzést, árfalhajtást I

J végiredménybin pénz és va·
gyonrongálAst jelent. Al elö1lá
rós!g komoly hangon hirdeimé.
nyekben hlvta fel .erre a lakos
ság figye/mét s az eredmény
scmmi, miut~n a piacon már
hetek óta bizony08 tirmékek,
k:ülönösen tejtermékek, fogyasz.
tók által !lern vásárolhatók, mert
II termalők il vannak büvölve az
imlitett idegen kofák aiAnJatáitól
éi termékeiket köxvetlenUI n~kik
adják il.

Elfelejtik azt, hogy nem min
denki termilő, .hanem vannak
sokkal na~yobb számban mun-
kás emberek, iparosok, kereske
dők, liiztviselök, akiknek sdntén
csalAdjaik vannak 6 akiknek jo
guk van élni s akik nekik mind
ezideíg hUséges vevőik voltak és
akik mindezen . felül flZ általuk
kitermelt munkát, ipari és kere6.
kedelmi cil{keket elen fonákság

,-:~~... :II ~'D'rmányzó' tiEszsds'
,: ':. KÖszönöm az üdvözlő uava·
.: kat és hogy ebbena hidegben
'lde ily számosan eljÖttetek.

Két évtizeddel ezelőtt bontot
tuk ki azt a zászlót, amaly alatt
ma is menetelünk. A szegedi
gondolat ma is élő valóság és
örömmel látom, ho~y a lelkek.
ben erősebben él, mint valaha.
A mai történelmi idők nagy
feladatok elé állitanak. Eukst
csak ugy tudjuk tökéletesen
megvalósitani, ha öntudatos,
nemzeti alapon állva, az élet
józan követelményeihez hoz:zá
simulve, fanatiku. hittel, haza
szeretettel és az egész valónkat
eltöltő akaraterővel hiven telje
sitjük mindannyian kötelessé
geinket ott, ahová a magyar
sors állitott. Nagyon jólesik ma
itt annyi ré~i bajtársamat vistot
láth6tni, akik ma épplim ugy, I
mint husz év előtt, azt tartják
fi leR'nagyobb dicsósQgnek, hogy
magyarok s hogy engedelmes,
hú kötelessé'lte ljesitésse I sz:ol.
gá/Ják hazájukat.

Hosszantartó frenetikus taps
éljenzés köszönte meg a kor
mányzó ~zava1t, akit a száz
exernyl tömeg ujjongó lelkese
déssel s6káill ünnepelt. A r;e
nekarok indulóira ezután meg
kezdödött a nagyszabásu tisz.
telgő felvonulás. A kormánYl:ó
mosolyogva integetett és ti:u:
telgett a több mint egy óra
hosszán keresztiil felvonuló cia
patoknak.

Vasuti menetrend.

A jelenlegi csökkentett járatok
idejét az alábbiakban közöljUk :

Gyomáról indul Budapest felé
déli 12 órakor (gyors), éjjel 23
Óra 34 perckor személyvonat.

Oyomáról indul Békéscsaba
felé reggel 6 óra 27 perckor a
Szarvasr61 jövő ntörvényszéki
vonat", délelőtt II órakor szc
mély és délután 17 óra 31 perc
kor gyorsvonat.

Gyomár61 indul Szarvas felé
este 19 óra 10 perckor motor
vonat.

Gyomáról indul Dévaványa
feJé 3.45, 14.30, 17.30.

Gyomára érkezik Dévaványa
felől 6.15, 11.50, 22.00.

~~~~~~~~

EruÉIYÉpt !
ErdÉly halás lesz, h~

önhibájukon kJuDI mos
toha sorsa jutott finin
Ugitisz,

Adakozz!
.~~~.~~~~~

KöztRDEKO KtRDtSEK
(folytatás)

Az aratási s8gélyekröl so·
kat forog szó azok' között, akik
be voltak vonulva aratás idején
~s vagy semmit, vagy csak ke
veset tudtak kereinL Az aratás
ból iradö elmaradt ks'csQtet,
munkaalkalmak hathatós nyujtá.
sAvai fogja pótolni a kormány
:gat mindazoknak, akik arra rá·
swrulnak. Nincs teh4t annak
simm i értiime, hogy nap, mint
nap elzel ostromolják l'öjegyz6t
és katona ügy i jegyző!, söt vannak
olyanok, akik egyenel\~n köve\e
löznek a tehetetlen jegyzővel

Jll~mben. De nincs is semmi
féli igazság ebben a felfokozott
nyugtalanságban, mort az aratáal
kereset alatt azt a gabonakerese'
tct értjük, melyből· egy rendes
munkás timber a tili hónapok
kenyerét bLdol>itja, tehát decem
ber, január és fcbruár hónapO
kat, miután szeptembir, okfób,n C

és november havában minden
rendes munkás ember még kll
resni tud a bő munkaalkallllak
kal. Ha pedig be volt vonulva,
kapta a !(lgélyl. Igy tehát ha ar:
állam II megjelölt téli hónapokra
k i a d Ós munkaalkalmakat fog
nyujtani, n~'11 lehet ok követelö
zé!re és nyugtalanság kelté15rfl.

A termény bejelentéseknek
még sokan nem tllttek eleget
ugyszintén a zsir, szalonna és
hiz6sIlrtés bejQlent~si kOtelel.ett
ségeknek. Be kell jelenteni a már
bajQ!entett k4szletben történő vál.
tozásokat (QladásokL\t), 50 kg-on
felüli zsirt, saalonnát és a hiló
sertésiket 5 drb·on felül. Mind
eZike} a kormány ellenörillittni
fogja és a mulasztók feltétlenül
büntetésben fognak risJ:215Ulni. A
bejelentéieket II gazdaszobában
kill esiközölni.

A petróleum fogyasztás kor
látozála foly'án a lakosok min
den órában zaklatják a község
házat egyréslt, mert kiV~8lill a
mennyiséget, másréllzt mert idő

legesen nem kapnak petróleumot
s végül, mllrt v~lloltatnl óhajtják
a kereskedöt. Hogy kevesebbet
kapunk, aIOn segiteni nem lehet.
Ennek oka ai, hagy c~ak 75
sdralékát utaljAk ki annak i

minnyi&égnek, melyet a mult év
ben fogyasztott a könég. EI a
mennyiség nem fedi a tényleges
szUkséglelct azért mert E.:gyi8 kö
rök nem kereskedőktöl, hanem a
mezőgazdasági kamárától snru
tók be az: előzö években a pet·
rÓliumot. Et amannyiség 60q-t
ten ki épen a téli hónapokban.
Az elöljáróság már régen meg·
tette a lépéseketennek a mennyi
ségnek pÓtlólagos kiutalására. Ha
ed megkapj uk, nagyoob lesz a
fejadag. Ez az oka annak is, hogy
időlegesen nem volt petróleum
és 81 a másik körülmény. hogy
oktÓber hóra egyslerűen nem utal.
táli ki a petróleumot. llt tehát

dacAra épen ugyf.kiszolgiJják a
termeJőknek, mint a régebbi id~

ban. Minthogy pedig a megszll
bott árakat eBek ÍJ. épen Ugy
mogfizetik, mint a vadidegen ko·
fá{, megbotránkoztatóan igazság
talan az ilyen termelöknek a ma
gatartása.

Az el :ljAröság ebben az Ogy.
ben kiméletlen eszközökhol. fog
nyulni és ha a helyzet nem vál
tozik meg, meg fOJja találni a
m6dját a piaci rend halyreállitá
sára még az idegen kereskedők

és kofák kitiltása árán is, aml
ami csakis a termejöknek lesz
hátránYJS.

Egyébként a piaci árak hétről

hétre ki vannak függesztve. Ezen
a héten semmi lényegesebb vál
tozás nem történt, csupán az,
hogy a kenyér ára f. hó 6-t61
34 fillérre esett le kg-ként. Nagy
elismerés illeti ezért a szociális
~rdekért az illetékes kormányté
nyezöket.

Az árvízkárosultak és a me
niküJt erdélyiek részére eszközölt
gyUjtések meglehetős eredmény
nyel jártak, ha figyelembe vesz
szük, hogya község határa nagy
részben szintén vizkárosult volt.
Az árviz károsultak rész~re l! 72
P 31 fillér, az ~rdélyi menekül
tek részére 685 P 90 fillér gyUlt
be, melyhez a község 500 P ado
mányt szavazott rr.eg. HelyszUke
miatt az adakoz6kat felsorolni
nem lehet, miért is ezuton mond
köszönetet az elöljáróság minden
nemes lalko adakoz6nak abban
a meggyöződésbliln, hogy a se
gilyhez jutottak szintén hálásan
fognak róluk megemlékezni. Meg
kill itt emliteni, hogy al erdelyi
menekültek rés3ére való gyUjtés
kapcsán sok egyén azért tagadta
meg az adakozást, mert eset/eg
katonai szolgálatot telje~itettt,

vagy lova volt behiva. Ex fi vét
kes kifogás nem illik a keresz-
tény magyar öntudathol is nem
ietJemazheti az áldozatolI magyar
hazafiságot. mert hiszen a hon
védIiIJam egyforma terhe minden
magyar állampolgárnak és ha
csak annyit kivánt tőle áldoJatul
Erdélyegyrészének felszabaditá
sa. hogy néhány hétig, vagy hó
napig be kcllett vonulnia, ezt
olyan nagy isteni jótéteménynek
kell tekinteni, hogy ennek mor
zsányi viszonzása képen ki kell
nyitnia z5ebét és a testvéri ma
gyar megsegítés köteleletségérek
erijéhez mérten neki ia eleget
kill tennie.

ELÓLJÁRÓSÁG.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN

5zerkeszté16rt QS kiadáa'rt filaiOs:
WALTt1leR OYOROY

r'ömunkatár6: .
C8eRHU8 MIHÁLY

NYOMUltott Nádudvary AUbály
•mO"·1íöllyvnYOMd~

Gyom41l.
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