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kormány· békés: ;ppUtik?~át,o~- zi viszonyok kö<tött, aháboruban
szág-világ .látja, ,és •a'4tj:"ptékelni, tényleg résztvevö, valamint az

, avagy mérhetetI~n':W~t:4Jf:et:~i' je.. azonkivUI álló országokban is, a
lentőségéban' felfQg:n~~k~neriJ, kilzdelem sikeres befejezése nem
tudja, akit politll\a1.\~:~~!}S~ggaJ, csak _afegyv~re~en, de nagymér
sötét gonoózsággal,.,aYa~~;~~búQ. tltkben ft ,gaz~a.tági ' fel~és,z~n~.sé:.
lut tudatlansággal veh<m.~g~1Í~_ gep",a.~id~~~ierökifejtésen':és
lsten. Mineen józan :rriZlgYér"e~~ aZ,.oJsi~g~kban levő renden és
bernek tiszt~ban Itell lenn'ie av':nyl!ga.lmon alapUl. A minap mon
v~l -- l1le!'l hiszen fZ ne,m !1~o1t ,901!'! Yr?la~q,l. ~y~ b_es~dében:a;.,
és nincsen rajta takargatni var9~ ,~íni$~FeJ.~1.~k~;Ur, hOg){ ':S5~As,;
_ hogy or6zágunk egy;,h~hQ~ut~ . g~~a~*giJag ~rö(orú~g,J~ilöd-~"
viselő világnak a kelIős-~?~~pé9, b~t " szociális, téreri ~5 viszont,
a hadviselésnek minde~, sü\.Yop':csakis' széles>s~ociáiis alapokon
következményét magátÓl érfető~' épUlhetJel ~sc' állhat meg egy,
dően és éppen olyan tetmé~zet. életerps gazdasági rend: Ji :böfc~
szeriien viseli, mint ahogyan azt megállapihís lis~zefüggéseibenvan
ma az egész világnak valameny- az, a helyes egyensuly, amelyet,
nyí többi országa is viseli, le- hJ elyes~ittink. ugy minden bi-
mondásban, megpróbáltatásban, zonnyal, csakis lefelé esheménk.
termelésben beózerzésben értt-· Amikor tehát valaki ma kor-
kesi tés ben, ' anyagelláÚsba'n, be-' mányzutunk politikáját kritizálja
hozatalban és Itivitelban. Az egYit- és azt tehetetlenséggel, vagy
Jen, amiből lsten kegyelméből és megállással vádolva nem veszi
kormányzatunk bölcsességéből ki- észre ~nn.~~ nyugodt é~ Qi~t~i

maradni módunkban állott és előrehaiadását, ak8rtilöitunk levő
amiből éppen ezért kivül állunk, világnak száguldozasában, akkor
_ az a fegyveres hadviselés, <l mindenekelőtt az illetö saját ma-
'v'':: ,)!".lás ~s e pusztulás. ga vonja le minden gyorsabb ha-

Ttl(.ln;',',t1ó <1:': is, hogy minden ladjsnak a természetes konzek-
iJ:oz,~ósitjs lényegesen több [0- venci<'.tját és tessék jópéldával
gYilsztá6t jelent a normálisnál és eJöljárni, áldozatos lemondással..
nem árt, ha egy nagy kOru nem- feltétlenUI lényegesen több és
zet nagy koru polgárai azt is tud. megerőltetettebb munkával, fel.
ják, hogy a jelenlegi minden te- emelt adózással, leszállitott fize
kintetben magas szinvonaira való téssel és számolni az élet meg
fefkészültségUnk az llJöközben be- drágitásávai. Mert mindez feItét
állo'! nagyobb szükségletek foly- lentil kell hOlZá! Mert csak ugy,
tán, több lI1iliárdba kerUlt és sok- a papirra odavetett cifra és tet
kal hamarább valÓsult meg, mint szetős ellenzéki progrt:mmpontok
allogyan az eredetileg elgondo!- kat, vagy olykor elhangzó szines
latOlt. A világpolitikai helyzet beszédekkel, egy országot nagy
adta természetes nehézségeken gyá, gazdaggá, Virágzóvá és bol
lúvUl, még különös gondot je- doggá tenni, még nem lehet.
lent számunkra, hogy mezögaz- Az elöttilnk álló esztendöben
dálkodásunknak minden létező külpolitikánkIlak a barátaink mel
igazatában évtizedekre visszame- lett való megmásithatatlan meg
nöJeg nem volt olyan rossz ter- határozottságán kivül a magyar
més, mint 1940-ben. Hogyegy kormánynak belső országépitő

tulnyomó ré5zében agrárius or- munkássága is töretIenUl halad
szágban ennek milyen óriasi jc.::- elöre, a keresztény, népies és
lentösége van, - azt hiszem ezt mindt:l:ekfelett magyar politika
mindenki beláthatja. Pénzügyi utján. Annak a biztoi elörehala
költségvetésUnk az ország teher- dásnak az utján járunk, amely
biró képességének a szélsö !latá- nek kiindulási pontja Szegeden,
rán mozog és hogy az abban fel- jelenlegi állomása pedig Zágon
sorolt bevételeket ,. mind el is ér- ban van. EI)ÍÍek a megjelölt" és
hessUk, annak nélkülözhetetlen határozott irányu. országos' poli
özukségessége az összes gazda- tikanak I{ereteln belOl, egy a mi
sági ágal<ban a termelés fokozasa vármegyénket közelebbröl erdek
ésa termelés jövedelmszöbbé té- lő és a részletekbe is belemenö
tele, mert csak is igy álIhatrl~k hosszabb idöre, sz616 pÍ'ogram
elő a közterhek fedezésére szol- inot felvázolni;' ma· szinte 'lehetet_
gá16 bevételek. A mai nemzetkö- - 1.0. '. vagy ,~sak,Ulliióriku~ tervez-
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Amerika az Ő semlegességének
egészen speciálla fajtáju értelme
zése ItövetkQztében mind altti
vabb tényezőjévé válik a szc
mUnk láttára folyó élet-halál harc
nak. Ez a körülmény pedig azt
kiszem ma még teljesen illuzóri
lwssá tesz minden olyan talál ga
táót, amelyik a vlIág sóvárogva
várt megbékálésének időpontját

e5zeretné meghatározni. AhAboru
végének az időpontja ma még
beláthatatlan és az ut addig ta
lán .még nagyon h0561U. Ebben
a\lilág-:kon6teIláci6ban a magyar

*

sdn importra szorulunll, m,iért is
ez a kérdés ítt eleinte sulyosabb
nalt látszott. Nyugodt, lelkiisme
rettel állithatom, hogy amint oda
fent az illetékes kormány ténye
zök, ugy idelent mi is minden
lehetőt elllövei.tünll; még aldlOr
is, ha sokszor lehetetlennek lát
szott, - a hiányok enyhitésére.
(-\ kezdetben levó ft:nnakadások
okai közismertek. A': kellő 'fa
mennyiségek bár kitermelve fe.
küdtek fönt a hegyeken az.:erdők.

ben, az elmult téJ, tavasz, nyár
és ősz abnormális hó, majd eső

mennyisége a llegyi utakat nagy
általában olyan járhatatlanná tet
te, hogy ott ahol máskor két ló
vontatott le egy rakomány fát, ott
ez évben sokszor hat ló ls ke
vésnek bizonyult. Mindeztltalán
magam sem hittem volna, hogy I
igy van, lia nem a saját szeme
immel láttam volna fönt:a Mát.
rában. Persze ennek a fuvarozáó
nak is, - az lIgynevezett~:vasu

takhoz való megközelitésnek
a legnagyoLlt rész.!>en i1IJ1>iln az
időbell Itdl~tt volnél rnegtörténni,
amikor a muzgósit<Ís Olt is csak
ugy mint itt minálunk, minden
épltézláb embert, ee igavonó jó
szágot is, egyéb kötelességeknek
a teljesitésére .5zólitott el. Ma
111ár ezek az akadályolt is legna
gyobb rés1.ben elhárittat\,llt és a
termelés, illetve aszállitás lltól
éne ,1fogyasí'.t{:st és ha tdlán
még itt-ott valamit Itell is e té
ren nélldilözni, - csall ugy mint
esetleg mits téran, bármilyen más
vonatllOzásoan, - az ilyen cse
kélység ma el kell, hogy törpül
jön, az ország és világ egyéb
eseményeinek a tükrében.
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Az 1g40. év sirjába hanyatlott.
Értéke a történelem mérlegére
kerül. Da már most is látható,
hogy eseményekben, megpróbál
tatásokban és ered ményekben
gazdag esztendő áll az ország
möoött és a mi vármegyénk mind-

I:>

ezekből az átlagoe felül része-

sült.
Az országgyarapitás érdeltében

teljesitett történelmi erőfeszitése

inket olyan kö.ülmények között
végeztük el, amikor egyéb ese
mények ls éppen elég problémát
vetettek fel megoldásra. Egy égő

Európánalt kellős-közepén -1940.
telén - évtizedek óta nem ta
pa5ztalt ltemény tél köszöntött
reánk. Ezt követte az árviz és a
belvizelt pusztitása. Vetőmagali:

ciók, a vetés munkálatainak biz
tositása, a belvizekkel egész éven
at való kU5zköJés, a hajléldal?
nokról villó gondoskodás, majd a
mozgósitás jelentette számunkra
fi baköszöntött tavasz rendltiviili
gondjait. t!'\indezell után ltövet·
kezett el reánk kataszlróf{liis(ln
rossz termésével él nyár, az ara
tás, amelynek zavartal;"l biztosí

tása és a betallaritás, leg<llább is
annyi álmatlan éjszakát jelentett
a f e l e I ő s vezetőlwek, Inint
amennyi verejtéltet a közvetlenUl
érdelleltelmelt. tiat<üóJ.~li küzsé
geinlll1ek honvédelmi S?.l:lI1pon
toltból való időleges l\Íliriléöe,
8tO mz már mind csak halvány
nyári eml~kell, a dicsőséges or
szággyarapitásnak fényében. Az
ismét példátliwul nedves őszben

megint a vetés biztositása, majd
ujabb jelentős vetőmagakció, a
belvizek folytán összedölt házak
helyén 1000 uj ház felépitése,
leszerelő honvédeinknek a pol
gári életbe való zavartalan visz-

'szahelyezése, r~szültre munkaal
knlomnak mindanáron való biz
tosítása, azoknak pedig (lltik a
legutóbbi napokig ls önhlbájullOn
kivül nem tudtak munkaalkalom
hoz jutni,munkadij e1öleghez
való' juttatása, -nem csekély I
llOrmányzatí :feladatok ' megoldá·
sát1elentette. Igy" k'övelkeútt el
migínt ,a ~él iö, a többek 'között
a tüzelőanyag kérdésének a 'god
jával. HtBékésvármegyében,ahol
nagyobb ·,kiterjedésU, erdőket,' né l~

:külözüi1k;,~ e téren jóformÁn: teJje-
.' ';:

,"o .;
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nyen fáj II foguk, több pi;'t ad
nak érte, tehát jó árat kapunk.
Sokat emlegetik a többtermelést.
Kell is, hogy minél több feles
legünk legyen. Amelyik gazda
felél mindent, az nem halad.
De még sokkal fontc>sabb _ az,
hogy el is tudjuk adni. Ha te
hát az állam belenyul és' a
külföldi államokkal olyan szer
ződéseket köt, hogy fölöslege
inket jó áron el tudjuk adni,
ez magától serkenti ~a--gazrlát,

hogy sokat és jót termeljen.
Pali: (olvas) .Az előző ~k'or

mány földbirtok javaslata tiz
éve t irt elő a megoldásra. U
gyanezt a munkát né~y év alatt
jobb alapon tudom majd meg
csinálni. Azt hiszem - mon
dotta a miniszterelnök, - hogy
ez a • topogás" eredményesebb,
mint a szokásos szájmüveletek.
Az elmult esztendóben százezer
holdnál több földet osztottunk
ki a kisemberek között.

Pőte?' gazda: (most é~kezett)

Vesszilk észre. Most száz pen
gővel olcsóbb a föld, mint egy
év előtt. Kevesebb a vevő. Azt
mondom. hogy El7- isten ment
sen meg bennünket gazdákat
attél, hogy egyszerre dlHabol
ják föl a nagybirtokokat. Ugy
le esne a föld ára, hogy me
gint 600 pengőértkótYllvetyéi
het nék el a kondorosi földeket.
Ésszel kell csinálni mindent,
nem szájjal. (Helyeslés.)

Pali: (olvas) Elő. kell készi
tenünk a háboru utáni állapo
tokat, hogy a nemzet gazdasá
gilag és lelkileg egészséges le
gyen és ho~y a magunk, ~yer

mekeink és unokáink számára
jobb életet teremtsünk".

József gazda: Engedje 8 JO

Isten. Adjon nekik erőt és ki
tartást hozzá. Erre vár 8 ma-
gyar már jó néhány száz esz
tendeje. De ehhez erős nép, sok
maRyar köll.

János gazda: Nem tudom fi

miskolcziak mivel hálálták Te.
leky Pál biztató és erót adó
beszédét. Talán CS8~ nem "ko
csonyát" tálaltak neki jó mis"
koJczi módon? f

Józze{ ga.da: Azt hisZem, Pál
bácsi előbb, megné&te az étla
pot és azután fogott, .evéshez.
Ugy tett, ,mint ax eRyszeri vő,

akinek kezéb~ nyomta uj apó
sa a hozományt és felakart&
segiteni az uj menyecskem~l-

lé az 8utób8.,JÓ~jó,k,edves apó
som, váriunk, eiy.kicsit, elóbb
megolva~om a pénzt, hogy ineg" .
van-e? -Hát ó is ·.lőazör

Ml~~~.i~~~. Jé~~~·.~,··~~;~~6~~~
azé,t,l.aPbt ~~.,'~,~~:. a~Hi~ 'f~ ~
gott,:~ jól ~m~iétd!'.met~~.t~l~~:~.,
·Válli~k.Gaéusé.él''' (Blmeimek.).
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jét. A gyülé~:eken vagy az ügy
vezető alelnök, vagy az óltala
megbizott főtitkár elnököl.

Kondorostanyai intéző bizott
ság: Iványi György, Bencze Jó
zsefné, Bencze József, Szabó
Viktor, Szabó Ignác, dr. Nyitrai
Jooehim és Kalmár László,

zálj8nak. a tanyán még félmun
ka lögyön.

i'iiii: (olvas) "Az otthonon és
családon épül fel a nemzet."

Jó,se( "ácsi: Az apát ur is
ezt prédikálta a mult vasarnap.
Szörnyen igazat mondott. Va
lóság, hogy ha nem tiszta és
népes, de meg munkás a csa
lfid, Rkkor nem halad, hanem
eiödósodii< és tönkre meRY' Itt
llot-g nugYOl\sok tennivHlóje van
El3 rii\amn8k is. Segit~e törvé
nyesen a sok gyermekes ma·
gyul' családokat, mert ezek ad
jeik {\ munkáskezeket és kato
l\ókat, de terhelje meg adóval
és ne lHJjon nagy fizetést azok
nak, akik csak maguk akarják
felelni v8~yonukat, vagy csak
egy-két gyerek könny ü bo1do
gulfisriért gyüjtenek.

,IliI/OS !J(wlu: Ugy hallám,
hogy uj örökösödési törveny
készül. Minden vagyont hár
man örökölnek. Ha van három'
gyerök, akkor ezók, hu nincs,
akkos valami állami alapba
megy, ozt abból segitik a sok
gyermekes sz:egénycsaládokBt.
Nem is volna rossz gondolat.
VIIIZY gyerök vagy ado.

Jd.!se( /nics;: Elóször a maga
portája elótt söpörjön a kor
mány is. Ne adjon sok fizetést
azoknak, akiknek nincs elég
gyerekük. Egy-két ember ke
véssel is beérheti. Adjanak a
zoknak aZ uri asszonyoknak
nagy pótlékot, akik sok magyar
gyermeket szülnek és ezek u
tán illő segélyt. Ezektől nem
sajnáJom. De hogy duskálkod
janak a nagy fizetésben, meg
napidijakban olyanok' akik csak
a saját ha!lukra és szórakozásuk,
ra prédálják el, azt már nehez
ményez.m,

JÓZSM{ bác$i: Tökéletesen jól
mondja, Eljön ennek is aZ ide
je, ugy vélem.

Pall (tovább olvas) Az ál1a
mok közti mai kereskedelmi
viszonylatokbl!ln - az államnak
tudnia kell, hORY mit kell és
hol vennié, mit lehet éa i. hol
eladnia. Tervszerűen kell tehát
gazdálkoanunlc, "ftZ8Z álhlmáz~'

kodni ft ~l:omsZ'6d'r 'államok ki~
n6Ietahoz'~és ·;l{ereslet.hez'; !,':

" ' Játlos gazdá";~ -, Ez j is - h.IYd,·
Hl,ába" 'termelúrik ···oltát,::'·_mlt':
~ölrÖIdön :ilem\~ veiiri-.k eme,:'!
Visl.ont ha "::'blyi('\; te~tlühk.i
emire _ uoms&idoknak IZÖr-

Hogy is van hát

Intéző bizottság: Csabai Béla,
Lesniczky Józsefné, Kalmár Ákos
Gábriel Irm'a, Dinya Regina és
Polgár János.

'Az intéző bi70ttsá~ok ~jn·

den hónap utolsó hetében gyü
lést tartanak és megállapítják a
következő hónap munka rend-

Dmi feladatunk a jelen fil
tilI megadott helyzet minden
lehetöségÉnek a unrmegyÉnk
laHosságának j~uára való leg-

jobb kihasználása.
Mert a nagy cél, amelyik ma
minden igaz hivő magyart a Mi
niszterelnök Ur személye mügött I
egy tábOrba kell, hogy Wmörit
sen, világosan áll és tisztá II Iitl
ható eJötliinl<: ~\inden magyart
megkeresni, minden gyengét fcl~

emetni, minden erőt mcgcr;zni,
minden képességei felfo!:owi és
ezt mínd- mind üsszeiogn i, hugy

majd töretlenül és megdölllhetel- !
lenLiI Alljunk együtt mint egy
gránitszikla azon a helyen, abban
a pillanatban, ahol és amikCir
majd az uj Európ<Ínak a határait
és életkörülményeit véglegesl n
rendezil{,

A jövőnket illetően feltétlenül
optimista vagyok, amit a IPagam
részéről én ugy ér!l'lmezek, hogy

lélekben mindig felvagyok k0
szülve sol,kal komolyabb és lé-
nyegesen sulyosabb megrópálta
tásokra is. mint etmilyenck tény
leg reánk köszöntenek. Optimista
vagyok azért is, mert szent hi
tem, hogy olyan l>oldog és olyan
biztos lesz a magyar jÖvclldő.

mint amilyent megpróbáll<J!éísai
árán tényltg kiharcol É's megér
demel ez a nemzet Mert ISlen
megpróbálja azok;:t. akiket szeret
és az lsten velünk van!

getés lehetne. A helyzet folyton
változik és Iyen körülmények kö
zött alkalmalZkodni kell- a jelen
hez.

,/(iIIOi,:!(!.:r!(,: Ha!lod-e hé, Pali
öcsém, ha mRr kezedben van
ilZ ujság, olvas már beiü!e, hogy
is va" hát a világ sorja?

F~I<J)' SÓ'/0}' , De csak él nagy l
Detüket. Abban van a velő, a

többi csok amolyan megyszósz.
/'edi i:'cd!li!: (olvas) "Teleky

Pál gróf miskolczi beszédében l
a nemzet h'iv~ltlÍs!'Ít. a mRgyar' l
ság i'elac!nffti, körvon,,j';i'!n. l
F clHdalOm - nool~d()llb - - ti j

nemzetet él magR mivoitiÍblln I
mcgtRrtnni n vililg számára-o l

,Í(íllf:S 'j";'/'I: Allj meg öcsém. I
N/it öknrt ezzel mondani Peli I
búcsi?

/'u/I, !-Itit én flZt hiszem, ho~y
az ősap!'Íink szoká::Hlit abrjfl
megöriztetni Teleky. SZÓVflJ ne
öllsön kend l'rElkkol, mint a
froncia, ne huzzon kend bu
gyogót, mint a némÖl, az asz
szonyok mög ne selyömpöndölt
meg selyömharisnyát vögyenek
ötSzörös pénzért, hanem hasz
nálják él magyar szőttest és
varrottast, mert ez jobb is, M·
lóbb is, olcsóbb is.

Jó~s('( /,ricsi: Nemcstlk II min-

clenl\flpi életre érti ezt ti Mi-

H'ké' . I k l' k' ..,. niszterelnök öcsém, hflnem II

C sUilrmEg~Bl SOan lVU I politikára is. Ami jó li némöt-

flÉpműucJési Hi~Dttsilgának nek, meg jó az olasznak, meg

endrődi csoportJ'ü aztAn az anglikusnak, az nem
passzol nekünk. Minket más

Elnök: Csernus Mihály. bölcsőben ringattak, nekünk
Alelnök: Hörsanyi Lás7.lÓ fó· más az életmódunk, más a ter-

je~Y7( . mészetünk, A magyar sohsem
Ül!yveietö tIIelnök : Orbok lesz gépember, de ft tulsok

József i\löZ"l1tÓ. szabadság sem való neki, mert
Fötítkárok: dr. Csókási Bélll akkor mindenki parancsolni a-

és Revesz IstvAn, kar és senki sem szógál. Hát
P.... llzrtlros: linllhammer Lász- ez az. De olvasd tovább.

ió. EJlentlr: PlidlÍr Miklós. Pali: "Kifelé a legfőbb fel·
Beltnii=eli titkár: dr. Hunya adatunk az önálló magyar ál-

Sóndi"r. Iam képviselete. A nemzet szol-
InlPzi'l bizottság: dr. Cseh gálata - ide benri - szoda

józsef, clr TOlh István, dr. Ug· lis szolgálat. Munka teremtés
rin Nliu/'or, dr. Timár.· Sándor, és munka elosztás. Nemcsak

. I<.~V#1 c~ Mal, ils, pl:l)o!ai Ferenc, arról van szó, hogy munkát
'So;'ymo'si Gyulö, Terebessy adiunk, hanem lHról, hogy 81;

Kttro '. Vörös Belli. dr . Maácz a munka valóban el is végez-
)"uo.. ,.". Toth Józsefné, Hunya tessék és jól végeltessék el," .
hm". nr Horsi Vince, Fehér János gazda: Ez is ig6Z. Me'rt
vari Ff'rl" c, Huny" L"jos, Tóth ha én fizetek· ft béresemnek,
;Ó71-1' ,~. I< "rpt'I Károly. meg is kivánom, hogy lássa el

Ör, l l, rJiupHi lil1<lir. Dienes d jószágot, Vft~y 8 kijelölt mun~
lu.. !tájat. Ha tehát ellenőriik, hOilY

JI)i Lhott~é~: Kit-s Séndor: az orvos, az ügyvéd; ajegyzö
B'lifi" l trnö. Parócúsi Ger~eJy, a pap és más r'endúiés' 'rangu'
S)'. itb ~Iek; Ltic~ny Istvén. poritósan és jól· dolgoz2:en~' eb.:
V 11 !l', kl, .Mihály.' 9ói' 'nem' háramlik 'kár :8& ior-i

. KÓ" ... ~6;,turi titkár ~ l:esnH;lkf ' iz6irá. 'Meg után BE tiem\lalo','
latvón. . hogy fiatfti ~ez:dák ittho~ uri·
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Dr. Homan B!ilint vallás- és
közoktatási-ügyi minisztert al
endrödi r. k. iskolák tantesttilete
az ujév alkalmával tiszteleltiljes

. feliratban üdvözölte..Homan mi
niszter szivesen fogadla a. kö
szöntést és a következő leiratban
mondott köszönetet a tanitói kar
figyelméért : "Az uj esztendő al
kalmával aJ endröd! r. k. iskola
tantestiIlete nevében kifejezett jÓ
kivánságokat nagyon kÖS2ön~m

és szívből viszonzom." Szives
üdvözlattel: Homan.

Kinevezések. . Magyarország
föméltóságu Kormányzója dr.
Márai (Matuska) Ágostont, a
gyulai m. kir. állami gyermek
menhely gondnokát, - közsé·
günk kiváló szUlöttjét - m. kir,
széktaná,sossá nevelte ki. Ugyan
csak örömmel közöljük. hogy az
uj számtarÍácsos fiát: dr. Márai
Györgyöt - dr. Radócsay László
igazságyügyminiszter - a pénz
ilgyminisztériumban működő vé
dettbirtok felügyelő hatóságánál .
birói teendők végz~sével bizta
meg. - Szádeezky Klára end
rödi polgari iskolai tanárnőt a
Vallás- és KözoktatásUgyi Mi
niszter Ralatonfüredre helyettes ill

. f(~ndelte ki,

BUC8uzás. Az Endrőd.Gyo

mai Takarékpénztár Igazgatósága
a Szeretet.Asztaltársaság, a Tüz·
har'osok-Egyesülete. valamini
több társadalmi egyesület veze
tőinek részvételével rendelett
bucsu.vacsorán mondott ,.Isten
hozzádott • a község két értéki.
vezetötagjának: vitéz Baranyai
István takarékpénztári igazgató,
a helyi tüzharcosok egye501ete
társelnökének, valamint Walthier
György polgári iskolai iga~ató

nak, a takarékpénztár felügyelő

bizottsága elnökének. A vacsorán
Csernus Mihóly apátj a takarék
pénztár elnöke és Harsányi Lász
ló főjegyző mondottak szeretettől

átitatott, magas szárnyalásu be
szédet, méltatván a távozók ma
radandó érdemeit Az Unnapeltek
meghatott szavakkal köszönték a
szives, igazi barátságtól hevitett
buesuJást

As . Öregkertf Hangya-Szö
vetkezet igazgatósága január
l2-én rendezett bucsuIakomán
köszönt II Dienes Izra tanító,
korábbl Ugyvezelőjttől, aki a
Vallás- éi~ KözoktafásUgyiMi-.
nisIter Erdélybe, Nyárádf6re he
lyezett át. HarsA'ilyi . LáSzló fö~

jegyzö, dr. Csókáli Béla, Kovács·
Mátyás , igazgató, .Dinya' Máté
szövetklZeti vlletö' kilgaz.da :.és
többen a szülők. k6zUl is' ..méJeg'
fluvakkalltlondoUak .' kö.ázOnef,t:
Dienel' tanító, értékés' néjSdev,elői!
és. kOiéleU rínínk~Sljgáirt· Av t4~
oJuJ.ó tanit6., mc&fudult '~.zi"d'O
ig~rt. meg. bogYlltréteUeJ .IÓIÍ-;
dol vissza a~ cn.dr,6di t~~~.i~ _de
réle mllZyar· né'péi-i; ..." ~~ '"

Hl~DESSBNq,'i~~ .ti t}j-:, ~ ,

. ',: LAPUNKBAN
. .

nya Frigyes földműves és Timár
Etelka ieá.nya Ilona, Rajne Lajos
zenész és Dági Mária fia: jenö,
HOrr:ok József munkás és KurilIa
Jusztina leánya: Mária Margit,
Fekécs Gyula munkás is KuriJla
N\argít fia: Gyula Imre, Gellai
János földmüves és Galambos
Allgella leánya: Margit Irén, Ki
szely Lajos kocsis és Gubuznai
Anna leánya: KI~ir6, Vaszkó Vin
del földmüvcs és Tóth Terélia
leánya: Teréz, Varju Imre föld
műves és Szmola Mária -leánya;
lv\ária rrerézia, Fülöp 11átyás föld
müves és B~nkó Mária fia: Ist
ván Mátyás, Fülöp István föld
müves és Pél}'va Ilona fia: Ist-
ván Imre, hajla Rozália munkás
nő fia: Ferenc István, Timár Ist
vAn földmives és Timár Ilona le
ánya: \largít Erz:-:éhet. Összesen:
l Ö, fiu: 6, leánv:

Meghaltak. :
f\iss 1\\átyás 32 ~ves tüdőgü·

mökórban, Valuska Viktória 61
~ves a<Jyszélhüdésben, Prib6czki
Lajos to napos veleszületett gyen-
gesilgben, Uhrin Viktória 75 éves
agysúlhüdésben, Geilai józsef 9
~ves hashártya gyulladás, Hege
dUs l\o\ária j8 éves tüdógilmő

kórban, Kurilia józsef 76 éves
agyszelhüdésben, Bulla 1l1~s 46
éves tLidőgömők6rban, Tsth Ro
zália öö éves szivizom elfajulás
ban Almási Veronika 56 éves
sze/vi szívbajban, Kiszely Anna
35 éves tüdögümökórban. Össze
sen: II. férfi: 5, nő: 6.

Jegyesek :
Timár Imre földmilvei - Rup

csó Mária, Hornok János földmü.
ves - Dinya Etelka, Drahó Imre
földműves - Vaszkó Mária, Si
pos István földmtivd - Panyi
eza Neszte, Herbert Károly föld
müves - Oyurina Ilona, Ková~s

Dániel napszámos - Babank
Irén, Kurilla László földmUves
Bella Anna. Oislesen: 7 pár.

Gazdasági tanfolyam. A ma
gyar királyi F51dmivelésilgyi Mi
nisztérium al Endr6d községhez
tartozó Kondoros-tanyán 2 hó
napos téli gazdasági tanfolyamot
rendezett, melynek záróvizsgáját
f. év január 6·án d. e. 9 órakor
tartott éi k a Hangya szövetkezet
nagytermeben. A vizsgarend min
den szÁmát nagy. érdeklödésiel
és helyesléssel halgatta a nagy
számú közönség. A Magyar Hi
szekegy éneklése után kÖvetke~
zett d Tanfolyamvizetö beszámo~

Jója. Majd elméleti vizsga volt a'
tanfolyam minden t~~~árgyábÓl.
Az önképző gazdakön ule~t meg.;.
nyitotta ·"imár JÓzStr. A vitakér
dést bevezette Kopcsek' László
tanf hallgató. .Ezután szavalat
következett . Timár . Vfnce . tant..
hallgató előadádban. ·Énekazá
mokHt előadot áZ Önké'pzők y"

da:árdaia.. ' eli;öki·'zárószó 'lit"m·
Banha Er'ó miniszteri' -v1't81(~.'
bizlos sUl/ai bu'z.d ították lovábh!
komoly .. muuk;ira .•8'; iari,fJlyifu
S10rgéll m,\!> .höilgaróit. A' '0110-.

nyil váfl)'.úlc,ketlOs uUstkatász{
~lI~k, .jutato~~\ ·k~r.Y\ter~ld-:

osztán után a him~uaz' ·hangj~.

yal.~rt Yégct a tanfolyam. "

Hármas-Körös
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..adatóf., ;

december h6r61.

Goethe ÉS a házasság.
A németek hires, klasszikus

irója nem volt valami tulságo
san vallásos ember. Ami azon
ban a házasság kérdését illeti
bizony, a legkomolyabb elve
ket vallotta, EloIyik munkájában
l} "Wahlve-rwandtschllften U ci
müben igy ir: A házasságnak
felbonthatatlannak kell tennie.
Az a törvény, ho~y a házasság
felbonthatötlan legyen, 8Z e~ye

temes emberiség számára oly
na~y jó, hol.!Y vele "zem ben
egyeseknek baja és szert>ncsét
lE"nsé~e számba sem jöhet ...
A7. elválásra nem lehet elismer
ni semmi elégségf>s a16pOt sem.

~)zUleletl :
Kalogl1 slv':,n munkás és Ku-:

rilla Terézia kállyrt: Etelka, Gel.
o .I.. i Islvan fö:dlllUves és Kovacs

EsZ.ler . leánya: Valéria' Luca,
Kuriila Alldrás lJ'ul,ka, és Timár
Mária leánya: Ma·.a Jolánka. Ti
márdól~ef. c pé~:zés T.már ,Má
J ia),et1I:)'a·: Erz.·eb. I, ,I itl,ár ,Ge.r.

.&e;y;f(íl~m\- Vf:S::; cl _SzéJJó Mána.

..\ agdO'ni: :1t'.áO) a. ~ Magdoma,.flel-:
kaj .. Kooh 141'; (·;'I·~öldOrJIY(;.! .~..Tj-. ,
már Náda iia. Imre M~iP16Si' DI- .

:.r.1

o II d l

··ré··..

, "r·, i.

3 oldal.

Egyesületi hirek. Anagyla.
posi Legényegyesület Csabai
Béla káplán és Kalmár Ákos
tanitó vezetése alatt nagy len
dülettel kezdte meg müködését.
Ötven munkásifju vállalkozott
hogy a krisztusi erkölcs és ma
gyar nemzeti szellem áPOJiiSára/'
e~yesületben tömörülnek. A
KALOT uj csoportja közmüve- I
lődési előadás keretében mu
tatkozott be január 6-án fl Nép"':
ház mozitermében, amikor is
Gárdonyi "A bor" cimű tanul
ságos darabját mutatta be Kal
már Ákos ügyes vezetése alett
fi legényegyesület mükedvelő

gárdája. A zsufolási~ meg telt
terem közönsége lelkes tapssal I
és éljenzéssel jutalmazta az
ügyesen forgolódó, tolpraesett
játékosokat. Dicséretére vélik
az ifjuságnak, hogy első cél
kitüzésük: a nagylaposi kéipol
nában hlHmónium beszer7.ésére
ajánlották fel oz előödás jöve
delmét.

A cserkészek sem pihennek.
Ők is közművelődési előadésra
készülnek.. A cserkészek ének
kara is szorgtslmasan tanu\.
Ujabb ielentkezok minden hét
fő és csütörtökön este felvétet.
nek II "cserkész· dalárdaba".

A katolikus egyesületek ja
nuár vasarnapjén tar1jak évi
közgyülésüket. J/muér l2-én a
Katolikus Népkör (Néphaz), ja
nuár 19-én az Öregkerti Szent
Imre Munkáskör és a Katolikus
Munkáskör, jlmuér 26-im az
Ugari Katolikus Kör és a Décs
páskumi Katolikus Kör, februlir
2·án a Mirhói Elo:ységes Mun·
kés Otthon tartja évi közgyü
lését.

.A Katolikus Népkör elnök-
sége ezuton is enesiti tt1~jöjt es
barátait, hogy januM 22 t-n es
te fél 7 órakor - hi,teslVHi
szeretet ápolására - bl1tyus
v8csorátrendez.

tlitbuzgaIrni egyesUIetek. Ja
nuár 19 én ;,Szent Ft'rellc lll.
rendje, január 26·án d. u fej
4 órakor 6Z OIt8re~yesüJel,f~b

ruár,. I-én este fet 6 ortl~ Ol l}

Férfi·Liga, februar 2 ton d. u IrI
4 órakor a Jel us Sziv..- :-'/ovel
sé~ Női· c... oportj6, fetJllJl11 6 t1/\ I
esle fél 6 or, kor a Le.ny, ye I
sületek tbrtj" havi t-jll 'o " u·

Jcat jJle~~eösszeiöH" ükr-, i

Knjt~rfil~ti szentmihék .l" !
. :. .

nuár. 19 én ft. vöril1~i

kerJi. kápoln8~ bkoJ"/

26·én.ö .nlt~ylllpn~1
es. ,CSej l i isJ.oJh1>.,n. ,: ,: ~ 2-
á/l~ft2: öre.,'\.f'ftl S.d I .. :Il II :.'

koi~b"n, fehrullT 9
ker~jt k.llpp.hu'" i>~. p.
m(képotn(\~ .. í~kOlfll.! ,i·IU' r
16-án·" n;:~yl"P(·~I, ~"_I'OI""~

és II c~~iti ish.lau,·, . (::.tt~,,)un~

be 8:tenlmiflt>~'·'
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A Békásvármegyei Munkabér- i pénz, II. o. munkás 160 kg. bu
megállapító Bizottság az idény-I za és 6 P. készpénz, lll. o. mun-

A mezögazdasági idénymunkások
legkisebb munkabere

Az Endrőd-Gyomai Taka
rékpénztár Ugyvezető főköny-

velője: ~ppeJ Károly fclhivja a
járás gazdaközönség.ét. hogy a
takarékpénztár a jövőben is a
legnagyobb jóindulattal siet se
gitségére a hozzáforduló gazdák
nak, 8 mig a bankbetélek után
a legmag{lsabb kamatlábat fizeti,
ugyanakkor a legméltányosabb
elbánast tanusitja azon Ugyfele_

. ivel, akik köJcsönfolyósHásért fOr
dulnak az intézethez. A takarék
pénztár, mint a FUlura endrődi

főbizolllányosa mindenféle gabo
nát a legmagasabb hivatalos áron
vásárol. .,

A KALOT endrődi cpoportja
~vek ótii lelkes kultur- és egye
sült:lÍ munkát végez az endrödi
itju~&g beszervezése, valláserköl
csi és hazafias :.z.eliemben való
irányitása érdekében. Endrőd ko
moly ifjusága sz.ép számban so-
rakozott a Legényegylet tiszta
zászlaja aJá, llgyhogy az egye-
slilet heiyísége kicsinynek bizo
nyul. A vezetőség tavasz folya~

mán bövitelJi kivánja a Legény
egylet helyiségét, s azért saját
megtakaritott iökéjén kiyUI a M.
Kir. FöldmUvelésUgyi Miniszter
Urhoz. folyamodo,t épitési segély
ért. Örömmel közöljük, hogy
gróf Teleky Mihály miniszter -.:..
az illetékes Ugyosztály megertő

javaslata alapján - 2000 pengő

épitési segélyt adományozott a
Legényegyleti székház bővítési

céljaira. Az építés a kora tavaszi
hónapokban megkezdődik.

Halillozás. Dévaválya közsé
get és az ottani róm. kat. ogy_

. házközséget sulyos csapás érte.
A község egyik legkiválóbb egyé
nisége, a dévaványai katolikusok
hirneves lelkipásztora tért meg
egy heti betegeskedés után Te·
remtőjéhez. Közel háromezer em
ber kisérte utolsó utjára a kiváló
képességekkel megáldott, nép
szerU lelkipás1.tort. A. telllétési
szertartást és bucsub~Hédet a
kerUlet föesperese: Hegyessy
Béla apát végezte a kerület pap.
ságának segédletével. Az endrődi

hivek őszinte részvéttel gondol
nak Krisztus buzg0" p.apjára, aki'
számos alkalommal eljött kOzénk
meleg baráti szivével és tüdatos
katolikus együttérzésével: Jézus
jutalmazza I .; ~

Bennho5ztos éVES cseléd legkisebb művelő terményjárandóságáb61
munkabére , annyi napszámbérnek megfelelő

a) évi 360 P és teljes ellátás. ért~kú terményt visszat~rtanf,
. . . ahany kUlön munkanapot a ré-

b) amennYIben a ~ennkosztos szeimOvel6 nem teljesitett. .
csel~.d ter~é~zetben klszo.JgAllan· g) A részesmOvelö termenyjá-
dó Jarand~óagot kap - Ida nem randóságát, ugyanugy a meg nem
értve a teljes. ~IJátás - ennek a váltott szárrészt a munkaadó.gaz
természetbelll Já r a n d Ós á g n a k da hazazzállltani, vagy a fuvart
egyenérféke a készpénzfizetésböj megváltani köteles. A közt-:ster
levonás ba hozható. Az átszámítás mények hazaszálJitását a munka
egyenértékének megállapitására a adó cőak az esetben köteles teI
helyi rögzített árak, ennek hi- jesíteni. ha az is ré.zelés alá
ányáball a helyben szokásos árak eselt.
az irányadók. h) A részesmüvelő a kötelessé-

.;:) Amennyiben a cseléd tör~ gévé telt munkákat a munkaadó
vény~s .m.un~aszüneti n.apon a~ által megkivánt időben és módon
állatapoIasI es. takar~anyozá~1 tartozik telje_iteni, a munkaadó
~unkála~okO? klV~1 Olas munkat pedig köteles gondoskodni arról,
IS tartozik veg~Zl1.I, erre a napra Ihogy a negyedi.k kapálás is az
a cseléJ oszt~lyanak. megfelelő aratási idő beállta előtt b f . _
felemelt napszambér fizetendő. z6djék. e eJe

A tengeri részes munkások
legkisebb mun!{abére

A tengeri részesmunkájával já
ró legkisebb munkabér a várme
gye eg~sz területén a t€rmés egy
harmada. A részelés a Ezárra és
a köztesterményekre is kiterjed.

a) A munkaadó a földet jó ter
mőeröben és vetésre (Ultetésre
megfelelően clőkélizitve köteles
Madni ésvetőmagot is tartozik
szolgjltatni. Amennyiben' a vető·

magot a részesmüvelö adja, aJ1~

nal, értéJ{(~t (árát) a munkaadó
gazda a hel;,'ben szokáso:;; áron
megléríteni köteles. Ha rögzitett
ar Val1, a megtérítésnél e ~ az
:rányadó.

b) A lészc"műveli:i a követke
ző munkát tartozik leljesiteni :
Veté~t, né~ysleri kapálást, t'ggye
lést, tengeri letöré:;ét száron le.
fosLtva, a klört tengeri válogatél
sát, behordásái, gór~l);l rakásit ,
sz;írvá~·ást. köWzést és l<upba ra-I
kást

c) ;'\l11ennyibel1 a mUIJkaadó a
köztestermény vetömagvát nem
adja, a köztest(::m~ny teljes egé
szében a részesművelőt illeti.

d) A 100 kat. holdon aluli
mur.kaadók részesművelö: a rc
ájuk esö szárrészt kötelisek a
III unkaadónas eladni. A 100 hol.
don felüli munkaldó a részesmü
velő sZtÍrrt~szét csak az esetben
válthatja meg, ha arra a részes-
müvelőnck saját állatai részére
szüksége níncs. Az eladasi, ille.
töleg megváltási ár a helyben
szokásos kévénkénti ár.

a) Amennyiben a munkaadó a
részesmüvelésre kiadolt te,ngeri
föld megmunkálásához lókapával
hozzájárul, egy teljes JÓkapamun.
káért a részesműve]ö kat. hol
danként 3 napi kUlönmunkát tar
tozik a munkaadó részére teljesi.
teni. Ha a lókapához az emberi
erőt a réslesmüvelö adja, az eset
ban a kUlön teljesitendö munka
kat. 110Idanként 2 nap. A mun
kaadó a részesművelő által telje
sitendö kUlönmunkát abban az

. idényben veheti igénybe, amely
idénybin. a 16kapával véglett
munka történt. .

f) Amennyiben a részeamílve16
a killönmunkanapot a munkaadó
részére nem teljesiti, a munka
adónak joga van a tavaszi mun•
kálatok idejére megállapitott nap~
számbér alapulvételével a résIes-

kás 120 kg. buza és 4 P. készp.
. b) élelmezés l1élkUI: I. O. mun·
kás 3,)0 kg. buza és 15 P. kész.
pénz, ll, O. munkás 24D kg. buza
és 12 P. készpénz, lll. o mun
kás 180 \iig buza és 8 P. készp.

c) él~lmezés havonta és fejen
ként 30 kg. liszt, 5 kg. szalonna,
3 kg. hús, 15 kg. burgonya, 4
liter főzelék, 2 kg. s6, l liter ecet,
2 pengö fUszerpénz.

d) A nyári hathónapOS 111 un .
kásnak, amennyiben idejét szor- r
galmJs rnunkavJ.1 kiWlti, jutaiom- j
ként I q buzárd van igénye.

e) Az a hónapos munká", aki
álla:ok mellé van beosztva, ha
vonta 6 pengő ftllatápolási dijra
tarihal igényt.

f) Ha a hónapos munkils mUD. I
kaszUneti (törvényes) napon log- !
lallioztatva van, a . munkaszüneti l'
napra az abban él llónapban me6"
áliapitoll és osztályának megfe-I
lelő 25 s7..ánlékkal felemelt nJp-
számbérben részesitendő. !

Annak ~ hónapos munkás:wk l
aki állatápolással van megbizva
a IllllnkaszUneti napon végze!t
tilkarmánye!ől,észitési és takar
mányO/:i\si és állatapolási mUri·
k ién külön napSZi111lhérre igényt
nc:m tarthat,

gl ha il hónapo::; munká~; ídei'~

kitelik, terményj1randóságának a l
munkás házához való szállil/is<.Íról
a munkaadó tartozi k gondoskou.
ni, i!letölcg a terményjárandósá
got J 116r.apJs munkás községé.
ben lévő Futura ut jún mérheti ki.

legidőebb nll1nkabére

annak alapján kiadott szabáJyrcn
Je:ct [(::i(kl\(e~éseí szerint,

I) egy \<;lesi szalma,
2. r;a az ('ves ga/dusági cseléd

különleges beosztásban, vagy
szakszerüséget igénylő mllnka
körb~n van foglalkoztatva, mint
például gazda, magláros, felUgye
lő, főgépesz, gépkezelő, kovács
bognármester stb. részUkre ará-.
nyosan. magasabb legkisebb mun
kabér jár.

a) A tehéntartást a munkaadó
naponként kíszolgáltatand6 tej
járandósággal megváahatja. A
tejjárandóság eimén családonként
napi 1 liter tej, mint alapjáran
dóság, ezenfelül a második gyer
mektől kezd ve gyermekenként és
naponként fél.fél liter tej a gyer
mek 12-ik életévének betöltéséig.

d) Ha gazdasági cSiléJ a tör
vényes munkaszUneti napon az
állatápolási, takarmlÍDyelőkészltési

és takarmányozási munkákon fe-
lUl más munkát is köteles végez.
ni, .erre a napra az abban a hó-
napban . meg'áIJápilot! felemelt

~ napSiánibérre van igénye.
f) . Az egé6z.béras gazdasági

csel4dekrevonaJkoz6 és a fenti
ekben megállapitott legkisebb évi
bér )941. április l-ével I~p ha';"

. tályba. • .

munkásokra (sommások hónapo
sok) vonatkozó legkisebb mun·
kabéreket is megállapitotta. Ezek
a következők:

A mezőgazdasági m mkaidény
alatt szem5dött id~nymunkások

(sommások, hónaposok) részére
legkisebb munkabér havonként a
varrnegye egész teriíletén

a) élelmezés mellett
], n y á r i hathónapos munkás

(májust61 októberig) havonta. l. i
osztályu munkás 210 kg. búza és l

10 P készpénz, II. osztályú mun
kás 18D kg, búza és 8 P, kész
pénz, III, o. munkás 140 kg. bú
fa és 6 p3ngö készpénz,

b) élelmezés nélkU! : I. o. mun,
kás 310 kg, búza és 18 P. kész
pénz. ll. o. munkás 250 kg. buz;a
és 16 P. készpénz, III. o. munkás
190 kg. bUza és 14 P. készpénz.

2. T a vas z i két hónapos mun
kások (május-junius) havonta

a) élelmezés mellett: l. o. mun
kás 220 kg. buza és lOP. kész
pénz, ll. o. munkás 190 kg. buza
és 8 P. készpénz, III. o. munkás
150 kg. buza és 6 P. készpénz,

b) élelmezes nélkUl : l. o. mun·
kás 320 kg. buza és I i) P. kész
pénz, ll. o. munkás 260 kg. bUZa
és 16 P. készpénz, II I. O, l fl Un
kás 200 kg. buza és 14 P. készp.

3. T é I i hónapos munkás (ok
tóbertől-április;g) havonta

a) élelmezés mellett: I. o. mun
kás 200 kg. buza és 8 P. kész-

ft gazdasági cselédek

I. Közönséges gazdasági cse· II

léd (b~res. kocöis) a) 10 q gabo
na (ebből legalább 14 q kenyér- I
gabona) I

b) 2 métermázsa szemestengeri
c) 1800 négyszögöl földjáran

dóság megszántva, amelyböl a
tengeri-föld 1200 négyszögölnél
kevesebb nem lehet.

d) egy tehén tartás és borjunak
tartása elvála!ztásig, nős cseléd
részére. Nőllcn cseléd részére napi
egy liter tej, Ha á nŐtlen cseléd
családfen''n tartó, részére te~lén tar
tás jár,

e) egyanyasertés és egyévi sza.
porulatának legelőn tartása,

f) baromfitarlás, 6 drb. tyukra,
6zapoíulatával és egy kakasra vo
natkozóan legelőn, vagy ház körUI,

g) tUzelőjárandósag: legalább
18 málsa darabosszén, vagy leg
alább 6 Urméter keményhasábfa,
vagy 8 tirrnéterkemény 5-9 cm.
étmérójti dorongfa. vagy legalább
12 ürméter kemény 2.5 cm.' át
mé~őjU holfa, vagy.legal.á?b 200
kéve ·rözse. vagy ezek val~melyi

kének m.egrelelö értékű más tU_o
zelőanyag; ....
.. h) 40 kg. szalonna,
. i)·· 24hg:~ só, ..:

j) 60 P. készpénz,.
k) lakás 'ai 190~. XLV. t.c. és

' .. ,
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Hirdetéseket
kedvezminyes feltételek mellett k6zÍünk.

PHIMU5 INTER PDHE5 ...

EGY SZÁL VIRÁGOT,
a szép magyar mult dicső

századai t és eseményeit
Husz esztendő kitartó, kö

vetkezete0en bátor és szilárd
diplomáciai harcának soha
nem csüggedő, a világ folyá
sát éber szemekkel figyelő,

minden lehetóségét kihasz
náló makacs I<üzdelmét vál
lalta és vitte diadalra nagy
nevű elődei nyomán Có á li Y
István gróf.

Legszebb fiatal éveit, az
élet sok-sok boldoa örömétb ,

egészségét, néhány hónapos
házaséletének bensőséges boI·

a megemlékező szeretet és
hála piros róz&áját killdjük mi
ie5, a Körösvidék magyarjai
annak az egéaz ország mély
~éges gyásza és részvéte
mellett sirjába költözött ma
gyar férfiunak, aldről a leg
hitelesebb tanu: gróf Teleky
Pál azt mondotta, hogy
. lia magyarság lEgjobb fiainafi

Bgyi~ lEgjobbika valt",
~ II ha életének benső tartal
mát, gazdag munl<ásságát,
kemény küzdelmeit, nagysze
rű eredményeit vizsgáljul<,
megállapithatjuk, hogy

é/sténEk EsztEndEIt kéfsZErE
sBusl kell számítanunk".

Nagyon 4zerethet bennűn-, Néhai nagy külügyminiszterünk:
ket az Uricsten, hogy annyi gróf Csáky István hagyatéka és
"magyar bün:" .széthuzá5, célkitüzése ez a magyarság sz~
visszavonás, gyűlölködés,·az mára. Első és vezetóállam legyen
ősi keresztény hit, családi 21 Duna mellett fekvő hasonló
tiszta élet, nQmzeti gondolat méretii országok között.
és hagyományok pogány cser- Az igazIágon épülő uj, állan
benhagyás8 ide]' én annyi ki- dó, termékeny béke - biztositja

ezt az elsőséget ar. ezer eszten-
váló magyart, ó közöttü k adás, kulturában, hadi erényekben
legnagyobbak egyi/iét Csáky és nemzetközi viszonylatban iő

István grófot adta nemze- mindig tényező, s a nyugati mü
tünknek. veltség őrszemének nehéz hiva-

tását teljeóitő magyar nemret-
A nagy magyar Titán: nek.

gróf Apponyi Albert mellett Keletről jött, de nyugatról sziv
tanulta a diplomácia illaó- ta magába a keresztény müvelő·

éViit C'áky I~tván: Párisban, dés alkotó sze!lemét Szent István
il világháborut köv(ltó nagy népe. Krisztus orŐk erkölcsi tör
diplomáciai "b o li z o r k á n y vényeinek acélsineire helyezte rá

a nemzeti é/at ~s belső fejlődés
konyhában." Közvetlenül is- haladó mozdonyát, annak tiszta
merte meg nemzetének elle- levegőjét engedte be a házas- és
n~it, ólemtól-3Zcmbe látta a családi-élet megszentelt otthoná
hazugaái, igazóáitalan dön- ba, ezt tette fokmérőjéUl az egyé-

ni becsületnek és közéleti tisz
th, diplomáciai ravaszság és tes.ségnek. Az országirányitó kor-
Ulrevuetéa minden elk:épzal- mány-politika első és legfonto
hetó fe~yvirének 8lörnyü öabb célkitüzése ma is a keresz-
rnuftkáj~t és pU4ztitását - t~ny~ég hit- és erkölcs elveinek
hazája í.ö népe romlá~ára. tökéletes átszüremlése a politi

kai, kulturális, közgazdasági és
Elképtelhetjük, Init érez.- nociális élet minden munka és

hatitt e tiszta, n.mu, fen- köteleslÍgteljelSités, 21 család, a
~ölt athmouférában n.velke- Jlőlőuég érdekében kivánatos ál
-datt ifju diplomAta, !mikor dOlatol erókifejth és önfeláldo
m~aclufolva látta mindu:t az zál, I táriadaImi éi vagyoni kü-

B Jönbdgck szülte olltályharcok
eszményt, iiazd~ot, .mblr- iilUág05 él mindenkit kielégitő
baráti őler~tetet, anaely keb- megazüntethe - a krlntuai
I~t nevelt.tés'n" él körny.- igauág il azerctet irv'nyuitése
zet'nél fOi VA .ltöltötte. nélkUl - ncm álland6 h mua-

De k.m'ny, i.rinCt6, sli- daftdó.
d A kDlpolltikl1 ellóllég elló t'-

v6s mlgyaraága nem ange - nye~~je tehát Ikereaztíny igaz-
te, hogy bev4gu.tt. ténynek aágok 'tökéldu ura!~mr~Juttatá
JáUl a trilnöni, orgyllkoa.54-1 ,a ú lelkil.mtretu atélen fcnn.
got i. ~'t.éi~.elvealrasl8 .b lenn egyaránt, .

dogságát, végül áldozatos
életet - hozta áldozatul a
nemzet oltárára a nagy ma
gyar külügyminiszter.

Többet már nem adhatott:
mindenét odaadta hazájának,
fajtájának, a megcsonkitott
magyarság életre támasztásá
nak.

Elköltözött a magyar hal
hatatianok: a Széchenyiek,
Andrássyak, Apponyiak, a
Deákok, 'a Tiszák gyönyörü
gárdájába.

Nemzetépitő, magyarvédő

mártirságát a magyarok Iste
ne jutalmazza ! Ezért imád
kozott temetése idején min
den igaz magyar.

-....Második feltétel: .a -Í1em~t(Ii1:
vatás tudatos átérzéséből szár
mazó együttérzés, áldozatos mun
kaszeretet és féltő, óvó szeretete
a magyar faj minden csemetéjé
nek - akár palotában, akár
kunyhóban ringatták is a bölcső

jét Mi nem osztjuk más népek
kevély és gőgös elbizakodását,
hogy csak mi vagyunk az érté
kek és mások nem. De száz-szá
zalékban kell tudnunk, átér~z

nünk, hogya magyar faj nem
utoJsóbb - legfeljebb számarány
tekintetében - a föld legkülönb
népénél sem. Alig van még nép
a ,ilágon, amelyik annyi csapá-

. 6On, háborus pusztításon és saj
nos, öncsonkitó nemzeti beiviszá- .
lyokon "esett volna át, mint a
magyar. Pusztultunk, ritkultunk,
szenvedtünk, de el nem vesztünk
él talpra ugrottunk mindig.Élet
bevágó követelmény, hogya tör
ténelmi átv~szelés, az okos és tu.
datos nemzeti büszkeség össze
tartó, egymásmellé áJ/itó, cs~lek

vő készségével járja át a város
és falu minden józan férfíát.

A magyar boldogabb jövő te
hát több és rendszeres munkát,
a belátás és m41tányosság he
lyes alkalmazását, éi köz áldoza
tos szolgálalát, a kötelességtelje
sités tökéletes bevezetését sUr
geti.

Csáky István gróf még más
szempontból is elsáaéget köve
teit hazánknak a Dunavölgyben.
Ausztria-Magyarország a háboru
~lótti nagyhatalmaknak egyik
döntő és 5ulyos t~nyez6je volt.
Auntria me':5zUnt. M.gyarorazág
mentette át a tórtén.lmi él dip
lomáciai évszálados alakItó mun
ka hagyományait él hivatott azt
- bár kIsebb keretekben ~ al
sOsorban önmaga, d. I slom.dd
népek b~tS fejl6déie ~rdekib.n

is - az uj magyar diplomácia
pompásan bevált tiszta, őszinte,

mindig megbizhatóságot érdemlő

módszerével tovább kultiváIni.
A m~gyar-szerb, továbbá a ma

g::ar-bolgár baráti szerződések és
kapcsolatok e nagyszerü munka
helyességét és folyamatát bizo
nyitják.

És ha valóban megszivleljük és
valamennyien a gyönyörü hivatás
szolgálatába állunk, akkor elsó
sorban arra i& kell törekednie
minden családapának, hogy gyer
mekeinek, a magyar jövő hordo
zóinak szlvit-lelkét telitsék meg
a keresztényerkölcsiélet és nem
zeti öntudat, valamint II közérde":
kü munkavállalás nemes értékei
vel, de I~gfóképen azon legyenek
és ezt legfontosabb keresztény és
magyar kötelesliégüknek tartliák,
hogy Iétlizámában ie fogyjon és
_~.~lZtuljon ~ magyar. Ki. tudj~L
fiogy egy-kst száz év mulva a
dunam~nti kl8ebb népcaoportok
hatalmas llapora8ágát tekintve
- lesz-e még magyar, nemcsak
az elsőséget, hanem a magyar
nem7.et puszta létét is fenntarta
ni és megvédeni ?

Csáky István végrendelete
fölemelő és boldogitó, de annak
elérése és rnegvalósitás3 tőlünk

és a jövő nemzedéktól függ.
Nemzeti becsGietünk, fajtánk vé- .

delme és mentése kóveteli, hogy
térjü nk észre, gondo1kozzunl{ és
keresztény módon ~Ijünk!

Az idők lelei
A megyei lapok hirt ad

tak a r r ó I a n a g y 
arányu győzelemról, melyet
Békés vármegye közöégeiben
a Magyar Élet Pártja aratott·
a községi képvitielóte6ilileti
választásokon. Olyan közsé
gekben, amelyeket mint nyi
las mozgalom fellegvárait

"emlegettek és a magukénak
könyveltek el éppen a nyila
sok. Ujabb hir tizerint a hód
mezővásárhelyi fügiatlen kis
gazda-pártöz~rvezit mondta .
ld csatlakozását· ~. Magyar
Élet Pártjához. Mindez:eket
betetőzi alábbi. igen .nagyje
lentőségfi híi·Unk.

özarv860n hatalmas, 1500
tagotalámláló kiagaz<ts szervi
zetvexet6ségeTepliclkyJános
elnökkel azéIénmo5t .meg
j.lent bDiclai 'B"~1iczey' cMik~ "
IÓI fói~pá~n~~:, és"··. ilpadták~
holY· igu· ~~Isük .~~ ·.":rri~g':'~·
gyózódíaUk '. -ai.rint.?t"~ ?mal-.

."- -:::..~ ~'">;.~ f3:j:~: ~ . ~
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történelmi időkb~n, .az ország
sorsa és jÖvője ..,megköveteli,
hogy enp.ek a ;b.a.~ának min
den )gaz: polg~ra egységbe
tömörüljönj szorosan össze
~ogjonés egységes irányitás
alatt ~egyen meg mindell tőle

telhetőt Magyarország boldog
jövőj ének érdekében.. Figye
lemmel kisérve az esemé
nyeket százszázalékos, őszin

te biz.alom, rolwnszenv éb
redt a szivükben TeleId Púl
gróf miniszterelnök és bé
késvármegyei exponense, Be
11czey Mildós főispán iránt.
Eppen azért a szervezet egy
hangú lell<esedéssel elhatá
rozta, testületileg - mind
az 1590-an - belép a Ma
gyar Elet Pártjába. A föis
pán örömmel fogadta és vet
te tudomásul abejelentést
és a tőle megszokott szív
ből fa]<adó, meleg szavald<ai
köszöntötte az országépités
uj szarvasi l<atonáit.

.. Az uj győri püspök. A Péí pa
Oszentsége - a dr. Bleyer /stdn
megyéspiispöl{ halálával megiire
sedett győri püspöki szél,et ~ - a
nagyváradi egyházmegye egyil,

.kiváló Jelldpásztorával: dr. bé\ró
Apor Vilmos gyulai apátplebá
nossal töltötte be. Az ösréni főuri1:'

családból származó főpap -- ki-
vételes képességeire, példás bm
góságára, hivei iránt érzet I és ta
imsitott szociális gondoólwdásá
ra és szeretetteljes bánásmód
jára figyeltek fel egyházi elől

járói. Huszonkét év óla dolgozott
serényan, zajtafanul a gyulai egy
házközségben hiveinek általános
megelégedésére. Hivei é,e, városa
iránti szereteténeit tanujeIét adja
az uj főpásztor azzal is, hogy
püspökIté szentelését február 24
én a gyulai plebániatemplomban
l{ivánja végeztetni. Apüspö!{szen-
telést - Apor báró kérésére 
dr. 'Serédi <Jusztinián biborosher-
cegprimás végzi dr. Glattfelder
Gyula csanádi és dr. Czapik
Gyula veszprémi megyéspüspölt
segédletével. Béltésvárm egye több
egyházl<özsége képviseJtetni fog-
ja magát az apostoli megbizatás
és hatalom közlésének rendkiviili
ünnepi aktusán, amilyen talán'
még soha nem történt vál me·

. gyénkben. Jézus J.:egyelme ve-
zesse, irányltsa és boldogítsa az
uj apostol-utódot!

Dr. Bárdossy László titkos
tanácsost, Magyarország romániai

. követét a }\ormányzó Ur őfőmél

tósága külügyminiszterré nevezte
ki. Kül- és belpolitikai köröl{ben
egyaránt nagy megelégedéssel
fogadták a rendkivül!' Itépessé
gekkeJ és . rátermettséggel biró,
h~z.ánltnak nagy diplomáCiai szol
galatokat tett diplomata' kíneve
~~.öét. :Reméllük é~ . tudJuk, hogy

. éJ,_n~gy.el~dr:,,~gróf Csáky István
~~ölte mélt.~. ~ez~l{bek~rü.lt.· .

K. G.

Gróf Csáky litván külügymi
niszter haJálánalt iöm~rtetéóe al
kalmával a fÓ.vároii "ugynevezett
keresztény irányu" (apolt elfeled,:,
ték közölni a Nemzeti Ujságnak
azt a híradását, hogy a "nagy
megyar kUlügyminiszter szentsé
gekkel megerősitett lelkét vissza
adta Teremtőjének-.

Talán át akartak öiklani rajta,
hogy a kiváló államférfiu hitvalló
katolikus volt életében és nem
mulasztotta el az élet legfonto
sabb kötelességét sem: btillbánó
érlelemmel, a szentgyónás kegyel
meinek rilegnyerésével készülni
elő a legnagyobb és legfontosabb
"diplomáciai tárgyalásra", ahol
nincs megtévesztés, ninCi taga-
d~s éó mentegetés, nincs álnok
sag és félrevezetés, ahol nyiltan
és igazán l{ell számot adni az
élet minden gondolatáról, csele
kedetéről .:.- a mindent tudó. . ,
semlIlit sem felejt6, igazságos
Birónak.

Csál{yerre is felkészült. Példát
adott minden magyarnak, hogy
sem főuri származás, nem magas
rilll,?, sem világhir nem mentsenkit
attól. hogy mérlegre keriiijön és
felleblJezhetetlen itéletet I,apjon.
Ez is hagyaték és utmutató mind
I) yáj II nlUHI k !

tgy másik példa:
Verseghi Nagy Eleknek fia

született. Verseghi Nagy Elek,
volt vatikáni követet és megha
talmazott minisztert családi öröm
értc: fia HületetL Nagy Eleket
első felesége hét gyermekkel aján
dékozta meg ó mikor annak ha
lála és a gyász letelte után ujra
megnősiilt, l1lásqdík házasságában
rövidesen ujra egy kisfiu szüle
t~sének öriilhetett. Az első ltisfiu
most játs7.ótúsat kapott, érkezé
sét követte a második fiu s igy
immár kilencedszer éri holdog
családi öröm Nagy Eleket. A mai
egy ke-vi lág ba n irigylésremélló és
a bőséges istenáldás, a boldog
apa példája pedig mindenesetre
I,övetésre érdemes. Nagy Eleltet
és feleségét, Zichy Lili grófnöt
baráti és ismerősi ItörQk az ör
vendetes esemény alkalmából el
bori [ottál{ szerencsekívánatokkal.
Verseghy Nagy Elek mint diplo- .
maIa Rómában nagyban hozzá
járult az olasz-magyar barátság
örvendet:es és gyümölcsöző kiépi
téshez. Aldozatos kötelességet tel
jesitett hazájáért, magyar fajtá
jáért. Mint családapa is lelkiíE,
meretesen ragaszkodik ahhoz al
eskühöz, amelyet . az . Ur'· oltára
előtt tett. Immár· kHenc darabra

·.kéll osztania birtokát, de ez nem
tartja vissza attól, mint amagyar
gBzdanép. ezreit. hogy családapai
köteleaségét is téljesitse' és hit.
valló életpéldája mellett·.nevelke~
dő grermekeit az egyház és haza
becsületes&zolgálatába,a magyar

,~aj erós~tés.ne~· .köte~~5.~ég&lerü
eleth~rcab~•.~Ui\~·Jme.".~gy:ii~~i

:katohku~ mJlgy~r~~~kiL:nemCiak

:tis~t,e.lpi" d~ ,~Öv.8t~r:is·. ~·:'lilik. ',~'
.katollllu& :c~ládap'áitna'i:"l'::;Y-·~:'" ~

'10 1\. ",','. ~ .... .~t;
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EzüstmisE.
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C~nádapáca köztiszteletben
álló apátp!ebánosa: Oönczi Ká
roly január 23· án tartotta papi
mUködé5ének 25 éves évforduió
ja alkalmával u. n. ezUstszentm:
séjét. __ Az egész vidék papsága.
számszerint 21, sereglett össze a
ju~)ileumi Unnep.segre. Az apácai
szép és nagy tempiomot a köz
ség lakosai valláskl.1lönbség nél
kül zsufolásig töltötték n eg. 
A jubiláns esr e 'es kézvezetöje:
J<livinyi Lajos battonyai prépost,
főesperes, SZÓnoka pedig Végegy
háza érdemes öreg plt'bánosa:.
l{ülJer RezSŐ voll.

Az ünnepi szentmise alatt, me
lyet az ünl1eptlt végzett él lelkész
kedő papság segédletével. az is
kolák gyermcJ.:k6rusa és az uj
vegyes:zar I~nekelt pompas ké
sziiltségLeI.

Evangélium után Kölllr Rezső I
plc:bános nl<igas szinvonalu, par
t.:stvéri szeretettől izzó szentte
széJben mtl!alt(i a Kri~í'lus Szive
szerint élő és mtiködő ielkipéÍsz
tor nel1'~7) féüadságos, d~ végcél
jáb;>,ll gyijl\yórüségcs apo~toli

lllunkáját, a lélekl,)eniLf- és boi.
dogit.js ka~l'1lklls llivatá~itl.

Az czüstmi;:e utá~l - JZ egy
II<"Izktizségi ktpvisel0te~ ((út lar
tott dislgyü!ést, anelyen II poli
tikai község vezetöje, s a külön
föle tJrsadalmi egye&ülcttk elnö
kci köszöntöllék meleg szavakkal
a népszerü jubilánst.

Az ünnepségek után kétszáz
teritékes ebéd voll az ünnepelt
tiszt-:letére, ameiyen I<eibcl Mi
hály országos képviselő és Cser·
lIII s ,\\ jhá!y apát, kormányfötc. ná
csos az tZ!istrnisés lelkipás7tort,.
Klivinyi Lajos prtpost az ünne
pell szüleit köszöntült{k meleg
szavakkal. A szomszéd-papság
névében Takt':csy Dénes ujkigY0Si
plebános ét hivei lelkiegyslgére
ü:itcllc polla:~t. Az apácai hivek
díszes olvasókönyv fclajánlást'lval
kedvcskedtek jubiláns lelkipász.
toruknak, Ad multos annos!

Románia vezetö államllliniöz
terc: Antoncscu táoornol< a kato
na~éÍg ?cgitségéveltöob napi harc
utan veglegesen levcrte a forra
dalmat szitó szélső iobboldali
légionáriusok :áz<:u;isá·l. Bul{a
restben és vidékei) huzel 7GOO
embert tJrtoztaltakie A forra
dalmcirok Jahósairól144 teherautó
megtörnve szállitotta el a rabolt
holmit. Ezt a módszert 19!9-ből
mi már ismerjük.

A földmivelésügyi miniszté
u~ ~ gazdák' részére megfelelő

mmöségU és mennyiségU tavaszi
buzavetömagr61 gondoskodott és
azt 30 pengöskedvezményes áron
oS~tj8 ki. Az erre vonatkozólag a

·sajtóban már közölt hir kiegészi
t~seképen ~ ~öldmivelésUgyi mi
OlszterfelhlvJa a gazdák figyel
mét arra, hogy avetömagakció
zavart~lal1 lebonyolitása érdeké
ben . Igényléseiket legkésőbben
február 20-áig. a vármegyej. gáz-

· dasági fe)Ugyelöségekhez jelensék
·~e és a kért .' :puiavetőinag.· átát
·flzessék be.' . '. . . . .. "

o••• '.'

Hóman BáUnt ku1tuszminisz
ter - f~lov bolgár miniszterel
nök meghivására - február 15·
én Szófiába utazik, hogy aláirja
a magyar-bulgár hIturáIiG egyez
ményt. A kulluszminiszter ftbruár
második felében Belgrádba is el-
látogat. '.

Sopron város - az elhunyt
Csál{y István gróf helyére - kép
visclöjéCli Varga József keres\{e
delmi és ipariigyi nlinisztert va
lasztotta meg.

A Megujhodott Magyar Köz
igazgatás cimmel értékes és ál
talános fe!tOné.st keltő tanulmá-
nya jelent meg az elmult hetek
ben dr. csernetalvi 80rbán Jenő

nel{, jánísunk I{özkedvelt fŐSlOl-

gabir'·ljcJnalz. Régi, télva~zt(t11 köz
igaz ga tás i bza~. nil !Jerd, rend II ivii I
l,euvezü fogadtalá&ban réS7e&ilct-
ték a magas szin\'on,:lu, teljesen
a Inai modern (let l,ivál~SéÍ~élihoz

all,alm<izkocló tantllllián\'l. - t1isz
s:-ii.", hogya lIés7iilő !(Iizigázga- l
tasl rclorm I\apCS<1n 8orlJ~1I I,OIl\'- I
\e ért~kes forrábUI szuhí! ,I jil- I. ::. . Ivasiat el(i\\észiíés~liez.

Szolgabiró-vállozás. lk LiI-
- m-.r nil)' l't'ler tb. főözolg11lJiló helvére. 1

R E K liiI él kurll1éÍnyzat szil:';g~'csehi fCI- I
s20lgalJiróv;': nevezell I;i. biljCZ<:i I
[)~lilZCY A\ildús főispán _.,. dr. l
tlek."Lt'tszIÓ viirllJegyei aljegyzÜI.
10, loszolgalllrot 11 gyomai j~!;is

b7oJg,lI>ir,iji:\',i osztott(: be. A l(eJ
vcs múJorll, S20P telietsegü szol
galJirú.1 .bzeretellel fogacll<\ él gyo
111<;) J<Jr<lS Itözönsege.

Nagyböjti szeminárium. .'\z
endrődi egyllázl;özségi I{épviselti
teslíiil:t tagjai és családlllcgl>izot
tal< részére nagyböjt fllindel1
szollllJatj,in este 6 óril!-:or hitve
dclllli es szociftlis elűauc'tso!< liir
tatnak a polg,iri islwlábCln. Az
~gyházkö~ség elnöksége pO>ltos
es élllélndo megjelcné.;;! 1;0r.

A, k~pyiseIőház nlegl,nu:e
R~n.lenYI-8cI1ll~lIer I.öjos gazda
sagi CSllCSll1ll1lszter lIélgyszalJásll I
t~ r:'g?zd á~ kodás i pro?ra nlllJjá l1~d,

vltliJélt. Csak he:yesclni tudjul"
ho~y c: kOrlllúny egységesen ini
nYIlolI, egyeteillesen liidolgüzott
prográ nl m ala fi j,i II ki vánj él irá
llyililni a közg11zdas~gi élelet, i\
lllE"gindult vitában felmeriilt SZil\{
vélemények és gyakorlati tanú-
csok bizonYéÍra csal{ értéhesel>bé
és reéÍlisab1.Já teszil{ a terv vé<Y-
rehiljlási utasításait. ~

Murgács-est Endrődön. Az
orsz{tgúshirii dalköltő és nóta
szerző február 22 én esle 7 óri1
lwr tartja dédest-jét a KéfJház
mozilermébcn. Murgács Kálmánt
többször hallotta és élvezte End
rőd dalszerető közönsége. 1\\ost
uj nótáit mutatja a népszeríí szer
ző cigányzenekar ldsérettel. Az
endrődiek most is örömmel fo
gadják és szivesen hallgatják
pompás szerzeményeit.

Tanitó- és· tanárvála8ztás.
Az. endrődi egyházközségi képvi
selőtestiilet a közeli hetekben tar
tandó közgyillé5én tölti be ~
Dienes· házaspár és' Walthier
György igazgató távozásával meg

,üresedett tailitó!-, illetve tariári
: állá~t Feltiinő, hogy az .eddig

beér1{ezelt 'pályázatok között férfi
pályázÓ. még nincs. .' ._

I
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MAGYAR CSALÁD
Nem államok, inté~mények,

müemlékek szenvedik e bor
zasztó idők eszeves::lett forga
tagát, hanem az emberiség fun
damentuma: n c s a I é d.

A magyar családok körül már
egy negyedszázad megpróbál
tatásai, sorscsapásai zuhogtak
szakadatlanul és még mindig
nincs vége a bizonytalanságnak
és aggodalmaknak.

És nincs vége azoknak a va
szedelmeknek, amelyek állan
dóan ostromolják a magyar csa
ládi szentélyüet. Nem a jövŐ

idők máris gyülekező felhőire

gondolunk, de a jelenűnkre, ami
megrenditő képet nyujt a leg
nagyobb magyar válságról : a
ma~yar családok tr8gédiájáról.

Ez a végzetes szerencsétlen
ség azért szakadt reánk és azért
pusztit bennünket könyörtele
nül, mert a magyar közélet ál
dozata lett a tévedéseknek es
búnöknek a házasság rendelte
tésével szemben.

Vétkezik a magyar élet és
pedig intézményesen vétkezik
már egy félszázadti a házasság
minden lényeges alkotóeleme
ellen. amelyeket Isten maga
halyezett az emberi termt~szet

alapjai közz~.

n házasság SZEntségi jEllEg Ét
lábbal tiporja minden emberi
intézmény és törvény, amelyik
a házasságot felbontpató em
beri szerződésnek nyilvánítja.
Mert sohasem lehet emberi
szerződés abból~a "nagy titok"
ból, amelyet a világ megváltó
ja "isteni kötés"-nek mond. Ki
merészeli ezeket az isteni sza·
vakat és teremtői örök rendelést
kétségbe vonni?' Sajnos, a ma
gyar közélet kétségbe vonja,
sőt vakmerően szembehelyez
kedik vele r

Az emberi gőgnek és rövid
látásnak eredménye ott vonag
lig a biróságok előtt a válópe
rek mocskos özönében. Olt er
jed az elhagyott, csalódott, szét

.iüllött gyermekek légióiban.
Még a legnagyobb nemzeti clia·
pások sem szabtak határt en
nek az örületnek; Amig 8 nem
zet vérzett, azalatt ugrásszerú
en emelkedett a válások számll
a. családi tömegek' szétzüllése.
1933-ban a 73,000 házasság
közül 4.800 bomlott szét" tör-

- ~ényesen", viszont 1938·ban· a
7-4.000, házasság közöl 5.750,
vegyis minden tizenkettedik há
zasságot szétbontott az állam.

~ Jól mondja Krisztus . Helyet
tesse': 8 .Ti5zta Háiasságr61 szó-

ló .:~p?~~ol~·.· kör(ev~l~b~n: .;,Ha
8;: ·emben. ~~kmerosegvagy

gono:5zsiig felforgatja a teremt
mények bölcsen megállapitott
rt:ndjét, akkor a legbölcsebben
és a leghasznosabban alkotott
dolgok is ártani kezdenek, mert
az Isten igy akarja búntetni az
emberi kevélységet és vakme
rőséget."

A hitVEsi hüség
is prédája lett a mai közfelfo·
gásnak r Mennyire ránk illik,
amit az apostoli körlevél szo
morúan megállapit : "Már nem
is titokban és homályban, ha
nem nyiltan, minden szégYfln
érz&tet levetve, ú~y szóval,
mint irásban. mlndenflSjta szini
előadásokban, regényekben,
mozifilmekben, rtidióelőadások

ban s a minden tudomány min
den vivmányának igénybevé
telével megtiporják és kineve
tik a házasság szentségét. A vá
lásokat, házasságtöréseket, fi

legocsmányabb bűnöket részint
magasztaljtík, részint oly szi
nekkel festik, mintha semmi
bún és bécstelenség nem volna
bennük."

Igy van ez nálunk is. Örült
vakság és vétek volna kendőz

ni a magyar vétkek áradatát. A
"romlott szabadság", a modern
kor e "vivmánya" az ösztönök
liheg6 áldozatává totte a férfit
és a nőt. A r~gi szép magyar
csalddi szentély igen sok helyen
vagy börtön lett vagy oz orgiák
utáni buvóhely, ahol Isten lelke
nem tud e~y pillanatra sem
megpihenni.

a gyermek EllEni bünök IÉglóJa
nyomon követi a szentsél!l is
hűség lábbal tiprását. Sok min
dennek találjuk a hasonlóját 6Z

emberiség történetében, de ft

gyermektől való írtó:zásnak ilyen
hihetetlen lHánya még soha
nem fordult elő. Es ebben mi,
magyarok a vi/ág népei közt
szomoru elsőségre jutottunk r
Ne vegyük most fövárosunkat,
ahol már majdnem minden má
sodik lakás nem is egykés, de
gyermektelen (105.000 gyer
mektelen lakás), ahol 23.000

dédelgetett házi öleb mellett
alig 15.000 kisded van. De
nézzünk szét az egész ország
ban. Nézzünk. be a statisztika
borzasztó ada tai kÖzzJ. Rövid
félszázad alatt (tehát a polgári
házasság és a válási törvények
kimondása óta) a születések
száma 45-ről 20-ra :zuhant alá
már a mult évtizedben. És még
nem ál\ott~nk meg a lejtőn, mert
a'z utóbbi évtizedekben 32.000-

. el kevesebb gyermek született
ai előbbi évtizeddel szemben.

·Es mi, k8toiíku~ok ne bUszkél-

kediünk. ne fogjuk rriásvallásu
akra ezt II búnt, mert ez ma
már a magYllr katolici:l:mus gyö.
kerét ft falvak népét is rágja.

Ide vezetett 8 törvény által
kimondott emberi szerződéses

házasság, ami letiporja az em
beri méltóságot, szétkergette a
családokat, pusztitja II nemzetet
és csak a válóperes ügyvédek et
gazdagitja.

Igy látjuk és igy is kell lát
nunk a magyar családok hely
zetét. De azért mégsem esünk
klitségbe r Bizunk a magyar ka·
tolicizmus ősi erfljében, hogy
ráébred hivatása tudatára, hogy
a nehéz idők felrázzák alvó lel
kiismeretét.

Bizunk benne, mert mind több
és több tiszta házasságot látunk
és tisztuló családot. Reméljük,
hogy mind többen lesznek, akik
nemcsak példájukat sugározzák
szét, de hangosan követelik a
törvényhozóktól és a közélet
minden tényezőjétől a tiszta
magyar házassál-{ védelmét.

Nagy Miklós.

Egyházi híradás
Farsang három utolsó nap

jan szentségkitétejes llzentmise
felajánlásávaJ engeszteljük - a
farsangi bünös kIcsapongások
ál~al' - megbántott istenI Szent
Szivet. Egy.utta! fillyelmeztetéi
is ez a jóuándéku hi veknek,
hogy nem elég csak viseln a ko.
resztény nevet, vagy kerasztény
voltunk miatt álláskoz, vagyon-o
hoz, jövedelemhez jutni, hanem
mértékletes, tisztességes keresi
tény életet is kell élni. A be
csületesen végzett munka és
kötelességteljesités mellett szök
~égünk van üditő, tisztes nó-.
rakozásra is, de az emberi mál
tóságunkhoz, Krisztus fiaihoz
illő és méltó legyen.

Farsanghétföjén - a délután
litánia után - évi közgyülését
tartja az Olvasóstársulat a pol
gári iskolában. A tagok minél
többen jöjjenek el.

Nagybójt, a magábaszállás és
bűnbánat ideje hamvazószer
dával kezdődik. E szigoru böjti
napon nz anyaszentegyház ha
mut szentel és II mulandóság
emlékeztetésére meghamvazza
hivei homlokát. "Emlékezzél
ember, hogy por vagy és por
rti leszesz" stavakkal figyel
mezteti gyermekeit lelkianyánk
Krisztus anyaszentegyháza. Na
gyon ráfér a huszadik század
könnyelmü j;lyermekére e ko
moly intelem, mert azt hiszi,
hogy örökké itt marad e sáros
földön és soha, vagy csak soká
jön el az az· idő, amikor 8 test
be zárt halhatatlan 1;Jek elhagy-, . . ~

ja az oszlásnak induló. dédel
getett emberi testet és könyör
telen száma.úra megy Terem
tője elé. A halálharang ma még
másnak, holnap .telén nekünk

. szól. Tanácsos késaölni a nagy
utra. A nagybőjt erre int és
tanit.

Nagyböjt minden pénttlkjén
délután 3 órakor naRyböjti szent
beszédet mond Csabai Béla
káplán. A nagyböjt vastirn.llp
jain pedig ugyancsak délután
3 órakor keresztuti ájtatosságot
tartunk.

Hitbuzgalmi egyesületek.
Szent Ferenc III. rendje február
16-án d. u. fél 4 órakor, az Ol·
táre~yesü)et február 23-~n d.u.
fél 4 órakor, ft Jézus Szive
Szövetség "Férfi Liga" csoport
ja mtircius l-én d. u. fél 6 óra
kor, Női csoportja március 2-án
d. u. 4 órakor, a Leányegyesü
letek márciu~ 6-án d. u. 5 óra
kor tartják a havi ájtatosságot.

Külterületi saentmisék. Feb
ruár 16-án a nagylaposi kápol.
nás és cs ejti iskolákban, febru.
ár 23-án a Saent Imre iskolá
ban, március 2-án II 'nagylapo
si kápolnás és varjusi iskohik.
ban, március 9.én az öregkerti
kápolnás és polyákhalmi isko-
lákban, március 16-án Q nagy·
laposi kápolná, és csejti iliko·
lékban mutatunk be s~entmi

séket.
BeteglAtogatások- A temp

lomba eljönni ntm tudó öre
geket és betegeket m6rclus 3.
án belterületon, március 4-én a
knlterületen látjuk· el szentsé
gekkeL Mivel ez már. a hU8véti
szent~yónáil és Izentáldozás
teljesitése is lesz, II h.onátarto
zókat kerjük, ho"y az elő.etes
bejelflntéseket ne mulasuák el.

ftDzmDvslödÉsi BIDadásoh
fibruár g-én az endrődi "cser

kész-Ifjuság- ~s II Katollkus Le
ányok Országos Szövetaéginek
csoportja nagY5Zabá~u közmüve
lődési elóadálSt rendezett a Nép
ház mozitermében. Nagy érdek
lődés várta az ifjusági vtgyiskar
bemutatkozását, amelyet Tere
bessy Károly karnagy 8zakszerü
hozzáértés8el tanitott be. A ta
nuJsá~os ~s humoros ~Iőádáó
rendezése dr." Csókásy Béla pol
gári iskolai igazgató, a n'pmü
velési bízott8ág ügyvezető alel
nöke szorgalmát dicdrl. . A sze
replóll valamennyien kitünő mun
kát végeztek. A nézősereg olj
hatalmas tömegben .kivánta vé
gignézni ps élvezni az előadást,

hogy sokan nem fértek be. 'Szi
vesen látjuk a kitünő, ügyes gár-
dát máskor is. .

Az Endrödi 116zUlö~DttbDn'.~
berendezés és fejlesztése érdeké
ben farsangi . bálat _rendeztek a
község vezető asszonyai. A .kitü
nően sikerült mulatság tinta jö
vedelme jelentőse~· bozzájár:~la
nagyszerüen, . megindult . é~ -,inég .
nagyon áldásos mUködi.re-.híva~·

. tott inJélm~y fejlilItéiéhez. '.;:-;':"~_~'
....::.
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Dz lodrödi VDrDskcrB5zt-
fiókBgylBt -

agilis választmánya is belekap
csolódott a közművelődési előadá

sok népszerúsitéaébe. Szociális és
légvédelmi problémák: iSRlerteté
sét olyan müv6szi uAmokkal kö
riti, kogy bárm~lyik ngyobb vá-
ros rendelö5égének dicséretére
válna. Bizony05, hogy ZI kényes
izlé5\Í endrödi körönllég hatalmas
tömegben hall~atja meg II feb
ruár 15-i .MüvéBz-estet", amely
uintén II I110ziteremben zajlik
le. A tartalma15 músort a követ
kezökb~n adjuk:

1. Nyitány. Farkasinszky Imre
zenekara. 2. Beköszöntőt mond
Kovács Olga urleány. 3. Pekáry
Margit operaénekelJnő előadja: a)
Várady.Vámoisy: .Szálljon HOl
zád u. bJ Grieg: Solveig dala.
c) Schubert: Szerenád c. darab
jait a "Kappel-Benke 5zalon
ötös kiaéretével. 4. Légvédelmi
ismertetéit tal t Tóth József tuz
oltó parancsnok. 5. Sz-aÍónötös
nneszámai: l) Zibulka: "Ste
fániai gavott.... 2) Strausz János I

"Bécsi Erdők". 3) Kreister: .Schön
Rozmarin'". 6) Pékáry Margit ma
gyar nótákat énekel Farkaiitulzky:
Imre zenekara kiléretével. a) Mi·
napában a mult héten... bl Kis
királylányablakára... c) SZQgyen
SIemra ki kaUiae dobo!ni... d)
Ti5z:telendö Urltmatyám, .. c) Nin
csen feleiégem, de majd luz ...
7. Maián jelenitet ad elő Kovács
Magdui urliány. 8. Pekáry Mar
git régi magyar dalokat énekel
1inekarí kistirettel. oa) DarumadiÍr
utnak indul... b) Nagy al én ró
zsám ereje... c) Tul a Tiszán...
d) N~lem olyan aSlrony kell...
9. Erdélyi induló. Játsza Farka
!inslky Imre lCllelc.ara.

Vonatjárás.
. A rendkivüli hlllynt mitltt

méll mindig lecsökkentGtt sznm
ban kÖJ:lek.ttdnek a vonatok. 
Gyomáról a követker;ó járatOK
indulnak: Budapeit felé 4jjeJ
23 óra 30 perckor, B.lc.'lc5aba
felé hajnali 3 óra 20 perckor,
Dtivaványa relá 3 óra 42, 14
óra 21-ei 17 óra 41 perckor.

Kényuerülünk belenyugodni
II kénysuthGlyutbe, d. ezért
-iY kii praktlltusabb megold61t
tudnánk javCUlolni a MAV ve-

. zlt<5iéi:énlk. DávtlV4nya '1I
Kisuju:állás lcö:;ötti j4ratok vál
toztatásával kielégitő össselc.öt
t.tsst kaphatnánk ugy Buda
p8it, ['Aint DlJbrecen felé. Ha
például a GyomIÍrói 14.2I-kor
induló motorvonat Dévdványá
ról aaonnal indulna tovább Kis
\ljuállásra, ott elérhetné a Bu
dapeit felé 15 57-kor induló vo
natot. Viszont a Budapest ke
letiröl 14.40·kor induló és Kis
ujszállásra 19.42-kor érke:lSő vo
nathoz azonnal csatlakozó Kis
ujszálIás és Dévaványa kozötti
járat csatlakozást jelentene. a
Gyomára 22,Ol-kor érkező mo
torvonathoz. Nem lehetetlen ki
vánság,. - de nagyon előnyös

melloldás volna a sokat zugo
lódó, elégedetlen utazóközönség
rnegnyulltatásáraé.s ··gazdasági

- érdekei·lIJolgálatár.ll. Kérjük ~s
·V.reméljUk·..·a.:.me'guivlelé.t r
~~~~~~-1?~:-;;~ '." -.. ~". >.': -....... -' .~,' .~ .

Közgazdaság.
A földmivelésügyi miniszte

rium uj vetésjelentél5e s7.erint
acsapadékban tulbó idójlirás
és hirtelen olvadás miatt tiZ

óslli vetések, különösel\ a m~

Iyebb részeken, viz alá kerUI
tek. A hirtelen olvadást követő

erős fagyolc miatt pedig sole
helyütt jégpáncél alá kerültek
s ezért a vetések kipállásának
vagy befulladásának veszélye
áll fenn.
Endrődőn több ezer hold őszi

vetés és lucemát veszélyeztet
a vl.ldviz. A levezetőcsatornák

hiánya vagy elégtelen volta
csaknem elviselhetetlen vadviz
kárral fenyegeti ismét azokat,
akiknek vetése az elmult gaz
dasági évben is 50-100 szá
zalékban pusztult el.

Csak örömmelolvashatta te
hát mindenki Reményi-Schnel
ler Lajos gazddsági csucsmi
niszter parlamenti bejelentését,
hogy államositani fogják: az
összeS ármen tesi tó-társula tokat.
Elsőrangu közérdek ugy bel-o
mint külpolitikai vonatkozásban,
hogy az ország termőföldje V8

loban hasznositva legyen. Min
den áldozatot meg kell hoznia
dZ államnak azért, hogy me~

felelő Citi tornázás és öntözés
rév8n li többtermelést valóban
biztositsa él elősegitse. Nem
lehet elfoglidni 8Zt a gyakran
hallható mente~etéset él váll
vonogatást, hogy "nincs fede
zet, tehát nem segithetünk". Az
ármsntesitó tár5ulatok nem a
zért létesCItej" hogy lényegQ
SQn naíZyszámu tiutviselőJénQk

- fényes meg4lhet'at nyujt5a
na5, hanem els6sorban azért,
hogy az ármentesitési munká
latolc.at a% adózók 4s a köz ér
d.kiben a legnagyobb mérték
ben elváie1lék. A sulyo! áIlam
seg'lyelc és k.ölcsönök: Clak ut
a CQlt kiv6nták Illoigáini. Az
elvégzett munka's Qr&dm4ny
lllIonban a JOitöbb tánulatn61
nincl arányban a hOlott áldo
llltokkal. Bilton hisuük, hogy
u államosit6i után mindenütt,
tehát naracsak a többiéri na
v6zatolckal biró városok és fa
luk környékén, alaposabb, tö
kéletesebb és ered ményesebb
vizszabályozást éli csatornázást
látunk.

Itt a kukDrica liszt I
Az elmult napokban kormány

rendelet jelent meg, hogy már
cius l-tól kezdve csak olyan
kenyeret szabad sütőüzemben

késziteni, bérsütésben kisüttetni,
illetóleg csak olyan kenyértész
tát szabad sütóüzemben sütés
re átadni, vagy elvállalni, amely-

. nek kész;itésénél . minden kg.

. buzához, vagy liszthez 20 dkg.
tengerilisr;tet használtak feJ.

Közvetlen ködogyasltásra'
Jörtlin.ó elad'••utén l ~g. bUZD

vagy rotsliszttel 20 dkg. ten
gerilisztet kell ö5stemérni.

A vizeusemle és a kétzzer
sült készitÓ6éhez tengeri, iliet
ve árpaőr\eményt felhasználni
flem kelt.

A rendelet megszeióit igen
szigoruan büntetik.

Tavaszi buzavBtömagof Dzzt
ki a fOldmhlBIBsDgyi

minisztérium.
A mult évi kedvezótlen idó

járás és e rendkivüli körülmé
nyek mil1tt 8Z ószi vetéseket
nem tudták mindenütt elvégez
ni s ezért 8Z őszi buz8 szoká
sos vetésterülete csökkent. E.
zekre a területekre részben ta
vaszi buzavetóm8got vetnek. A
tavtlszi buzavetómag a rendel
tetési állomásra szállitva méter
mázsánként 30 pengós áron
készpénzfizetés ellenében kerül
kiosztásra. A beszerzéssel és ft

kiosztással kapcsolatos költsé
geket a földmi veJésügyi tárca
viseli. A vetómagot birtoknagy
ságra való tekintet nélkül min
den gazda igényelheti. Az igény
léseket közvetlenül a vármegyei
gazdasági felügyelóségnél kell
bejelenteni és az onnan kiadott
cselcklapon kell a vételárat elő

re befizetni. Csak ennelc meg
történte után intézkedik a fel
ügyelőség 8 vetőmag szállitá
sáróI.

Drsz~DDS kubikos
HDngrEsszust rsndEz

a nEmZEti MonkabDzponf
Gyulán, a Göndöcskerti pa

villonban, 1941. február 16 án
va!árnap délelőtt'9 órakor.

A kongresszuson vitéz Marton
Bála ors:zággyülési képviselő

elnököl.
A naiygyülés 2azdag tárgy

10roJ:ata kiterjed a' munkásság
minden aktuális k4rdésén•.

Mint ertesQlünk, a Tiszántul
kubilcoe munkássága mindenün
nen ncsgy námbcsn képviselt.ti
magát al országOl kÖlgyülélen.
Endr6dr61 dr, Tóth Istv4n ügy
véd, a helyicsoport f<5titlcára VO"

zeti a munlcásküldöttséget.

ÁllamI akcig a mangalJcatluyísztís
fsjlssztBStl'8

A földmivelésügyi miniszter
elrendelte, hogy a manga\ica
tenyésatés fejlesztésre 8Z idei
állami kancsereakció keret~ben

1500 törzskönyvelt leszárma
zásu, kiváló minőségü tenyész
kant os%tancsk ki. A kanok kö
zül 1000 darab kiosztása már
folyamatban van, o többinek
meivásárlása oz Qrszágos Me~

zögazdasági Kiállitáson történik•
Az akció keretében .. kizáról~g
o népies köztenyésztés céljára
községek és 1)'\á5· köziiletek .ré~
azére ontják ki atenY.iszkano;

kat igen számottevőkedvezmé
nyek nyujtása mellett.

Az eddig kioaztott tenyéuka:
nokat 8Z érdekelt kisiAzdak:ö
zönségmindenhola legnagyobb
tetszéssel és mei'elé'lledésiel
fogadta.

nepmozgolmi adatoH
január hóról.

SZÜLETETT: Vcrju László fművelö

és Réha Etelka fic: Lászlo Imre, Ti
már Imre és Nándori Mllrll'it fia:
Imre Zoltán, BenCJ:ur Láuló cipész
és F8rltasins~ki Mária fili: Lajos
László, S')pronyi UnIó munltá~ és
Hanyecz Marll'it leánya: Margit Te
réJ:Ía, Katona Lajoll kerékgyártó és
Gellai Eszter Leánya: ESJ:ter Irén,
Pohorelecz Bálint fműves és Palercsik
Franciska leánya: Éva Mária, Szuj6
Imre fműves éa Variu Cecilia fia Pé
ter, Timár László cipész és Bacsa
Margit fia: Péter, Balázs Lajos fmű

ves és Vaszkó Mária fia : Lajos, Ba
lázs János fműves és Szurevecz Má
ria fia: János, Bula Lajos fműves és
Vaszkó Erzsébet leánya: Eusébat,
Almási Mildós fműves és Gonda
Valéria fia: Miklós, Szujó Lajos (mű

ves és Uhrin Mária leánYB: Cecilia PiM

roska, He"edüs Elek szabó és Obráz
Mária fiai Tibor és Géza László, Ti·
mar Péter fmüves és Dinya Francis
ka leánya Anna Terézia, Kiss GyőrlrY

fmüves és Aradulty Zsófia leánya
Ica Ol"a, Pázmándi Olga fia Tibor.

HÁZASSÁGOT kötött; Timár Imre
fmüves és Rupcsó Mária, Honok Já
nos fmüves és DinYI1 Et.lka, Drahó
Imre és Vasz~ó Ilária, Sipo, István
frAüves és PanyicJ:a Neszte, Kovács
Dániel napszámos éli Bcbarik Irén,
Kurilla Lász!ófmüves és Bele Anna,
Vaszkó Tamás munkás és Gyuricza
Eszter.

JEGYESEK : Herbert Károly fmiives
és Gyuricza Ilona, CS4nyi Béla csen
dór és Hl1nyecz Mária, Pülöp Béla
(müves és Hanyecz Anna, Dinya La
joa fmőves és GolIlli Luca, Homok.
István cipész éa Szmola Mária. Bela
Lajos fmo.ves és Bula Etelka, Németh
Sándor vll5.suergályos és Hunya
Et.Ika. Hanyecz Pál fm(lves és Lak.a
tos Mária. Pap Gáspár fmllves és Ti
mAr Moaika. SzujóMikIó. fmüvea és
L8patil'..ki Terésia, Kurilla Boldi:r;slir
fmüves 63 G.llai J,(ar~t, Galambos
Mihály fodrbs és Csuvár Maida, Ha
nJ'eez István fmbes él! Dá.id lIárla,
GelIai Ignáca fműve. és Varga Etel
ka, Tóth Imre munká. é. Pábián Irén,
PülOp Mikló. cipész 65 Uhril\ MUiit.

MEGHALTAK: Sóczó Teré:da 8~

éve. sa.ni szivbajban, Vauk.Ó Jónef
50 éve. vérbajban, Jambrik Lukáca
40 éves tüd6iÜm6kórban, MHlárOI
Jál\Ol 05 ..... uivllélhlldé.ben, S...
bó Jó,.ef O~ év.. slivbiUentyG .11ír"
t.len.igben, Kopc.ek. GyöriY 82 év..
r.llketó hüd'.ben, T6tll Katalin 15
hónapol aiYhártyalobban, Almáai
Miklós 12 napos nQl'sköweni an-
vérzés, Rumuny l.tvAn M éVM lIe"1
lIivbojban, Horváth Ter.lia 87 ' ..ee
agygutában, Habzda Rowa 61 év.
verel aiYiutábAn. Parkasinuki Vero
nika 72 éves szerviszivbajban, Timár
Etelka 44 éves nervi uivbajban,
Katona Brigitta 63 év.. .ér.. aiY"
2Utában, Homok Etelka 74 évos t4
dcStáguláaball, RoJik latván 40 ....
tüdcSiYUlIadás, Jánosik Veronika 74
éves iyomorrákban. .
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Hirdetéseket
k~dvezm~nyes feltételek mellett közlünk.

U. IIl2liII 'W'DII'__st!_.__-_mr~__. _
MINISZTEREK VASÁRNAPJA

Kormányzó urunk részletes jelentést
tétetett magának a békésvármegyei

. problémákról Béké88zentandráson

gyarságnal< e két tüneményes
héroaát, akkor is állandó há
lával lJdózhatnánk a Rend ki
váló teljesitményenek és ni
velői művészetének.

Endrőd fiai közU\ többen
tagjai e nagyszerű társaság
n.ak. Büszkék vagyunk reájuk,
hogy méltóJmal< találtattak és
besorozUltta!<Szent Ignác dicső

,)rohamcsapat~ba", Jézus, a
Vezér vezesse. irányitsa és
segitse győzelemre őket a
krisztusi hit ~s erkölcsi igaz
ság védelmében, az igazi
keresztény é I e t kialakítá
sában.

jelentést él nagyszabásu munká
latok <\ilásáról.

r\ fŐlIIéltóságu Ur nagy figye
lemmel hallgatta meg a jel'mt~i~

ket és kiilünöskép érdeldódött,
hogya Körö5ök a duzzasztómü
felépülése titán 11Jeddig válnak·
hajózhatókká, milyen gazdasági
követkeZll)ényei lesznek enn.k a
forgalom~a. öntözésre, termeltsre
nézve. Altalában behatóan tájé-
koztatta llJagát Kormányzó Urunk
II bekésvármegyei problémákról,
llJ21 yekról vármegyén k főispánja

részleteó jelentést tett.

A világtörténelemben talán még
150hasem ütköztek meg olyan nagy
~rók, mint ma. Ennek a nagy
küzdelemnek a hatásait Magyar
or87ágon is érezzük. Mindenütt a
világon beosztják azoknak a ter
mékeknek a mennyiségét, amelyek
a fogyasztáa céljaira rendelkezés
re állnak. Olyan idóllet élünk,
hogy a közellátás nem lehet olyan
mint amilyennek szeretnénk. Á
magyar kormány minden erővel

azon dolgozik, hogy ZI magyar
mezőgazdaság termeléaét minden
szempontból emelje li ugy?nakkor
al előállitott termények forgalom
bahozatalát ugy akarja biztositani,
hogya nemut jólétéllell emelke-

.dése Ls bi2.tositvél legyen.
Radocs8Y László ifl8zság
üwymjnis~ter II felelőtlen

népbolonditáaról
,Nyi.regyház,án a özabolcómegyei

p~rtv~I~6ztm~ny ülésén Radocsay
Laszlo Igaz.sagügyminiőzter mon
dott beóiédet:

- A magyar imber nem ösz
15zee6küvö, nrm a háttérben nem
a sötét&égben akar magán~k lel
keket vásárolni.

- Mindannyiunk emlékezeté
ben él -- mondotta- - hogy az
elmult ív őőzin milyen országos
f~lhÁborodást keltelt a három
nagy öaszee5küvés leleplezése.
Kit öaszeesküvésről nem akarok
be15zélnl. mert ezek még a biró
ság előtt vannak, a harmadikban
azonban már jogerős itiletet ho
zolt a. legföbb magyar birósá2".
tu,t hl6zem, ~lindnyájan a Itg
melyebb felhaborodásőal ~s' ököl
beazoritott kizzel útasitjuk,vissza
azt az eljárást, amellyel az össze
e15kilvők nem áta)Jották ..8zentsé~
tclen k~zek~~1 fe!nyulnl'$gészen
a kormanyzOI 8zeklg é~ nem átal
10ttáJi kitervezi1i azt, hogy cró-

- Magyar is magyar között szakot kŐvea15enek el az ellin a
nincs és nem is lehet fokozat, firfiú ellen, akinek II trianoni ma-
vagy különbség. Vagy magyar gyar15ág a Magyarok Iatene után

a legtöbbet köazönhet.
valaki, vagy nem magyar. Ei az '. A hallgatóBág helyéről felállva
egyetlen kritérium és ennek egyet- plrcekig viharosan ünnlpelte a
len feltétele az, hogy. magyarnak kormányzót.
érezú, tudja és vallja magát valaki. Reményí-SchnelJer Lajos pénz-
A politikusoknak és államf'rfiak- ügyminilSzter tájékoztatta a párt-
nak köteles8égük ezt a folyama. 8zérvezetekve~~tőit az' idősze il
tot megkönnyíteni azzal, hogya" politIkar'kérdés~kr~t. .
népet a közösségi gondolat és 'a Nagyfonto68'águkijel.ehté.eket
IzociáJii eszme irányába' vezetik.' tdt' a'" p,'nzfi:gymini5zter a zsldó-

A gyülés résztvevői naiY taps- kérdélrőI. ."'.~:' .
5al fogadták Hóman Bálint kul- ' A z51d6lág '- mondotta -
tU5zminiszler beszédét és lelkes~n természetesen, nem ért egyet kül-
ünnepeJték a Kormányzót es a politikai lrányvezetbünkkel, 'd~,
miniszterelnököt.' azt hiuim, még kevélbí ért egyet

. azzal a gazdaaágpoJlttk4val,' ame-
Laky Dezsó .. lye' réi6ta birdot.tk. A)i8idókér~'

a közellátás biztositásáróI 'délt·~8gyaior.~inak meg kell
Laky De7s0' közellátási minis:1'!.- 'oldanla, niert:ütjábaD" áll· annak'

ttT vasárnap Érukujváron na:gy~. a na&yvonal~~'Jf'JI6dí'nik, '. amely
szabásu beszédet mondott. ncm'maradháte~.~~.,~\~~~~,~:,;..~ ..

Nincs egyetlen intézménye,
vagy özerVílzete Péter Egy Ilá
z,ínal<, amelyik jobban, hiisé
gesebben és önfiláldozóbban
teljesitené Krisztus parancsát:
"Elmem'én tanitsatok. minden
népet... " Való ball ők a népel<,
a világ, a krisztusi papság
tanitómesterei.

A magyar jezsuitá 1< százait
és ezreit termelte ki a Rend
a haza legértékesebb fiaiul.
De ha cöal< I(ét embert (llit,lk
volna a rnagyarságnal<: Páz
mány Pétert és Bangha Bilát,
Szent Péter anyaszen!egyhj
zéÍnéJk és a !<eresztény 11l(l-
_ ...a••,

BékéB vármegye sorskérdéseire I
nagy hiztalast, vármegyénkre pe
dig kiilönlllges kitüntetéBt jdcllt,
lIogy él Kormányzó Ur Őfól11éltó

s<Íga báró Urbán Gáspár szolnoki
és Beliczey Miklós. bék~6Inegyei

fői~pán hiséretében Békésozent
andráson megtekintette a befejc
zésh~7. Ilözeledő, hatalmasarányu
dllZZéloztómüveltet éa zöilipeket.
A Kormányzót és kioér~tét Kállay
il\ildós, al Országos OntözüUgyi
Hivatal elnöke kalall10lta és a

munllát Vtlztő szakférfiak tettek

Az elmult vasárnap a kormány I
négy tagja tartott beszédet az or
szág különböző városaiban. Nem
csak az .egyén i~égek kiválósága,
hanem a be6zédek vonzó és ér
dekes tartalma is azt kivánja,
hogy lapunk terjrdelméhez mérten
ismerteó6ük a beszédek fontollabb
részsit:

Hóman Bálint kultuszmini.sztir
vaoárnap nagy beszédet mondqtt
a MÉP fejérmegyei ózerveuteinek
nagyválasltmányi ül~sén.

tiÓman miniszt~r beazéde elején
j;ülpolitikai k~rdésikkel foglalko
zott..

- A mi politikánk önérzl~te&.

magyar~rdekü politika. Mi hÜ15~

get adunk, de nem alázatot, ba
rátságot ~inálunk és kapunk~ qe
nem szolgalatot.

A kuJtuszminiszter izután a·
,nem~~tiBégi kérdéssel foglalkozott.

AJézustársaság
felbecsülhetetlen érdemeit ma
gasztalta március 9-én jubi
láris ünnepség !<eretében a
katolilws magyar 1<özélet.

A krisztusi uj élet fárad
hatatlan uttőrőit, a nagy tet
tek legendás hőseit, a rend
kivüli tudás és kepzettség fé
lelmetes lovagjait, az. egyéni
önfeláldozás és lemondás
nagyszerü oéldaképeit) az em- i

beri és eszmei eltévelyedés
ellen feltartózhatatlan lendü
lettel és kitJrtással lüizdő 'elit
"rohamcsapat" gáncsJlél!<üli
vitézeit, a mUlll<(j vJsell1be
reit bámulja és ],öszönti öze
retettel a /{ricsz! usi anYé:Jszent
egyház minden öntudatos fia
<1 négyszáz éves társaság Id
váló fil:libiJn.

Dr. Serédy Jusztinián Ma
gyarország főpJpja, teilát a
legilletékesebb személy és
egyéniség hódolt magns szár
nyalásu ünnepi záróbeszédé
ben a 400 éves rend elévül
hetetlen érdemeinek és szol
gálataiért az egyház, a haza
és az egész emberiség javára.
A felbec.sülhetfltlen mü!(ödés
értékének magyarázatát
mondotta a főpásztor - a ta
gol< l<Íváló képzettsége, pél
dás buzgósága, csodálatos
szervezattsége és fegyel me
zett~ége és eg!lszen az ön
feláldozásig mlinő engedel
messége mellett - elsősorban

lsten különös gondviselése és
kegyelme adja, azután pedig
az erkölcbi· személyiség ter_O
mészet~ben rejlő állandó erő.

A tanítás, nevelés, erkölcsi'
ujjá~zületés., keresztény sajtó,
tudomáuyos buvárkodás terén
felU1mulhatal [an szolgálatokat
t~tt a rene! a világ minden
táján, köz~lebbről hazánkban
is. ,Az önzetlen, minden ne
házséggel szembeszál,ló mun
ka "lelld-kubilwsai II ,. a tiszta
élet ,~s lélekmentés . apostolai
ma ·i5..a :.je~suifa Páterek. A
krie5ztusi ·hit· és tiszta .erkölcs
magvetői városon-fálun. egy~:
aJáJJ!!:':;.!i~rp:anyagia~,~rt" nem'
kitUrit~te&ért,." nim .clmekért,
mindeiÚ~'c6akKrisztu&ért ,si-·
nálnak,alkdtnak~ié.s.kUzdene~
lankadatlanu.l; "'~",:

" . '. ~.', l ~.; ~~ '.
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HIREK, fi Szovjet nem mutatott tuls!
gosan barátságos arcot a német
hadsereg bevonulásához Bulgári-
ába, közölte i~ a bulgár kormány- " Bajczai BeUczay" Míklósné,
nY,al ó"at,)s klfogását. A né,met 1- vá~megyérik ' elsŐ· asszonya nagy
sajtó azonban nem tulajdomtott kitUntetésben részesitetie .közsé-
nagy jelentőséget a szovjet lépés- gUnket. Mint a Vöröskeresztegylet
nek, azt "orosz-bu!gár kérdésnek" Vármegyei Választmányának íl
j:l1emezte, s aláhuzta alt a szi- lusztris, agilis elnöke - eljött az
lard né~et fe1fo~ást, hogy Né- endrődi 1iókegylet kulturelőadá

meto:~zag hadl~l1apotban van sára. Az autón érkező főispánnét

Anghaval, S mmdazon helyen, Csernus Mihály apátplebános, a
ah~l a német érdek parancsoló fiókegylet elnöke és dr. Sorbán
szukségessége forog fenn. a ~é- Jenő járási főszo)gabiró fogadták
met hadser~g köt~le!)ségét telje- é kö ö ték d öd' ösiti. s sz n meg az en r I v •

A háboru kíterjedésére nem kö- röskeresztesek nevében ~ fárad~
zömbös Törökország állásfogla- ságos, hosszu utazást. Varmegyel
lása. Bulgár sajtó értesítés szerint elnöknőnk nagy figyelemmel hall·
T~rökország valószintile~ nem áll gatla a nivós előadást és ismétel
utjába a német hadászati tervek- ten elismerését fejezte ki akitUnő.
nek. . d é

A I k . bb f' d . á gar a nagyszerű szerepl séért. Az ango o uJa ara ozas -o . . .
nak középpontjában a francia man- flókegyle,t tagja~ ~lélységes hsz-
dátumos Sziria áll ahonnan teldUk halasoralt jutlatták el Be
könnyen meg lehet közeliteni az Jiczaz Miklósnénak.
iráki ga'zdag olaj forráSOKat. Az Március 15-ét, a magyar sza·
~ngolOk agg?d.va .gondolnak arra, badságharc emléknapját szokásos
, ogy a ~alkanl tisztogatás után 'énnyel és hazafias lelkesedéssel
Ide ls eljut a német hadsereg. .
Egyes külföldi lapok arról is em- üh En<1röd magyar népe. Déle-
litést tettek, kogy nem találnAk lőtt 9 órakor Csernus Mihály
lehetetlennek, ha az afrikai bad- apátplebános mond űnnepi nagy
járatba . hetek mulv~ a német misét, 10 órakor pedig a "Hősök
haderők IS beleszólnanak és si- emlékszobránál" az endrődi le-
ettetnék az angol hadsereg fel- ..
göngyölitését az egész észak Afri~ vente-, cserkész- és tanuJólfjuság
kában. Hitler juliusi beszédére tart emlékünnepélyt a "márcitIsi·
utalna~, aki Afrikát a tengelyha- Nagyok" tiszteletére. Mindkét ün
t~lm.,ak é.le.tter~al je~öJte meg.'~ nepi aktusra a társadalmi egye-
dlplomácllu' -c~atáro:Zásra ,a'.'köze!1 sUJetek és hatóságok tagjait Jjs~~: _: 
hetekben megmduló tavaszI hadJ- . . .. ..
tettek adnak csattanós és véglc- telettel . meghivja, és a nemzetI
ges választ. zászló alatti felvonulásra kéri az

Közeledik a döntés. Az ame- unnepély 'Rendezősége.
rikal segitságnyujtással kapCSOlat-I Htbelyezés. Dr. Ringbauer Ká
ban Ooebbels német propaganda- roly tanügyi tanácsost, várme
miniszter érdekes nyilatkozata sze- gyénk kir. tanfelügyelői hivatalá
rint Németországnak csupán két- nak vezetőjét a VaJJás- és Közok·
heles derus időjárásra van szuk- tatásUgyi Miniszter Miskolcra he
sége, hogy döntően felléphessen. Iyezte át. Öszinte sajnálattal hal
(függetlenség.) lottuk a váratlan hirt. Ringbauert

fi görög-albán arcvonalom kiváló ~edagógiai. érzéke, nagy
megélénkült a harci tevékenység. ~yakorlatl. tudása, a tanitói-kar
A görög csapatok több helyütt Iránt tanusltoU n;egértő atya! jó
támadtak, de az olaszok vissza- !á~a, s vármcgyenk felekezeti bé
szorították őket állásaikba. A gö- kéjének odaadó szolgálata általá
rög kormány hivatalos nyilatko- nosan közkedvelt vezetőegyénisé
zatot tett közzé hogy Görögor- gévé avatta. További eredményes
szág tovább harcol az olaszok n1Unk~jára is ~ jó Isten bőséges
ellen es megvédi területének sza-. áld~sat és segitő ,kegyelmét ki-
b/l_dságát és épség~t. vánjuk I ,.
-== 'TT='S_ Békésvármegye Vöröskereszt

Uj tanfelügyelőt kapott Bé- Választmánya népes gyűlést tar
késvármegye dr.' Somody József tott bajczai Beliczay Mikl6sné el-

nöklete alatt. A községClk kiktil:
tanügyi fogalmazó személyében. ~ött választmányi t~gjai között
Az uj tanfelugyelö nem ismeret-' Jelen .voltak az endrődi fiókegylet
len a vármegyében. Több éven megblzásából Csernus Mihály el
át mint beo~ztott mUk'ödött Ring- nök és dr. Cseh József orvos. A
bauer Károly mellett. Dr. Somody nemes szociális és emberbaráti
tanfelUgyelő körlevélben köszön- s~er~tettől á~hatott magasröptU el·

nökl megnyttó után az évi zár-
tölte a vÁrmegye népoktatási ke· számadást és. költségvetést tár-
rU!etének helyi hatóság~;t. Igére- gyalta le a valasztmány, majd a
tet tett, hogy felelősségteljes mun- kittizött programm jelentősebb

,kájában J!lindig a népoktatásugy pontjaihoz szólottak hozzá a ta-
gok. Örömmel közöljük, hogy' a

lehető hUség'es szolgálata Ie-sz ve- választmány - a központi kiktil-
zérelve, s a hatályos törvények és dött hozzájárulás4val - az end
rendeletek alkalmazásznál a: tár- röd.f fiókegyletet bizta meg a já
gyilagos igazságosság és alzám- ráSI 100 ágyas hadikórház felál
baveendö érdekek jóindulatu és litásával,és vezetésével. A fiók
iondos mérlegelése ala Já f egylet. vezetősége szeretettel' kéri

. . P n. og_ . a község lakosságát, hogy' a 'fel-
eljár?l. Az endrődI egyházközségi, , állitand6. hadikórház" felszereIéJé-
~épvI~előtesttilet. leg~tóbbf Ulés~n -hez toll~ párqahaj, törü1~özö, pok
hutelettil köszöntöUeaz uj tan-' _r6c és pénz -adományávaljátuJjQn
feWgyeJőt és készséges" támoga-, ,hozzá. A raktár kezelését'dr.~Ma
tásáról biztositotta 'a népoitatás- : ácz ]ánosné,vezltése,alatt ,a fiók
O,; . ., .. ' egylet választmányán~' szorgal-

gy nagyJelentöségu munkaterén. mal nőtagjai vállaltáJc. '-',

a diplomácia boszorkánYkOnYhá-

1
ján. Eden, az angol külUgymi
niszter az elmult napokban dél
kelet Európa "még szabad" fővá

rosait látogatta sorra;· hogy lelket
öntsön a szövetséges török-görög
kormányokba. Az' a vesIéIyes va
lóság, hogy a félel/ries német
hads: reg ott van Bulgáriának gö
rög és török határán, válaszut elé
állítja a balkán-államokat.

A kUlföldi sajtó hiradása sze
rint a görög kormány Rooveselt
amerikai elnöktől .kért tanácsot és
iegitséget a tengelyhatalmak fe
nyegetö inváziója ellen Azt is
lcözlik, hogy Eden a görög had
seregnek Egyiptomba való átszál
litását, s velük az afrikai háboru
győzelmes megvivását javasolta.

fi német sajtó megerősiti azt
a hirt, hogy Roosevelt elnök a
tengelyhatalmak elleni álJásfogJa
lásra bátoritotta Jugoszláviát ~s

segélynyujtást ajÁnlott fel neki.
Az olasz lapok hangsulyozzák azt
a té.líyt! h?gy "az angol segély
nyujtásl ajánlat már nincs hatás
sal az államokra, most már Ame-
rika tekintélyét kénytelen felhasz
nálni a britt kormány."

Czvetkovics jugoszláv minisz
terelnök és Macsek helyettes mi
niszterelnök, a horvát nép klp
viselője közös nyilatkozatban szö
gezik le Jugoszlávia kül,IJolitikai
irányát, mely szerint örszáguk hi
ve.n kitart a béke és benemavat·
kozás politikája mellett, s a jö
vőben is együtt akar haladni
azokkal a· sZQmszédokkal, akik a·

.maguk dinamizmusával ,és hatal~·

.mas belső sZervezeltségUkkel dön
tő módon befolyásolják Európ jö•
vőjének kialakulását.·· .

D Tiszántul tíkai elemét érintem, éppen a Ti
szántúl sajátlagos viszonyaira va
ló tekintettgl. Egyszerüen azt

több problemáját és kivánságát mondom: "a nagyobb szapora
tailalta legutóbbi képviselőházi ságú népességnek több rmmkaal-
beszédében Debrecen országos- kalrt:Jat kell juttatnI". ,
h' il ké . lő" F T b VilágOl, hogy a jövőben-

Ir pVlse je: erenczy i or amennyire a jövő előrelátható-
ny. országos főkapitány. Hely- iparunkat úgy kell majd átalaki
sznke miatt nem közöJhetjük a tanunk, hogya honi termelésa
kittinő beszéd teljes szövegét, de nyersanyagok felhasználásán ala
mégis szükségesnek tartjuk. hogy pulj?n. Az Alföld szempontjából
annak reánk vonatkozó részeit annal fontosabb a gyáripar bizo
ilmertesstik. nyos .decentraJizálása, mer! épp~n

a Tl~z~ntúl a maga sájátságos
A forgalom korlátozást az or- földrajZI és meteorológiai viszo-

szágnak ai a része sinyli meg a nyainál fogva az ország más te
legjobban, amely az utóbbi évek- rtiJeteinél kevésbbé alkalmas ar:
ben mint keleti végvidék sok ra, hogy ott az österme!ést raci-

onálisabb, jövedelmezőbb formá
egyebet js, - felvonulást, moz,:, ba állítsuk át, mint ÓlI ősi gaz-
gósításokat - fokozottabb mér- dálkodás tette.
tékben megslenvedett. A Tiszán- Egészséges ipar letelepedésének
túl, az Alföld keleti része ez, a feltételei közül a nagy alföldi vá
legrnagyarabb, a legszaporább, a rosokban főleg nyersanyag töme-

ge és közeliége, valamint a szál
legacélosabb búzát és a Jegke- litás lehetösége van meg.
ményebb embereket termö or- Az élelmezési ipar legváltoza-
szágrész.' tosabb fajai, a bőripar, - mint

Nem panaszkodik, Bem sir a ősmagyar ipar - cellulózegyár
Tiszántúl; ez nem természete. De tás és más, a mezőgazdaságon

alapuló iparok képzelhetők el az
vár. Alföldön. Meg kell szUnnie annak

Nem hiszem, hogy bárki sze- a lehetetlen és agrárállamra va
rénytelenségnek vehetné tőJUnk lóban szégyenteljes állapotnak,
tiszántúlíaktól azt, ha arra kérjük hogy ipari bőrszUkségletünk há
a kormányt, hogya visszatért te. romnegyed részét kUlföldről kell I

' behoznunk. Az Alföldön épp~n
rületek legégetőbb sebeinek ellá- a sűrUbb népesség és a nagyobb
tása, kezelése után méJtóztassék szaporodás következtében kellő

végre a, Tiszántúl gazdasági Je- számtí munkáskéz i~ rendelkezé
romlotts~gát és annak" felsegé- sére áll az odatelepitendÖ iparnak.
Iyei,ését,.í~. ~'larul~~l1Y ,':tárgyává, I51I51:li::a_...~..-__.. ~

~i~~~}túpJ:iKr~~~ft~:~ni~n~=~, •. ,Forr'akatfnl1
áldozatokat az ország más része
inek 'a rovására, csak segítö kart,
támaszt, érdeklödést, lábraállíliist.
A tiszántúli magyar. ha elesett
ségéből talpraállltják és elindít
ják, majd tud magán segíteni,
nem fog állandó gyámkodást igé
nyelni. (Úgy van) ti jobboldalon.)

Az egyik legközelebbi eszköz
ebben az irányban éppen a 'vas
úti közlekedés' némi javitása is
lenne.

Az Alföld keleti részének, a
Tilzántúlnak további programm
5zerű gazdasági felsegítése terén
II mezőgazdasági, illetve állatte
nyésztési részt, mint elsősorban

magától értetődő feladatot az idő

kiszabott voltára való tekintettel
csak érintem. Ez általánol, or
_zágos érdek. Ha emelni akarjuk
östcrmeléstink, mezőgazdaságunk

hozamát mennyiségileg ég minő

sigiJeg egyaránt, mrnt ahogyan
kétségtelen, hogy emelni akarjuk
~ ha ezzel komoly eredményeket
akarunk elérní, akkor a munkát,
akarva, nem akarva, az Alfölddel
kell megkezdenunk. Ez tehát tu
'lajdonképpen nem is az Alföld
megsegitését jelenti vagy ha igen,
akkor csupán járulé~<osan jelen
ti ezt.

. A tulajdonképpeni megsegítés a
pénztigyminiszter úr programjá
nak másik pontjánáj, az ipar de
:centralízációjánál kezdődik. Ennek
lok szempontból való. kívánatos
'$ágaés'~fontossága közis:;nert. Eb-
bői én· itt e programmnak csak
.népesedéspolitikai és szociálpolí-
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EgYBSulBti hirÉk j~gy.zó ÓlQ~dQti:.~n'iky hatást vált
va: ki' költői',1.ndOletO előadásá

v~I.. ,14~rg.!=i!, .J:s~pa".OrO.IJl, II
mQstjlni :h'z~.~let· ~. ; b-Óhóza.tát
8 közs'g népes tf.ltfkllrábóf··ret(:
rutált mUkcdy.lők adt4~ nagy :pj
klrrel. Honti élek; DomokoI La
jos, Kov4c. Olil; Pintér' 'Ujds,
Dógi Gyula ~g PQ{t10k,<;Jll Ma..~gi.t-'
ka 50k ~. meiérdetrielt .. tapsot
kaptak. A' mlndvéríg kacagtató
bohózat()j\ jól mQ)atQU.,.Aikö,töOt
ség., Cliernuö.Mi~ál~ apátpléb~~,~
.. F:ek!!:t.e__ J1ladá~,,~ cl,qk~:'(;"L nó~
t4ja Izintén na,),.. hat.ált 'valtott
ki. Fehérvári Fer'ne ·~telléinegen
konferált: A iondcHatökbail ;gát
daz... záróbeslMlt il, szint.én :R fő

rendelŐ; Harsányi~ltló." ,roqij
dotta. Til11ár Ir.énke~g Urbáu J~,.
nos közséliti tiidvi.cI"k kUlönO~
sen kivett'ék' réllUket á" renddés
munkAIataibóL A nagysikerU \es':'
tély után ~ mely árv.áinknak i.
szép jöved.elmet hozQtt ":7' lelke&
h~ngul~tban reigelig ,ta~tó tAn<;
köv.tkezett.

A nagyhét az. Odvödtőker~zt~
áldozatának omlékére v,an ,szen
telve. Az iSlen_,m.ber bősie., Ö1J7

felAldozó szenvedése .és halála..... . .. .".

minden eSltend6.bln uj ~~%KQ_.~.,:,

got, szeretetet tbrent . be~I!~nk
~Ztnt hltUnkkel lZem~.•n, am~ly
nek alapitója ily, soka~ ~te!t. : ére.~-:

tUnk. Ugyanc.ak .z az öntetlen
érettUnk banÖ.Ökért b~;r;ütéitoit

. -- - ..... 'r ' ~

áldozat, bennftnket is rávezet il
tevékeny, kat,holikus viselkedésre;
megtanit, hogy al élet slenvedé
seH Krintulért szivesen viseljUk
és al EgyháIért is S%ivesen~ vál
laljunk magunkra munkát, ha kell
llenv~Mst, áldozatot is.

Látjuk tthát, hogy a nagyhét,
kUlOnOsen a három utolsó napja,
nemesak ellYSIerOln megemléke
zés KriutUi' ktreutálqota~Ara

nemcsak Usztelni akarjuk;e~zel

az Odvözitőt, hanem r~kl.Jléive
valós!gial ~r6forrá. II iyakorlati
jelen'ői6ggel bir. A bán4t,sle~

retet 's a hAla érzelmei . mellett,
amely.tilyenkor .o~ka! nagyobb
m~rt6kbon töltik ..be szivUnket, ,aZ
OdvOzltO nenvltd"'aek ._~.mié
leta alkalmával fOllelkc.edQrik· u'
Ö k~vct~'r."· valóiigo's' v6r:O:
tanui bitoraigill l!tunk hozli a
krisztusi ~le·thoI.

A nagyh6t I csende. bét, Imi~
kor II haran2!UJu' 4s ar: orgona
ia elndmul,' a ll.bVl~é5nek' 'éi'

hete; Az Egyháznak Cl. a- figyel
lÍeatat4sa fndlt.(n"· i, b'eftnUnket
n1":iY~'éi~" hallgitálta; nogy": eb~.
ban a~JeTkf eI"riiitYe.d.lbé1t ánn!f

.. ,'".1"' •• ;.... >--": .., ••.• , ... ,"'" ~. - ~'"

~?~~:~n~~~~~~~~k~1~~11!:~i~~~:
'~~l.az-:,,~.ten.;:JY~';~ i,~ .~ ~qfe5~t
jq~-", h~.i~Y,liJ t~l~'.!!S~~il;.olli>gl,!~~
'~Ql '. tar1~J~9>dj\J~~i t,le.fr~.i!n!('
relztven111 a nalJheti lI.rtartáa~
"'o';" :"r:~:'l- '., o ..~(jf:· ..:". ....-,<"'H;;'..
& ~, :.; 1~.t ~:.. n ...t'.. <-: ~ l\","'?'" ,Ii

. A1riaÍYblt~IWithM~ .:AS~r~";
kótt(ö~':":;'tfhan~Üla~"'JlflJJ!u~Jt~
honArflo'gfl.tnnV'IUitl!iá:'1oti" .
Q(ivdüagb.tf~..:.e~1·~A.~~tJ.-:- .
nlk " 'i1ko(J'-:\l)()i4~i<öf~k1c'L:"
val6ságnak'i ~'ta'!leiz>.:;~;

_. '. . . . . . . ~ -/." .

:'1 I::

" ~.l"

A Ldnyegye15ületekt~jai a nai)'..
böjtben is össIej~nriek vasárna
ponkint a keresItuti ájtttossig

A Vőröskereszt - fí6kegylef végzése után klubhoryiseg(lkben.
farsangi kulhne5lje szépsz!ml~ Rendes, szolid, valláserkölcllileg
közönség jelenlétében igen nagy kifogástalan leányokat szive.eu
sikerrel zajlott le a Katolikus fogadna'< maguk közzé.

Népház mozi és nagytlrmében. A Kőzgyüles. Az eiyházközlégi
mUvészi 6zinvonalu. frenetikus tet- képviselőtestület március 7-én tar~

szést aratott elöJdá~on a község totta tavas~í közgy(1léi~t Csernu5
szine-java üdvözölhetle Beliczey Mihály apátplebát:l,oi elnöllletáv~l.

Miklósné főispánnét és dr. Sorbán A mult évi zárszámadásletárgya
Jenőnét, népszerü 101zolgabiránk I!~a után a Walthier György él
kedves ntjét. Valamennyi szerep- Szádeczky Klára poJi'ári iskolai
lő eJs6rangut nyujtott. főispán- tanárok megUresedett állbainak
nénk megjegyezte, hogy Gyulán lJetöltése kerUlI sorra. Képvillelő

is szivesen hallgatnák a jobbnál- testC4let al egyetlen' p!lyázÓ 
jobb számokat. Kovácö Olga a Hattyuffy Erzsébet okL középis
legnagyobb magyar értéket: a kolai tanírnöt választotta Walthier
gyert!lek szeretetétkötötte a hall. helyére helyette! tanári minőBég

gatóság lelkére. T6th József a ben, Sládeczky utódá.ul ideigle.
légoltalom lényeges szabályait is- nes helyettes megbiláiát kéri a
mertelte. Kovács M'igdus magán- főtisztelendő Egyházmegyei Fő

jelenete nagyszcrü alakítás volt. hatóságt61. _ Majd a Dienes Izra
A .. vonós-ölöS" mUvészi számai és Hajdu Emma lemondásával
lelkes lagsra ragadták a közOn. megUresedett tanít6i állásokat töl.
séget. Kiss Sándor Garam'ölgy tötte be a képvíselőteitulet. Dienes
MihAly foharalllozó ranaszlevelét Izra helyére Szab6 Elek polyák
olvasta fel harsogó kacaj között. halmi tanitót, Dienosné Hajdu
Az est főszáma: Pekáry Margit Emma hely~re GA":>riel Irma ko
operaénekesnö t Uneményes ének- csorhegyí tanitónőt, KOC>lorhegyre
müvészile volt. Tudásának é! Venczák Terbia okI. tanitónőt,

nagyszerLi hangkulturájá.nak javát Szabó Elek helyére ideiglene.
adta három mUdal kitünö inter- helyettesi minőségben Kovács
prctálásával, de bájOS és elraga- Margit okI. tanit6nöt választotta
dó volt a régi éG ujabb magyar meg. Utóbbit azzal II feltétellel,
nóták hangulatos, megkapó ~nek. hogy polyákhalmi megbiutha a
lésével is. A kÖlönség ismételten tanév végéig 6z61, akkor másik
tapsviharral jutalmazta és melo:uj- leányiskolánAI nyer alkalmazast.
rázta a mUvésznő énekszámllit. A tanUgyi kérdélIek intéxése után
Előadás után a Népház nagy ter- a Katolikus Legénjlegylet székhát
mét töltötte meg a hajnali óráklg bővítési ügyét. s a központi és
együllmaradó, magY,aros j6!<edv- s z a r vas v é g i temetőben

. vel muiató közönség'ét. A hang- ~pitendő ravatalol6k 6pítéléi
versenyen felUllizettek: CSimus tárgyalta a képviselótelWlllt. Ezen
Mihály 20 pengő, N. N. 10 pen- épité6~k munkAb~adAlát él elvé
gö. dr, SorbAn Jenő 2 pingő. geztetését az e~yháztanAcira biz-:
Nádudvary Mihály 4 peng5, Alapy tI.. Elnök javaslatára kimondotta
Andor 2 pengő. Kurili a Vince, még a képviselöteitillet, hogy az
Pu~l\ál L<tjo i l-l pengő, 'rakács 1941-42. tanévtöl kezdOdő8n meg-
Imre 50 fillér. kezdi a VIII. osztályu népIskoli

A Levente-egylet is mUked - kitpitthét akként. hogy a Jövő

lő előadÁ ;sal ad6zott a farsangI tan6vben a ViI. az etl kövel" tan·
Ilapoknak. Több heti szorgalmas évben a Vlll. osztAlyt létesiti a
munka eredményéről !ikereun kondorostanyai kölponti, a Szent
azámoltak be leventéink. Hogy Imre·, al Öreikerti KápulnAi, . a
mily nagyss~rüen sikerUlt al elő- décspaskumi, a gyomavígi és
apás ás ed J(övetöleg a "Ievente- mirh6i, tóvább~ II köröiöntuli lB
bál-, jellemzi al, hogy Ilemre- kol'lc valemelyik6ben. Végül e\
hányást tettek: as Apáturnak, mért nők felhivta k6pviselötestUlct tai
nem éplttette nagyobbra a Nép- jaH, hogy II napokban naiybOjti
házat. Sokan nem fértek bt II tá- JeUcigya1corlaton' vegyenek réut
gas helyiségekbe. •• tefjesitiélc legfontosabb és 1~1·

A külterületi legenyek· sem k:U'kri leghaiinos'abb katolikus
hagyták magukat. Mindenfelé ost- keresitény kötei..·i'égUket: a' h·ui.
romolták a népmUvelési bizottiág véti ~ientgy6n'l Ü lIerítá1((~i~ál'
ve],etöit, hogy őke' .is. szerepel- példaadó 65 áhitatos elvégd.ét
tessék a közművelődési előadá.o- . Mll,rgác8·nÓta~~t ~d;ő~öp..,. .. . •• ." J.. . . .' ~. •

kon. Parsang utol~ó he~éibln az HarsányI László főjeiYzŐ mait
Öreekerteltben,: .KocsorhegYln ..is. ~egJedI~~,e~.;re~,d~)!~~t·~a Ie#y.z.ÓIi:
Nag'ylllposon rendeztek mUkedv8~ áf!átJ~~ár3:~:; s~~_riic~'1 ~~qá~.
lő' előadásokat i a körzet .népének kO,%r~pt.\lf~~_~s'Y·~ll(J~ .n~gr.~~~fft.
tőmlti8S megjelenéSI, millett.' . >, hanivtf~e.ny.t.;im~Iy:~.n:a:l~~~ég

i; 'A' ; Leányegyesületek ; kOI~I' szina.-jav,': Illlc,.,_a~~~I.: o,d.~4.41::

far Jangi ..kulturdélutánjlul~is több- sal.. :mellg:·1taClgulltban':6lv~~lIr~:
azáz főnyi köz6nltg hangos t.t· ,jegyzők oruAco.n.ey.u~::to~'n~~,t

Iz6ssel jutalrilazta'lia';' ülY~e'n hlvatút '~'~Glto,::~a~tpaí~,,:.tt1p
51éreplö! taijak~I;ll{LO>St.:~k.6'· v~ri~. ~~~a! ,~~~'~~;::~I~~~~lát
.~ Dolgoz~ =Lányok CloportJáruk: Bev.utO belddet HlraAnyi fo.;.

TBC-hét Endrődön

I .' ".

Bünteté8ek;T~S.tgy~korlásik.P!"
telezettség elmulantása ,mia,tt esik
Imre tO nap; KöIes.Jánoa.:20 nap,
Farkas Imro 5 ·napjV~!.%k6 Jáno.
1 nap, Kisi Vince 15 nap, Ha
nyecz' Vincee. 30 nap; Oláh ls.tván
5 nap, Giríc! Jáq9.I.~O. V~~p, ,.tlIf;ir,
Imre 5 nap,KováGs:Jén6~o.nap,:

,q~~q~q~;y)nce 1~ :napi ~ldr4s~
ia ít61tctétt.- .,,,

A Tuberkulózis,' Elleni Orsz.
Szövetség' (TEOSZ) felszólitására
minden községben felvilágó!itó
előadásokat tartottak, amelyek nek
célja, hogy e szörnyU népbeteg
6ég megelőzésére felhivják a fi·
gyelmet. Községankben a TBC
elleni kUzdeJmet szolgálta a febr.
17, 18, 19-én tartott röntgenvizs
gálat, dr. Köstner József, a kivál6
röntgen-szakorvos vezetése mel
lett. Békésvátmegye egéllzségű~Yl

kulturájának ~gyik tényezője a
vándor-röntgen iZoIgálat. Minden
kis faluba, tanyába eljUt. Saját
áramfejlesztővel bir, tehát bárho!
felszerell1ető. Célja, hogy sok-sok
ember átvilágitásával fel kutassák
a beleg, fertöző embereket, s azo k
elkUlönitésével, gyógyitásával
küzdjenek a betegség tovább-ter
jedése ellen.

E három nap alatt Endrődön

és Kondorostanyán kb. 100 fel
nőttet és 600 iskolást és 6vodást
vizsgáltak meg.

febr. 18·án és 20-án az Öreg
szőllőben és a Katolikus Mun
kásotthonhan tartott előadást dr.
Cseh József köz~. orvos a TBC
elleni véciekezésról.

febr. 19. A TEOSz felszólitá·
sára az Ifjuhági Vöröskereszt is
bekapcsolódott a tbc elleni küz
delembe. Tette ezt annál inkább,
mivel az Ifj. Vöröskeresztnek fő

ténykedése az egészség védelme.
s mivel a tbc elleni kUzdelmet
mindén magyar pedagógu~ neill-l
zetmentésnek tekinli.

Febr. 23-án d. u. az összes
növendék jelenlétében diszgyülé5t
:tartottunk a következő számokkal:
1. Himnusz. 2. VörOskereszt. (Sajó
:S). Szavalta Cseh E. IV. o. t. 3.
,Beszéd a tbc-hét alkalmáb6l. Tar
:~otta özv. dr. Ma!cI Jánosné. 4.
VOröskereszt. (Szekeres M.) Sza
valta Timár Margit IV. o. t. 5.
Jelige. Éneklik a vOröskeresztesek,
Q. Medvecsa\ogat6. (Vályi Nagy
G.) Szavalta Uhrin Béla III. o. t.
7. Magyar nótákat hegidUlt Ka
tona Irén ll. o. t. 8. február.
(Ölbey 1.) Szavalta Kovács Anna
lll. o.. t. 9. Magyar dalok. tne
kellék a \lÖr~skereg7.tesek. tO. Vö
röskeresztesek. Szindarab. Előad

ták a IV. osztályai leányok él
fiuk. .

Az előadás ut~n fogadalmat tet-
-tek,. hogy harcolnak. a ,betegség
~l1en, hogy megnagyobbodott ha:
zánknak minél több' egészséges

polgára Jegyeit'! •
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Mi az ·elet?

$ZÜ~JENEK MEG
AZ ELLENTÉTEK A CSALÁDOK
ÉS AZ OSZTÁLYOK KÖZÖTT

Egy ktilföldi iró a régi kódex
időbeli I~gendák formájában dol
gozta fel annak a nagy kérdésnek
helyes feleletét, amelyik az élet
legnagyobb igazsága.

*

. .

tiIRDESQEN:.~: 0"_.

····~:tAPUNKBAti:
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Dz ·lstBn·
nBm VBr bottal!

Franci80rnái a mult s:r;ázad
kilencvenes éveiben meggya
l8zta egykoron dicső katolikus
multját és nemes h8gyományalt.
A világ szabadkőműves-liberá

lis körei, társulatai és egyesü
letei, a nemzetközi szociálde
mokrata irányzat, de még a le
szakadt .keresztény testvérek U

i. örömmámorban usztak, ami
kor a francia istentelen parla
ment kitiltotta a valJástanitást
az iskolákból, kitöröltetle Isten
nevét a tankcnyvekbóJ, elrabol
ta az egyház vagyonát, eltöröl
te a szerzetesrendeket és kiüzfe
ók&t Fflmcíaorlizágból. Jézus
szent nevét mé~ emliteni sem
volt szabad az iskolákban. Isten
nélkül nőtt fel egy teljes nem
zedék. Nálunk is megkisérelték II

francia példát. Behoztdk apolgári
háza:!)sé~ kötést. kitiltották az ál
lami iskolákból a feszületet, 5

erős harcot inditoltak azért, hogy
a vallástanitást is meg kell til
tani az iskolákban. A vallás
ma~ánü~y, hangoztatlák II meg
bódult francia·utánzók. .

Kiváncsiak vagyunk, vajjon fi

{rancia istentelenség szörny ü és
gyászos következményeiből ta
nulnak-e a megkólyagosodott
mlljmolók ~ Mert mit láthattunk?
Franciaorstl1gban a .család le
züllött, 8Z elválások tönkletet
ték a házassák isteni sz:ent eg}'"
s~gét, « gyermekáldást a felvi
lágosultság és egyéni szebad

. élet korlátjának tekintették, ami-.
nek következményeként az or
szág elnéptelenedett, nem :sza
porodott, sót elkorcsosodott
'minden téren. Hetven év előtt

még csaknem egyenlő volt a
német és fnmcia nép számban·
és erőben, most pedig kétszer
annyi német törte át a francia
védelmi vonalakat és verte
tönkre hosszu évtizedekre II vi
lág leggazdagabb államainak
egyikét.

A gpjszos leveretés gondol
kozóba ejtette a francia állam~

vezetőket. Amit ők és elődeik

vétkeztek Krisztus ellen, most
jóvá ak8rják tenni.

Február 26-án rendel~t je_o
ent meg, mely kötelezővé tette·
a vallásoktatást az ÖSit~S álla
mi és magániskolákban. Vissz.
az Istenhe. r . Vissza az anya
szent~gyházllo~r Ez cl magára
Qbredt és uj életre berendezke-
dó franciák jelszava.

A francia radikáliaok és 5Z0-·

cililisták gyermekei meitanul.
ják teh6t ujra imádni, ingesz.'
telni Krisztus nevét. Az Isten
vár, tür és nem ver bottal (

egy pont, egy:váltclÍIi, .gy át
szál1ás:az élotnek útján.

SorraVkeralt a harmadik bölcs
ls. Kemény, dacos tartáiú em
ber volt.:Homlokát öSizehúzta,
fajét felemelte.1 uinte kJAlIt6
hangon válaszolt a királynak:

- Az élet, királyom: harc.
,Okát adom, hogy mJért mondom
ezt. Ez tapasztalat. Semmit sem

.kapunktíngyen, minden~rt ten
nllnk l<;cll 'Jal amit. Még a csör
gede'Kö forrás vizét is csak ak
kor é:vezhetjük, ha lehajlunk
hon;á vegy merítünk tel61e. Meg
kell küzdenünk a napi kenyirért.
Meg kell kU:sdenünk ellet ségeink
kel. Ei: a küzdelem a halálra is
kiterjed, mert a halál ellen ill
harcolunk al utOllOÓ lehelletUnhig.

A király derü!lebb a:ccal [.é
zett erre a bOI~sre. Bólintott sza·
'Jához és így feielt neki:

- A te íeleleteLl, bölcs, he
Iyeiebb, mir.d a két tánadé volt.
De nem fgéuen helyes. Van
igazóág abban, hogy az 4let ',13

lóban küzdelem, harc. Ámde ne
felejt~d el, hogy ar ember eszes
lény. És Elizt81en ~l, aki nem
tudja, hegy miért kUzd. Az em·
berek küzdelme csak akkor he
ly€s, ha célja van.

- Én tehát azt mondom nek
lek: az ember célja az, hogy
küzdjön a győllelemig. t-s én is
megokolom állitása:mat. A kUz.
delem Inllgában esztelen lenne.
Csak olyan volna, mint az őrűlt

nek hadakozása, aki nekitámad
mindennelt, ami eléje kerUI, ösz
szeU:Sri és összezuzza mindazt,
ami ellenáll, Az ember diadallal
akar ur maradni a cliataléren. Célt
akar érni l A célt Iaten tűzi eléje.
De ennek elérésé!lez kftvés a ma
ga ereje, az Lsten liogitségére van
szLlksége. fs az lsten segiti is
az embert, ha ugy küzd és azért
kűzd, amiért A! latell akarja, Ha
az~rt kfüd, ho~y a lelke tisxta
maradjon ts n~ szennyez6djék be
a bűn porával. Ha flzért kUld,
hogy az bten ofsJága és az; ls
ten nevének dlcliöség6 nőjjön ezen
a földön. HIi d:iért kUzd, hogy az
lsten örömmel tekintsen reá, mert
am~rtársát felemeli él segiti lsten
kedvéért. De mit beszéljek én
nsktck sokat, egy mondatban
roglalom ÖiSII számotokra, hogy
mi az élet; az élet kUzdelem az
Istenért éli a benne való gyŐzt

lemért.
- Ámde ne higyjétek, - szólt

a király, -. hogy én is bölcs
vagyok. Mlndl~eket. amikor nek.
tek mondottam, nem magamtól
teHem. Arra az igazságra, ame
lyet hirdettem, ezent vallásom ta
nított meg engem. Mert jegyez.
dtek mig, hogy ti inkább okos_
kodó tmberek vagytok, de nem
töJcsex. A bölcs inkább a vallá
sos ember. Az ilyen nemcsak ki
resi és boncolgatja az igaIságot
hanem készen kapja, elfogadja ts
javára fordHja.

... *.. . .

Ennek a külföldi frónAk sorai.
ban bizony megl'ondolni való és
nagy iglZ6ágok. vannak. .

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

alakuljon, Ennek csak egy közös
rugója, alapja s éltetője lehet az
ember lelkében: az istenszeretet
Ml táplálkozó felebaráti szeretet.
SZLveinkben - folytatta a Slózat
- gyuladjon ki aI iga2l Sleretet
minden ember, de főleg a sors
üldözött Bzegényebbek iránt és az I
ő nehéz sorsuÍí megkönnyitésére
kövessünk el minden tőlUnk tel
hetőt. SzUnjenek meg a nögy el
lentétek emberek, családok és
<'ilztályok !tözött ar; egész Alföl
dön; ne okozzunk fájdatmat egy
másnak; ne keltsl.lnk bánatot és
ne szurjunl< tövisei testvéri szi
vekbe, hanem fogjunk össze éi>
l<;ozös erővel igyekezz Unk min- l
den t jóvo'ltenni, mindent helyre
hozni, amít az (I!emck vagy sa
ját bUneink halomra döntöttek.
Ilyen ~lZeretetre van szUks~ge

ennek a vergödö, vajudó világ
nak és a testi.leli.i s!örnyű sze
génységnek, mert az ilyen krisz.
tusl szeret~t a romok felett ig uj
éG szebb világoi tud építeni, me
lyet lsten jl(;ása is segit.

beteg voltam. Nem esett jól ak
kor nakem a fácánhus sem és
nem tudtam élvezni a leglUz6stbb
bornak zamat ját sem. Es mégis
göresösen ragaszkod tam az élet
hez. Vis8zaborzadtam még a gon
dolatától is ar.nuk, hogyelveszít
hétem. Megtanultam akkor, hogy
az élvezet csak járuldka lih,t az
életnek, do nem lehet maga al.
élet lényege.

Sorra került a m~lsodik bölcs.
Ez már öregebb, hajlott Mtu em
ber volt. Látszott. hOiY sok csa
pást kapott IT.ár az éleltői és arca
is keqerUség~t tükrözött. O ig
felelt:

- Királyom, az ~n vélemélyem
szerint az élet a lassu meghalás.
Én is megokacllolom tételemet.
Néid meg a kikelö füszálat, nézd
meg a rtigyczö fát, nézd meg a
bimbózó virágot, nem az elmulás
utján vannak ezek? Csak nellány
nap vála6ztja el megjelenésuket
elmulásuktól. Az élet tehát az az
ut, amelyet a halál felé megte
szünk.

A király megdöbbent e 6zavak
hallalára. Ki~ideig gondolkozott ég
csak azután felelt;

- Nincs egiszen igazad, bölcs!
Al való, hogya-halál létezik és
mindenkimk sorsa. De az lehe
tetlen, hogy az ember számál6 is
csak annyi legyen al élet, mint
a fOszálnak é. fának. Nim lehet,
hogy azt az arasln~ i létot nevez
hel6ük életnek, amelyik a bölcső

és a koporsó kö:aött van.. Az em
ber; élete örök, tehát: a halál csak

; '.

UP lMM•

· Gróf Zichy Gyula kalocsai ér- l
sek nagy böjti sz6zatában a mai I
nehéz időkkel és az ilyen idOk
r~ndkivUli kisértéseivel foglalko
z.ik. Minden r€ndezett emberi tár
saság vezetókból éB alá rendellek
ből, parancsol6kból és engedel
meskedőknól áll. Ahol azonban
Krisztus tanitását a felebaráti
szeretetről nem követik, vagy
nem ls ismerik, olt a parancso
lók és az engedelmeskedök kö
zött fájdalmas (r tátong. Akiket
az Alkotó keze al élre állitott,
istenfélelemben, komoly bölcsel
ségben, pártatlan jóságban kell
élniök azokirint, akiket vezet
nek; a törvények végrehajtói sen
kitől ne kivánjanak többet, mint
amennyit a törvény előir és ne
okozzanak sztikségtelen fájdalma
kat főleg a gyingtknck, szegé
nyeknek és betegeknek. Ar. alá.
rendeltek tureIsmben. bizalomb·an,
összefogó, kitartó munkában se
gitsék elő azt, amire mindannyi
an törekszL.lnk, hogya mindnyá
junk által kivánt jobb világ ld-

Egy király magához hivatta or
szágának bölcseit. Megj~lentek

valamennyien. Az első.orban ál
lott három bölc8, akik nemcsak
abban az országban, de messze
kUlföldön is hiresek voltak.

· - Azt szeretném hallani tőle

tek, .- kezdte beszédét· a király
- hogy minek tartjátok ti az éle
tet? Egy mondatban feleljt:tek rá
é8 aztán röddcn. ük8datoljatok
meg ·ezt az egy mondatol.

Elsőnek a legfiatalabb bölcll
felelt. Jól meghizott, kOvérképti,
testes ember volt ei. Mosolyogva
nézett a világba.

- Királyi. felség, - mondotta
- egy mondatba kéred a választ
arra a' kérdélifc, hogy mi az élet?
Én ugy vélem, hogy az élet: el.
Vf.nt. La alt kivánod, hogy meg
okadatoljF.m? Megteszem. Az élet
csak akkor ér valamit, ha öröm.
Öröm' nélkü] értéktelen· és csak
tehir. És mIndenki tudhatja, bogy
ha éhség gyötri az .mbert és nem
elégitheti ki étvágyát, ha !zomju
ság kinolza és nem csillapithatja
vágyát, kin az élet. 'M~g a tudo
~ál1Y .sem ér semmit Ures gyo
morral ~s ·kiszáradt torokkal.
· A .király megcsóválta a fejét' és

IQuzalóan válaslo1t: , .- ,'.' ~ ", ..

Nincs igazac1. Egy év előtt
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K U S A
AZ ALFÖLD PÜSPÖKE

ELSŐ KÖTELESSÉG
A GYERMEK ELFO~ADÁ$A

ÉS FELNEVELÉSE
det! életigt.llyck következtében ma
mindenki költekezőbb életet akar
élni, mint azt társadalmi helyzete
és anyagi ereje megenged;.

Ez azonban Isten és a leikiis
meret előtt nem lehet ok a há
zasság isteni rendcltetésénet: meg·
gátoláBára.

. : to;':.

Egyházi hiradás hOilY "többé nem' vétkezem éS.
a bünreventő alkalmakat eIk.
rülöm." Jöjjetek, vegyétek' ma-

Lelkigyakorlatok. Községönk gatokhoz . a szegény, munkás
földi életet élő Krisztus szent

egyik régi, érdemes csal6djá-
ntlk kiH1nő hajtása: Ugrin Sán-. testét rNektek legnagyobb Sliök-
dor jézustársasági atya március ségetek van a Megváltó Isten
6-7_ 8-án ft kondorostanyai áldó szeretetére, irflalmas és se
templomban, március g - 10- gitó jósáll6ra. Krisztus keiyel
n-én az anyatemplomban tar- me nélkül aK élet nehéz, elvi
tott 3-3 napos szen~yakorla- selhetetlen. mostoha. Lélekben
tot az endrödi hivek részére. megerősödve, Isten iegitó ke-
Mipdkét hel) en' hatatmas tö- gyeimével felvértezve- szeren-
megben hallgatták a hivek a cs~sebben teljesithetitek (árad-
kiváló lelkivexetó meggyóző, 8ágos köteleuéteket ~saládotok
bensógéges áhitattal izzó be. és szeretteitek iránt is. Ne má.
szédeit. A tavaszi munkálatok sok oktalan &s balga s6ólamaira,

hanem szivetek bensó vonzal
sürgető ideje sok földmíves hi-
vünket akadályozták ugyan va. mára és 4rtelmetek világos be~
lamennyi beszéd hallgatásában, látasra hallga~satokr
reméljük azonban, hogy az el- Nagyböjt minden péntekjén
hintett mag igy is kikel és meg- délután 3 órakor és vasárnap
termi ezrek és ezrek javára az iain délelótt 10 órakor soroza·
őszinte mefJtérés és bünbánat tos szentbeszédeke' mondanak
nemes lelki gyümölcsét. Csabai Béla és Kiss Sándor

Minden reggel végezhető ft kápjánok. Ne maradjon el ~enkir
husvéti szentgyónás és szent- Hítbuzgalmi egyesűleteink
áldozás. Endréd népe a béke havi ájtatoss6gait a következő
boldog éveiben is tudta és tel- napokon tartják: Szent Ferenc
jesitette legfontosabb és legér- III. rendje március 16-6n d. u.
tékesebb keresztényi kötelessé- egynegyed 3 órakor, lll!: OItár~
get: megtisr.tult lélekkel hódol. eiye_ület márciuSi 23·dn d. u.
va közeledni és 'magához ven. 4 órakor, ~ Jézwi ·SziveSzövet.
ni a Mellváltó Krisztus szent ség mórclus 30-án d. u. 4 óra
testét és vérét. B viharos ás kór,~ fl~Leányegyesületek április
pus2.tulás8al fenyeget6 korban 3-án d. u. fél 6 órakor, a Férfi
még ink6bb szüksége van min. Liga április 5-én' d. u. fél 6

d
órakor.

en rendü és rangu Efllyénnek
arra, hogy Krisztus Király ke- Nagyböjt mInden szombat·
gyeime, oltalma és áldása véd. Ján este 6 órakor a polgári ia
je az élet sorscsópásai, s a kár. kolában hitvédelmi és szociális
hozat szörnyü veszedelme el.. előadásokat tartunk a férfiak

len. "Jöjjetek hozzám mindnyá- r4B.ére.
jon, kik fáradtak és terhelve Külte1"ületi szentmisék. Már-
vagyok és én megenyhitlek ti. eius HJ-án a na~ylaposi kápoI
teket fJl mondotta az isteni Üd- nás és 11 csajtl iskolában, már·
vözlt6. Krisztus hiv és vár te. eiu» 23-án az öre~k.rti Szent
há~ mindnyájunkat f Segítséget, Imre iskolában, március 25-én
erot, egészséget, kitartást, békét, a polyákhalmi isk"olában, már
iobb és boldogabb életet csak eius 30-án a nagylaposi és var
töJe várhatunk. Legyünk érde- jasi Iskolákban, áprili» 6·án az
mesek és méltók erre r öregkerti k6poln~sIskolában,

Asszonyok r Leányok f Már- április 14· én II csejti Iskolában
eius 25· én: Gyümölcsoltó Boi. mutatunk b~ 8zentmiiéket.
dogasszony ü n n e p é n közös Betegek ellátása. A huzamos
szentáldozást véllzilnk Krisztus idó óta betegek és öregek havi

.áldott édesanyjának tlsateletére. gyóntatását II belterületen' már
Az emberiség megváltása isteni clus 31· 8n, ~ kUIterületen. ápri
tényánek égi hiradását ilnne. ili l-én vége·ízlik. Kérjük a hi
peljük e napon. Az lln~YQr kö. veket, hogy minden beteget
szöntéséveI egyesitsük a mi hála pontosan jelentsenek oe a sek..;
hódolatunkat is a Szent Szüz restyében.
iránt. Figyelemr Az egyházi hire-

Munkástestvérek r Mielótt el- ket ne csa.k olvasd, hanem sziv
indulnátok nehéz és verejtékes leld is meg éi közöld szom
ken~é~keresó r;'unkátokra, jöjje- azédaiddal is I
tek elobb az Ur házába, ahol a . A legnivósabb . és :·I~ge1t,e~~. _~
keresztségben Isten gyermekei Jedtebb lJ-odalml .Iap: UJ Mal(':.·
és az anyaszen tház taglai let- M~Jatvány~iá~';~ §ú~a~~st,-:'·.A.ti~?J
tetek, ahol .ártatlan gyermeki rássy ut 16., "~'" ·-."~J><..;d.

::::t~~1oz~:~:~:..C~~~;m.~ .. OlvBB8a a;~;~l~]~
.lás szentiégében' Krisztus öntu. . uJságot,I·8.~~J.;)ü.~ke:~i:I~·~;líh8;f~:
datos, bátor Iev~ntélvé 'ávattak' ,hogy m~gy8iít~)légtend'Cli1et~.~~
;ahol . gyakran.. megrógadtát~k: . Budapest, ~eY~éi~Y ..;·.u~:.~~;:)·::~,:{~'~~\

··f ;~':) ...:>~ :., •.;'.''r.!;>~;._ '··:A~\.~f·~ji~ <~,,:._:h:
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:lzakos jelentöségű nevelóinté
zetnek falai közül kerültek ki,

amelyet Glattfelder Gyula ala

pitott és moi nápig támogat. A
magYbr falu le~ényeinek gyüjtő

tébor~: a K<llot szintén Szeged-

röl - az ő főpásztori dldása és
tanácsa szerint indult rendkivül
eredményes, h6ditó utjára.

A kötolikus magyar közélet
boldogan mondja magá6nok
Gyula püspököt és áhitatos imá-

ban kéri ti Mindenhatót, hogy
méll sokáig álljon ElZ élen ere·
jének ás tudósának teljében -

e. egy ház lis hazánk diszére.
Ad multos annos r

,
"Eppen ugy" . ~ .!
l. Vilmos, Hollandia királya, a

protestán! állami egyhllzat ki a
karta terje~íltelli egész országára.
Ugy gondolta, hogy még a szent
misét ig elnézi a katolikusoknak,
sőt püspöktiket is moghagyla, de
azt már megköveteli, hogy ezek
szakite8nal\ meg minden Ol~ze·

köttelést. a róma! pápt.val.
Éppen t'gyík katolikus pU$PÖ

köt hivatta magához, hogy mll~

nyerje eglméjén~k. Benélt o4kl, .
magyaráIta neki, hogy mennyire i

helyes a protestanthmus. ApUs.
pök csak hallgetott, de végül is
a fejQt rázfa.

- Felség, - mondotta - é.
litlm flllctt rindelkelhetik ön, de
a hitemet KrilSltuB utan· iguitom
és nim alOn 8_ava után.

A holland ~jrály nem tudta ftl·
fogni protllsláns éBziárassaJ, hogy
míért ilyen nYllkesok akaiolikus
püspökök I Türelmetlenül felklál
tot(: - Én nem tudom m<lgér
t~ni, hogy miért engedolmelked
nek önök olyan rablzo/gii mó.
don II római pápának ? Hát ~em

tüdnAnak jó püepökök lenni anél
kül, hogy törődnének apApával?

A püspök az:onnal megfelelt·
~rlekl: - Hát, Felség, a2 olyan
pUspökök, akik nem törődn.k·: a

. pápával, annyira .jók lenn.nct,·
mint amennyire jó lenne .az·· a
nilnlsúÚ;aki fötyül a .kjr?lyr~: .

~ . .• ."- .,,: • j • . • .• : '-
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,A ma~yar htolikus Ujjáébre-,
des egYIk n81ZY apo~tolát: dr.
Glattfelder Gyula csanádi PÜ:l
pököt köszönti harminc éV8~

főpásztori müködósének fordu
lóján a katolikus magyarsáll.
Bölcsessége. tüneményes szó
noki ereje, megalkuvást nem
ismerő szilárdsága Krisztus hit
és erkölcsi i~azság6inak hirde
tésében, g-f.'rinces, bálor ma
gyarság8, derüs jósű~a, böke
züsége éfi alkotóereje ínaradfln
dó értékst jelentenek a magyar
katolikus egyház történelmében.
Az ifjuság ]1üspökánek is hiv
ják..;\ magyar középos~tá,ly tiZ-\
ezreI annak a n8gyszerti es kor.

Shvoy Lajos székesfehérvári
mcgyéspUspök most adta ki
nagyböjti pásztorlevelét, amely
ben a magyar élet egyik legfáj-

. ·-dalmasabb pontjárói j . a szU Ietés$<
rosszabbodó arányszámáról em
lékezik meg.

- A gyermek a jó l.s(en leg
nagyobb ajándéka - han~~zik a
körle"él - s rá akarúk mutatni,
hogy a gyermek a szebb magyar
j1~vendő istenadta záloga...

A főpásztor ezután a Szentirás
ból vett idézetlel bizonyit ja, hogy
Isten ajándéka az emberi élet.
Nagy bün, ha a házastársak mes
terségesen megakadályozzák lsten
teremtő munkáját, vagy megsem
misitik azt, mert ez éppen olyan
gonoszság, mint a gyilkosság.
Elgondolkoztató adatokat : ~zUl I
ezután a pásztorlevél a bünös
beavatkozások egészségügyi ve-I
szedeIméről.

Egy 1935 ben megjelent német
orvosi szaklap szerint Németor
szágban egyetlen év alatt 80.000
édesanya halt meg tiltott· mtItét
következtében és tőbb mint
300.000 megbetegedett. Hangoz
tatja a továbbiakban a püspök
pásztorlaveli, hogy a házasi'ággal
nemcsak jogokat, hanem kötelis.
ségeket is '. vállalnak az emberek.

Az első kötelesség a gyermek
elfogadása és felnevelése. Bzt az
lsten előtt önként vállalt köteles.
seget a házastársaknak. teljesíte
niök kelJ, bárnlennyi gondBa ~i.

áldozatba kerU!. RámúJat· arra,. . . .. .. . . .

hogya szegénYi..bb népiétegekpen
több a gyermek, mint ott, aho~

azoknak felnevelésére' jobbak;a:l:
anyagi' Ichet6!égek.' .,. ". .

.A:~~t.~len. ~~.~rakoz~~Lv~~,. a
'. djvat es a. tulzottan .Il}egnö.veke·...

. .' ..... , ... ~~ I:~~':~~~,~ ..~.~. ~~., (~:~.' ;~/. :: ..• "' ....
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(második bekezdés marad.)
Az igazli/atóság tagjai 10 drb Az igazgatóság tagjai 20 drb

Sllj&t ne'Yükre átirt részvényt kö. saját nevükre átirt rés~vényt

telesek aZ intézet pénztácánál szelvényeivel együtt kötelesek
biztosit6kul szelvényeivel együtt az intézet pénzt6ránál biztosi-
letenni. tékul letenni.

29.
A felüllyelőbizottsiig a köt

gyüléa által 3 óvre választott 8
részvényesből áll, számuk, .ha
időközben5~nél kevesebbr~nem
cllökken nem egészittetik ki. Er
vényes határozathozataira lega
lább 4 tall jelenléte stükséges.
1 iszteletdijuk ar; évi tisztanye
reség 5 százalékában állapitta
tik meg.

§. .
A felügyelóbizottiál: a köz

gyüléi által 3 évre választott
leitöbb 8, h:gkevesebb 5 ;rész~

vónyesból áll. Érvényes határo
zatl)oz legl;llább 4 tag jelenléte
kivánatoll. A felügyelóbizottság
tagjai 5 drb Baját nevükre átirt
réstvényt sJlelvényeivel együtt
biztositékul kötelesek,az intézet
pé·n~táránál elhelyezni. Tiszte..,
letdijuk az évi tisztanyereség
511zázalék••

·31. §.
(első bekezdés marad)második bekezdés. '

Leszámitol él visszleuámitClI ·LellZámitol·ésvisszleszámitoJ
váltÓkat és kerelJkedelmi ; utAl. v4Itók.t: éökereakedalmi .utal
ványpkat, fOilallcozik banlcüllY- v4nyokat, fOfllalkozi~.ba,nktigy-

.letekkel és áruUlletekkel, to- letekkel,rnuógaz:daBági, ipar
vábbá mel6gazdClsáii, ipari és ós ker..kedelmi 6.ruüzletekkeli
egy~b lIynemü v.lla14tok tovább fuvarozással,· halonló kereS't
fejlasztésével és mindennemü tény irányu ·vállalatok tovább.;
vállalatok finansz:iroz:ásáva1. fejlesztésével.

(3, 4, 5-ik. bekesdés ,marad)
hatodik bekezdés. ,l- .•. .. : ... ', '. :_.

Szükséghez mérten fiók tale- .. ~ p~nzj.hiy~ és. közgazq~sAgi
peket létesit. sza'kségletékhezképe.t 8.szom,;;

szédOi . községekben fiók tale
peket lételit.

.32. §. '. . .. . .
(1, 2, 3-ik bekezdés marad) .negyedik bekezdés. '.; '.,

A betét legkisebb összege 1 A betét legkisebb ÖlSZege 1
korona. . p.ena6.

Pelmondás 300 k6ronáign~~6. §;pelm6ridás. 500 ~en'gc5ignefu
kivántatik, 301 koronától· 600 kiVántalik 501 pengótol 1000
koronáii 3 nap, 601 koronától pengólg 3 nap;. 1001- -penIl6~ól'

1000 koronáig 5 nap, 1001.k.o- 2().P9 :;.pl!lnllóig·, .5l:Hlp.~·299J
ron'á'ió1.4000 koronáig,8 n~R' pen$Íót91. ~g'?O p~nió.ig~,a, ~!?;
4~01 lcorpnátóll0 ..0 0 0 .kor:oná.- 500l pengotol ~<?090 pengolg
i~ 15- nap, 10.001 koronától· 15 nap~ -lI%on felül 30 riap. .
20.000 korori~ig:50'nap. _ .._::. .

; .• ", .... .' "." i". ::37. §...; <~r. ._~.;~ \~.. :.~~ ~ ... _ti~~~·l.·-;~.:.I~;~.:'
~ a felmolldott. Qssz~g ~ rek.. . Ho!'-b:f'.élmond.ott: ö'i~eá'a r,I~,

\~o.~d~si ha~.~rnap.o~~e~ n~ rnQA~á~i ~~'P~~P9.~HJ~I:, ~~;
v.~tet}~,.a b~t+,~ r.,~pnapili, ~~ vAt~l,'~" \,l~,bb.~lilJ;~()nq~Il}~lc ~~~l
~~mat?zik a. ha· ~'&e~' 'idő' ~f.!t' li~Y,e. 1\,"...iJyen,A~i'ió:, ~~.t~~

·llem·vetetnékCel ;ale~S.isebDkaw csak IS nap ut6n ~ametozikUJflL"
,mIltlábbal tov'bb kamatóztatlk. '.' - ....• '. ;" ,-'. -,_::-: '-:'.':\

", ~t. ~'J ,~!"" ::; • l'.. . ~~:49.,§.·1~!:' .• ;~í.} J'Uil,1 t:~'.~é;-I.~I"~.:J.h ~dtH
.. JéJ~4IQgköl~~J;\ö~';QI"Ji~;i"-" .. 1'.ltddlo~köJCJÖf\ök.f.e~ l~~~~> .

:t~~A.lL,f't.1 u~lvány;o;tat~~lc·_ ~~:t6Iáll: utján ut.~!Y}.J}.>.(~~!~!~~~j.~,.

:P;~:.j~(~~~\'I~i~y!~~~~I~(i~·i~8~?r fl," ,P:$.~~~:re~~ori·~~~J~I~.:I~t~_~ : ..~/~
az' in,.tlan· értelt4nek· 2/3· rl~..,.ar ln~~l8h~lrofiarm"f·'he~~~~",~-~
IZti~. tüskér ollen' bittositott hé- .1et)ljt~~t!~~lt:~~l~~~it~\~~~~:J:~

." , -" :" ," : .. " .~ !. r. = ~~! ;. f '" ~

2. Jegyzőkönyvvezető éi hiteIesitő·kijelőlése
3. 19azgatós~g jelentése u 19'0. üzletévról, valamint az 1940.

évi december 31-én lezárt xáruámadáaok elöterjl61tése.
4. felügyel6bizottság jelentése az 1940•. üzletévr61
5. Határouthozalal az 1940. évi mérJ~gmegállapltá8a és a nye-

re6ág f«loutá.ára nézve. Felmentv,ények llJegadáaa. . /
6. Igazgatóság javaslata a% álapsubályok 4, 5, 7, 11,12, 13, 14.

15, 20, 25, 29. 31, 32.36, 37 és 49-Ik paragrafusainak m6dositása &

ez ezzel kapcsoJatban a· réólvények ÖS5Z1vonáaára.
7. Az Iglllgató&ághoz a kőzgyülé& előtt lagalább 3 nappal be-

adott inditvánYlJk tárgyaláslI. Endrőd. 1941. március 4.

R<r. ALAPSZABÁLYAINAK M6DOSITAs TERVEZETE.
bizás folytán. Nóket a férj. lc.is- me~biz;ás is e 6zám nagyságáig
koruakat az apa vagy gyám, korlátozódik. Nöket a férj, kis
gondnokságalaltiakat a gondnok koruakat az atya val:Y gyám.
külön meghatalmazás nélkül is gondnokSág alattiakat a gond
képvisel;. nok, külön meghatalmazás nél-

kül is képviseli.
ötödik bekezdés.

Érvényes határozat hozatalé· Érvényes határozIlthoz - köz-
hoz a 23-ik paragrafusban f81so- felkiáltás utján - általános szó.
rolt tárgyak kivételével névsze- többség kivánatos. Legalább 100
rinti szavazás utján általános réuvénnyel rendelkElzó részvé
szótöbbség kivántatik : a köz- nyes-csoport irásbeli kérésére el
{lyülés azonban közfel kiáltás ut- nök névszerinti sz!va%ást köte-
ján is érvénye~en határozhat. les elrendelni.

25. §.
A részvénytársOBág ügyeit az A részvénytársaság ü~yeit az

igazgatóság intézi, mely 1 vezér_ illazgctósáll intézi, mely legtöbb
igllZl:lltó, 1 ü~yvezetői"azgató. 15, legkevesebb 10 tagból állhat,
legtöbb 15 és legkevesebb 12 kiket a közayülés 3 évre vá
igUglltósógi tllllból álJhat, kik laszt.
az ügyvezető kivételével vala-
mennyien a közgyülés által 3
évre válallztatnalc:.

§.
Elnököt az 1R"llzg"atóság vá

lasztja I1lakuló ülésén saját me~
bizatásának időtartamára. Ve
zeti II köz~yülés és igazgat6sági
ülés tanácskozásaít. Főnöke az
intézet tisztviselői karának, irá
nyitója a társulat ügyvitelének
§. .

Elnököt akadályoztatása ese
tén az alelnökök helyettesitik
választIltásuk szorrendjében.

AZ E)I(DR6D-GYOMAI TAKARÉKPÉNZTÁR

Régi szöveg: Új szöveg:
§.

A társaság 2500 drb. 40 pen.
gő n. é. és névre szóló részvény
ból áll. A részvények l-es és
lO.es cimletekben áIlithatók ki.

melyre a l ré~zvtnyeseket ezennel meghívja
TÁRGYSOROZAT:

1 Elnöki megnyitó

MEGHÍVÓ.
AZ ENDRŐD-GYOMAi TAKAREKPcNZTÁR R. T.

1941. évi márciui hó 25-én ddután 4 óralwf, Endródön, a Kath~-.
... likui Népház nagytermtben tartja

XLVII-IK ÉVI RENDES KÖZGyOLÉSÉT
AZ IGAZGATÓSÁG.

5. §.
A részvények a vezérigazgató, A részvények a7. elnök, pénz-

pénztárnok és a társasáll köny- táros és II társaság ügyvezető

vezetőjének aláirásával ad~t;lak könyvelőjének aláirásával adat
ki. Minden részvényest a társa- nak ki. Minden részvényest a
sá~i vagyon aránylagos rész.e társasági vllRyon arányos része
illetI. illeti.

7. §. második bekez.dése
Minden átirásért 1-1 rést vény Mindtn átirásért l-l részvény

után ~ Korona fizetendő fi tal'- után 1 Pengő fizetendő a tarta
talék alap javára. lék alap javára. l~azgatósá!Z in

dokolt esetben t! fizetés kötel~

zettsége alól felmentést adhat.
11. §.

A részvénytársaság tisztvise- A részvénytRrs8ság tisztvise-
lői: a.) elnök, b ,) társelnök, c.) lői: a.) elnök, b.) két alelnök,
vezérigazj:{Qtó d.) ügyvezető igaz- c) főkönyvelő d.) könyvelő, e.)
gató, e) könyvvetet6, f.) pénz- pénztáros, L) tlirsulatiügyésL.
táros, g.) tá~ulatiügyéllz.

12.
Elnök, illetve akadályoztatás/!.

esetén társeInök a közgyülés ta
nácskozásait vezeti, a közg'Yü
lés által 3 évre választatnak, fi
z'ltésük nincs.

13.
A vezérigazgató vezeti fi társu
lat mindenneIT\ü ügyeit, elnököl
llZ iR"azga tóségi üléseken, vala
mint aZ elnök és társelnök aka
dáJyottatása esetén a közgyü
lésen is.

4.
A Társaság 8Iaptőkéje20.000 '

drb. 400.-koronll n. é. és névre
szóló részvény ból és8.000.000
Koronából áll. A részvények 1,5,
10,25, 30 és 100-as cimletek
ben állithatók ki.

14. §. ...
Az ügyvezető iQ"azgató a Ve- Főkönyvelő az Intezet mm-

zérigazgatót akadályoztatlisa d,mnemü ügyeinek vezetöje, a
esetén minden üllykörében he- közgyülés és igazgat?s6g~ gy.ü
lyettesiti. Fia:etését az Igazgató- lések előadója, a llsztvlselok
ság határozz!l meg. ügykörének. ás müködésé~ek.és

irányitója. Ertékes munlc:al~a~a
elismerélieért az Igazgatos811
ű:;zyvetetó-igazgat?i ~immel ~s
cégaláirási joggal JutalmaIhatja.

15. §. A könyvelő és pénztáros Id-
A kqnyvvezetó és pénztárnok jelólt ü/lykörük teendöit !elkils_

a hatá8körükbe eső teendőket meretelen tartoznak vegezni.
v~giik, tartozn·ak évi fitetéiük- Igatgatóság utóbbitÓl m~l?feleló
nek mefeleló biztositékot az in- bittositékot igényelhet. Üg~éss,
tézet pénitárában elhelyezni. elletleg a fiók telep megbl%o tt
Ugy az Ugyveaetö-igazllató,mint ügyésze a túrsaság perel5 és Pe.
könyvvetetó és pénztárnok élet- renki vüli ügyeit lnt~zi. p: tiSzt
fogytig, illetve a.társasál: fenál- viselők - megfelelo proba-idó
lésáig vál~sztatn·ak, á\lásuKtól után - az intélu~t állandó al-,

fegYQ!mi . uton mozdithatók el. kalmazottjai, müködési idejük
A7. ü~yész viszí a társ8sál? Plt- 8zono. a pénlintézeti tisatvi,e
res élperenkivüli ül:yeit. Mind. lók törvényben mellszabott szol
nyájukat 'az 19a1lgatóság válailtt- gálat1 idejével. A tisztviselők fi·
ja meg és fizetésüket is ez ál- zetését, az elnök tis.teletdiját,
lapitja meg. valamint az ügyész járulékait az:

igazgatóság állapitja meg.
20. §. el~ó bekezdés.

A részvényesek a közllyülésre A részvényesek a kÖlllyűl.~re
agyüléat.m.egclóz.ó: .kél .. vl'SÁr..:: a R'yülé~t rnegelőlő. egy héttel
n8m:l~~:~~tempIQrck.e19tti,k.étsz:erl a községben szokásos ~ivatÓlos.

- hi~9Cl~é~~el,~~ ,~,"~y.H.lé~, tá[gr,!':- ~ird6té8sel. é~. ~ gyülé. táriya
in~lCm·e~jqr~'elle.mellett .a.)(.oz- Inak· meg)elolese mellett ei)'
:siyliié:st'me~e15iő nyo.1c na'ppal békéllrnegyei lapban egY5IÍer kö·
'e~y.. b~~ ..~.!)l\~gy,et lar/e~· ..cf~Y: tölt ~irdeté8 u~ján hivatnAk meg:

- "Sur;lc.oue.-teendo, hlFdetmeJlY Érvenyea' .ha.tlarozat- csak az· Igy
utján·hív.ahlak!- m'eg•. Ér",.o'·yes kijelölt\\t~rlly~k fÖ~ö,t.L~QJ;hatók.

·~-:h.ll,t.~{,oz"t:,,C:saki:iiy.rJdjeI6It .. t'r-· (má,~99~k,é~ r~rrn~~ik
·':ilyal< fol.tt hoxhatók;._.. . \ oekezde. marad)
'. .. . .. - -., .<!..~ ,. b· ,il·'·d~ ,.,. ..,
:.. . - ',. .• ' .• ,.... l n..mg"''t1x,· eltez es,'

,;_. ,;'A ..ú3~~~eriy~~~i{;;}Ati.v~f.~~' . Mfnden'tes:ivényes' ~nnyi ~ít
: ·>:tot Iy.korol, .hányréuvénye VAzatot gyakorol, ehány részvé-

van, az:ol\b~l\40 sZllvazetná! töb- nye von, ezonban neg'yv,~n !llll-
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Garamvölgyi M.ihály főtoromőr panasza
CsernusMihály méltóságos apáturhoz

főképEn tisztelt üpátuP, mEg miegymás !
Ezen pár sor irasom a legjobb _\ hogy orditunkl? Azt 'hittem, éi

egeszségben taláija, melyhez ha- I ferslág rögtön megüt. Mondtam
50nlót önmagamnak is szivből Iis a kollégámnak, hogy na test
kivánok. vér, menjünk instanciába a biró

Engedeimet kérek, hogya be- urhoz, ozt kérjük meg ne csak a
Wim nem mind egyformák, detüzol tókhoz vezessen a telefony
hát mink se vagyunk egyenlők, drót, hanem a templomkerités
pedig hát mindketten Szent Mi- sarkához is, ozt jövőben ,minden
hály dicsö szent.nevét bitoroljuk. jövömenőnek a füléhe sugjuk a
Négy nap óta rovom a sorokat, Dicsértésséket, nehogy dobhártya
merthogy minden negyedórát HlI- repedést kapjon a kényesfUlü
kölni kell, s az aiatt mcgszakad nadrágosember. Méghogyorditunk.
a tudomány. De nem is iátok Az apátur már vagy husz eszten-
mindig egyformán és ebben az deje hallgatí minden órában, ozt
apátur a főbűnös, mivel a to- még se unt bele, mert mikor meg
rom ablakok nem zárnak jól, ozt i lát, megemeli a nagyszélüt és
szörnyű nagyabuzal. A kipem felk6szön, hogy mindörökké. ámen.
rég kiment vóna divatból, s va- Ha nem tetszik rossz néven ven
lahel az üstökön viselném a szé- I ni, ez a válasz is elhallik a bő

meimet, ha nem élnék én ls csa- ! gyös ur ablakáig, ozt mégse kár
lafintasággal. Ugy cselekszök és! pálják az Apátur érzes torkát, ciak
erre kioktattam az uj kollegát is, a miénket, szögény hódvilág-ku
hogy minden negyédórában ellen- tatókét. Pedig Varju József bácsi

. kező irányban nyitom ki az abla- is jóváhagyta magos tlsztünk
kokat, igy aztán a cug visszarán- l helyes ellátmányát, mert aszondta
aati az arcizmokat eredeti formá- hogy akkurátus stélusban mond-
b

jukba. De még igy is be' kell juk a dicséretét. Megoztán ha ugy
hunynom irásközben azt a szö- bögnénk, mint egy bivalybornyu
memet, amelyik pont akkor kapott el lehet azt hinni, hogy az Apátur
cugot. Meg is kérdezte akornám megtürne bennünket odafönn ~
.odafenn a minap, hogy míé.rt mondjuk ~jfél után" ,vag.y ,ebéd
hunyja ke~d' be az~ egyik ~zemrt, után ugy kétórat~jbaii l ? '" .
ámikor ír? HM azért fe 'oktondi Abbul is látnivaló, hogy ideg-
magyarázam a nehézfölfogásunak, bolhája van a tisztölt urnak, mert
ha mind a kettőt behuuynám, hát hogya mult hónapban meg azzal
nem látn:im a betuket. Erre aztán vétlek elő bennünket a község-
megnyugodott. házán, hogy nem hallik rendesen

De ezeket ,csak azért irtam, az óra köszöntéseket. meg a duda
,hogy belejöjjek a helyes értelme- szót?! Na mán most, melyik az
.zésbet Más az én panaszom, sok- igaz. ezt tessék kisUlni. Az egyik-
kul fontosabb. Egészen elkeserít nek tulnagy, a másiknak tulkicsi.

Tetszik tudni, hogy a föjegyzö De ennek az urnak is megfe-
ur kivánságára megmagyarositot- leltem amugy garamosan. Azt
tam a nevemet. Giricz helyett mondtam neki, hogy jó, majd
"Garamvölgyi"-re. Hát azóta nincs változtatok az életsorján. Ezután
maradásom a gyomavégiek elött. ha meglátom az utcán akár nap
Aszondják, hogy kétszáz eszten- pal, akár éjfél után, olyat kiál
{jeje itt viselték őseim a Giricz tok, hogy az egész falu meg
nevet, vén koromra mér untam tildja, ki császkál erre-arra. Nem
rá ? Meg ha már magyarositani ig szót azuta se. De az ö,sszel
akartam, akkor mér mentem a mondott egyet. amt még most is
Garamvölgybe, ahol a p31ócok, nyomja a bögyömet. Ugy történt,
mig tótok laknak, mért nem Kö- hogy az ősz ~égin bekövetkeztün~

rösvölgyire változtattam. Hiába Németh komaval, akkor még u
magyarázom, hogy mindeI;l zseb- vót, az lsten, nyugtassa az ottho
kendöffibe és alsóruhámba a Gö nában, a Kalmár biró urhoz, ozt
betű van be varva, tehet az uj elpanaszoltuk neki, annak a bi
néT is csak gö-vel kezdődhetett. zomos urnak a fUlehallattára, hogy
Megoztán a .Körös mellett nem- nagy a drágasá.g, hát velünk is
csak Endrőd, de Gyoma is itt tegyenek valamIt, mert abbul a
fekszik. Hát már mégse akartam, kevésből, amit adnak, nem na
hogy t1ton-ulfélen gyomainak néz- .' gyon ugrálhatunk !? H~ csak tes
zenek. Nem.vagyok én karórágól? sók elképzelni, se szó, se besz~d,

A napokban .ippeg készültem csak -bele vágott az a. valakl.a
panaszra a községházára. Az Ur- beszédünkbe, hogy "kl mondja
bán jegyzö ur aszondta" hogya azt, hogy ugráljanak ? A község
főjegyző ur nincs itthon.. Pesten nem bakkecskének fogadt~, ma
telel, menjek ,a Tóth jegyzö ur- ?uk~t, hanem (Itűzöröknek, '~e~
hoz. De csak az ajtajáig jutottam ldő-jelentöknek. Még, hogy mml'
mert odabenn valaki, ugy ,vettem bakkecskék- vagyunk? 1 Az ugrá
ki hogy a toronylábánállakó uri- lásnilk más érte1.me va~ a meg
miféle, ippeg: r61unk széctíele a élhetés erányában. amlnthog~ m.ás
uellteU: vizet. hogy tul,haRgosan ért~lm~, van, a ,rönd~s ~ben já
hiáltjuk óraütéskor ,a lIDicsértes~ rásnak, meg, anIla;~ a csuszá.!"
~~ketu.' Meg aIr'merte-~ .. mond21ni, mászásnak,aminek ujév táján

; . ~

voltunk tanui, amikor egyszerre öteg borbélyt, a Károlyt beci
olyan sikos lett a járda, hogy még tálja a föszolgabiró ur iparki hA
a cigányok is egymás lábát üWt- gásért, merthogy nagyon megér
ték ki, amikor az éccakai ~ené- demelné. KöpUlyözött. ozt csak
lés után haza ténferegtek _Az két, gyúszúnyl,vért 'eresztett a
apátur jó dohányt sziv, de 'biztos, dérekambiiI. ;Vagy niondju~, hogy
odaadta vóna az egy napi kcs- Mihály csizmad-iát. a drit~zámat.
tök·municióját, ha láthatta vóna I aki rossz talpa~. tett a cSlzmára~

azt, amit mink a torombul. .Ho- .hogy .egy félévIg ,se. tartotl De,
moki előtt láttuk, hogy kétfelé azért mégis szánnám szegényt,
váll egy társaság, Az egyik erre mert a multkor a Jankaüdúl5
következett a piac felé, a másik előtt nagy próbárs t~tte a járdát
Király, meg a Batthyányi utcán kUkoponyajávaL Az volt ,a sze
igyekezett hazafelé. Hogy ~hány- rencséje, hogy Csókási igazgató
szor borultak asikos anyaföldre ut ippeg kikötött pár másod
azaz járdára, azt megolvasní nem percre az üdUlöben, ozt vót, aki'
tudtam. Aki a hid felS' erőlködött, doktorért. meg papért szaladt.
az hun fölállt, hun leült. De ugy FUlöpnek se kedveznék, mert
belegyiltt a tápászkodásba, hogyaszondja, hogy nem ad hitelt az
e mehetett volna turpistának a uj törvény mián. Hunya Lajos
Tátrába. Egy másikról akornám tanitó urat már szivböl sajnálnám
regélt, aki ippeg jött fölváltani, ha hüvösre kerülne, mert minden
hogy majd a frász törte ki, ami- szerdán és szombaton áhitatos' fi
kor egy szörnyű nagy behemót gyelemmel lesi a köszöntésünket
valamit látolt a Temető-utca felé és négyszer-ötször is ki-kidugja
cammogni négy kéz-láb. Csak a fejit, hogy mikor tit már a
akkor látta, hogy nem valami nagyharang. No a kis Pádár
szürke medve, hanem ember, a- jegyzőt is szivesen látnám a
mikor hátulrul csizmát látott a boltomban. Nem a lélekharangra
mászó atyafin. Nem tudta kivenni gondolok, hanem csak egy kis
hegy kivót, az illető megcsak izzasztásra az Alispány ur elött.
morgott, igy hát nem tudok szá- Neki se kenyere az adócsökken
motadni a cirkuszemberröl. Ezt is tés, hát neki se ártana egy kis
csak azért piszkáltam meg, ho~y pocakleirás. A Tóth tanitó ur a
a bakkecske névre nem mi szol- légó-vezér se érdemel kiméletet, ,
gáIlunkrá. ,;, természetellenes hajlamai. ,miatt.. :

0<, Voltaképen. más: az oka" annak", 'Mindig félrevereti a harangot.
hogy e le'vélirá ra 'rávetemedtem. akár kel I, akár nem. Akkor is, ha
Tetszik tudni, személyösen nem nincs tűz,

mertem magas tekintete elé ke- De jöhetnek olyan' eselek is.
rülni, mert <1 Gyuri se tudta, hogy amikor esetleg az Apátur, vagy a
meliik lábbal tetszett fölkelni It föszolgabiró ur, vag~ a főjegyző.

Arról van szó, hogyha nem biró ur kerülnének teritékre l? Mit
,ugratás i.jkart lenni, az elöljáróság csináljak akkor t Hát én meggon~.

a vasárnapi hirdetést - a to- doltam a dolgot. Mégse vállalom
rombul- rádígóleadón akat- ezt a hóhér munkát. Inkább ugy
ja kikláltatnl velU nk. Ugy mond- teszek, ha törésre viszik a dolgot
ták, hogy valamelyík sánta ördög mint a kis EIiás Gyomán. Meg
koponyájábul. pattant ki a furcsa li kérdezték töle. hogy hol állt az
tervezet. A bIró ur csal( somo- autójával , emikor a Timár sógor
Iyog, ozt aszond ja, hogy mindent az első pofont 'adta a Klein vi
meg köll tróbálni, mert a munka gécnek t Hát vagy 6 lépésre. fe
nem szégyen. A főjegyző ur csak lelte a kis Éliás. No és hol állt,
ránk pislantott, ozt elfordult. amikor a másqdik csattanás hal-

Nem vót mit tenni mint az Ilatszolt t Akkor már vagy 50,lé-
. .' pésre voltam az autóval. mondta

Apaiurhoz folyamodnI, hogy fa~ a kis ember. No és miért szaladt
lucsufjává. a vásári pojácák cim- el? kérdezte a zsandár. Hát majd
borájává mégse tegyenek bennün- bolond vagyok kivárni, amig az
ket avval, hogy a torombul kiált- a marha nagy ember Kle[n után
suk kinek mi az eladója vagy nekem adresszál egy-két átszállót.
vev6kedve '? ' Igy vagyok én Apátur. Hogy en-

. . . gem mindenfelé kárpáljának,_meg-
Mertha erőszakohk, én mlOden- osztán a templom melletti .siká-

re el vagyok készülve; ha nem I to. ban valakimegkenjen a rádigó
véjk az lsten házát, én se nézöm miatt, ezt már ,nem állom. Inkább
az embört. Tessék kölcsönadni a' ny~galomba.megyek, ha kenyér-
messselát6ját had lássam hát törésre kerUI a dolog. Tudom,

.' ..' hogy sajnálni fog a -nép is" meg
hogy m~ mégy a faluban éjjel [s. az apátur is, mert olyan szépen
nappal IS. . . hármazni nem igen tudja senki a-

De ozt ne, okoljanak. ha _k:te- halálharangot,ininfén.' Es szeret-
. rigeté_m, hogy, ki mikor dulon- ,tem volna egykoron, ha az ',Uris- .
gél hazafelé, hogy, melyik utca ten elszólitja' ezen á~nyékvpág~óJ,

szögletben, vagy kisajtóban ,ki 'az a~átúrnakisákk.urálusa~~~g~
enye1ög egy' másik "pátatlart ~,~zm, naho&Y-,a ro~sz: harmon~k,a:
vagy,páros személlyel" hogy uJrafel~avarJkédes~álmáb6J"".!pe
mely k~ házb~n, bogy:,éttJlt)1_ez!~ . hát ,m~gf~s~~an.a~,,~ttF~~~~h'.'~lJe~ 'o

a bHvesi.bu5ég~t é~~o~c,~o~o~ .,zett~l,. ]~~~ :er~~~~~~~k:l :a;;;,~tO!Prn
5zeretet5,tbottal,-vagy..· ~eprü'7 rádiót., .., .,'.,. C":; y' ';'~~j:, , 
nyéUel? N tólvajokaf. betör~ke~'~ " ' Isten oltal~á~a' .alánl~Ql; ~ ;pa- ,
zsandárokra'bfzom; ez a' ö ~ ügV~ n~.s~omaL~_ ,t1~%~es •. önm~g~at

,kÖrük. -De~mán a i bIróságl i4é- . 1~1V.e$ t.9r~Im.~,}n61állomj)~~;~: '
,,:z,~ket: nagy pal~ióva~AAom':jJe :>0':; .,-.;;-(3afa,myö~g}'LftU1.)Ály~ , ,
. a rádi9Ó-masinán. Például ha az t(lzör, ~gY.:J~,m~N,,~_~h~~:~,~~~~>

.~ .:,.~.; '," ?~. ~·f',·:F~,:.~ ;:>'~2~~~~·;,:f·:.~:~.:;F~:~~~~:
';::...:t I
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február hóról.

Kinevezés. I:Lk~~vármegyefő

ispánja Zalai Bálint orosházi kis

gazdát az Orosházi Kisgazda Ifjak

Egyeóületének elnökét a Magyar

Élet Pártja vármegyei gazda szer

vezőjévé kinevfzte.·

A Nemzeti Munkaközpont
szarvasi' munkás· szervezete a
pokban tartotta évi közgyülésétr

amelyen a vármegye munkilóba
rát népszerü fOispánját baiczai:
Bet:czey Miklóst és Ugrin László·
fŐs20lgabírót.a szervezet diszel-
nökeivé választotta. A több száz
főnyi munkássereg lelkes hangu
latu közgyüJé/Jén vitéz Zerinváry
8zilárd országoóképviselő mon
dott nagyhatásu beszédet, majd
a tisztikart választották meg.

NÉpmozgalmi adatok

A keres~tség ~lI:e,nt:;:égét fdv~lte:

GYUríC:lll Gyula ~zlIbómester Kiszt'ly
MarIlit leánya: Eve. MegdoJna. (Ja
nuárról.)JKiss György földmüvE.'s és
Aradsaky Zsófia lelÍnya: Irén OJs:la
I,'tizmándi Olia hiutarlá~beli fia: Ti
bor Béla Miklós. Kl:>101l1l JlÍ~os és·
Gyuricza MarIlii !ftánva: Margit Irma.
RAcz !stván földlllunkRli és Látkóczld
Etelka fia: Bél/! Istv';n. He!<adÜ,. Pál
csi~lOadia és Takács l\.1arllit fia: Sán
dor Löszló. Branyecz.ky Imre földrnü
ves éli Pintér Anna leényts: Anna
M"ria. forgács btvlÍn f5JdlOüves és
Möjoros Anna fia: Imre' Kejla Elek
cseléd és Szabó Róza fill: Elek. Knllp
György fmunkús és .Szekeres MériR

. leánya Klára Ilona. ÖSlize~cn 5 lány
és 5 fiu. 10.

S:::ent hÓZCW>óQo.t k6t6ttek: Gyeb
nlÍr Mihály k.ubikos és FeKics Margit.
Htinyocz Joakim és Tóth Veronlca.
Fülöp Béla fmüv~ 6:1 Hanyecz Anntl.
Dinya Lajoli fmüveli és Gollai LUCI!.
Véha János fml1ves és GI.lllmoos
Mária MarIlit. Véhli Vince fmüves és
lvallyi Ir~Í1. Gyuricza .mre fmüves és
Alt Irma. Horn~~:llitván cipész és
Szmolll MAria. Bela Lajos fmüves és
Bulll Etelka. Németh Sándor vasesz
tergáJyos és Hunye Etolka. Henyecz
Pál fmüvea ós La!tetos Mária MaO'·
dolne. Katona Imre fmüves és SzuJó
Mária. Pap Gáspár fmüves és Timár
Monika. Pap Károly fmüves és Oláh
MllrR'it. Szujó Miklós fmi.ives és La
patinszki Ter'ziao Kurilla Boldizsár
fmüv63 éli Gellai Merllit. Ga1llmbos
Mihály foárász 65 Csuvár Magdolna.
Hanyec~ István fmüves és Dávid Mö
ria. Gelllli Ignác fmüvE-s és Verg~

Etelka. Tóth Imnt munkás és Fábiá'n
Irén. PölöpiÁliklós cipón és Uhrin
Marait. Timár Lajos cipén éli Vel·
kavics Julienna. ÖUI6sen ~3 p6r.

MeghaUak: Jánosik Veron 74 éves
gyomorráltbnn. Mekovics BéJa gé_o
pán 60 óvei t.üdóllUmókórbel'. Véha
Katali. 81 évell- allgltori gyengeség
ben. Hanyecz V.ron.70 'ves sziv
Izom .Ulljloll••ban. FeUclI litván 72
óves llyomolTák.ban.Kisuly. Inire _23

~~d6Iobb.n.~eArany .. lll~*C 79'
'ves v6r.lillllnutÁblln.· .Ginea -latván
72 'v.. uinzélhildéS. Korcsmáro51
Máty411 77 ~,... 8urTlaaiyblljblln. Pe
Uc.Mihály 63 "e.'OIl.lobban.- PIl
löp Elak 75. óv'" .~r~~ '-U~\Itában.
Hornok Ani'eUa ~O ~v••.· iyeni-el-"
mtjila'gb.Í\. 'N.ai.th.. Ann:.--17' éves
m'hrákban. -Jakab JuU.nn" 76·'. 'ves

: vére.e.llyiUtáh.n~ S.aJó Borbal• •7fJ:
éves véroa ~iJ~t4ban;:.8 f_rn;.· éJ. S;
1)6.' Ölu••on-l6.' >:{ .'., ~ : ?:--.~ .:
.';'~ .' : .. "~. ~'l".-: . ....,:~~~.:~~:~~?~;:·~ ..~~~;!:'~i~

$'

kiáUitásr~

szociáldemDkrata párt
felo5zlnfását kivánja

fl hÖZnZEmi munhilsság

6-ig, a Vissz8utazésr~ mtircius
29-töl .óprilis 15 ig beúr'-lon ér
vényes es hnsználhór\~. tehát fl

kedvezménnyel felutn_ók méG'
fl husvéti üp.Dtpeket is Bllda.~
pes len tölthetik. Az i~ezolvány

bármf.lyik ;;ocsioszttilyba.n, uliY
gyors. minl ~7cmélyvondtokon

feijogoSit HZ 50 sZHza'ekos ked
vezményre.
;;

az ingatlan hasznosítására gond
nolwt fog kinevezni.

Ha a birtokcs a felhivásn3k
nem tesz eleget és késedeImét a
termelés érdeke szempontjából el
fogadhatóan ki nem. menti, a ~az

dasági felügyelőség kinevezi a
gondnokol. {\ ldnevezett gond
nok a rá bizott ingatlan megtili
veléséről és hasznositáaáról a
maga kezelésében a!{ként tartozik
gondoskodni, mint az ingatlan
haszonbérlője. A gondnok olyan
haszon bért keteles a birtolwsnak
fizetni, amilyen <lZ ingatlan mi":

nőségéneh és fckvéséne1< azon a
vidéh~n ll1egfcltl. A birtokos a
~llTtSWnl~~-rl-eTn~eÍ{-' ~i~g-ferelő

trrlllészetbel1! szolgcilrJtéist is \{i
v~ nha l. A gond nol; i I<ezdés a
gi1Z(hS3:;i év végével JllegszünilL
Ha (:lZ ingatlan parlilgonlJevcrte
tésénE:k veszedelme tO\ cibb is
fennall, a I\ijvet I\e" ü egy évre
ujabb gondnoki kirendeksnek le.
he: hel ve.

A Nemzeti J\1unl{altözpont va
sárnap országos közüzem i kong
resszust tartott, melyen negyven
nyolc váro8 köziitemi munkásai
nak képviselői vettek részt.

A kOl1gr~io2Us behatóan fOg-I
lalkozott a közüzemi munkásság
helyzetével. Többek között ki
mondták, !térni fogják a kormány
tól, hogyamunkáskamara felál
litásár61 szóló törvényjavaslatot
mielőbb terjesszék a képviselőház

elé. A közüzemi munkásliág . ki
vánja azt is, hogy a magyaror
szági szociáldemokrata pártot és
a szociáldemokrata' szakszervize
teket oszlassa feJ a kormány.

Felelős szerkesztő·

C8ERNU8 MIHÁLY
... Felelős kiad6:

WALTHIER GYORGY
Nyomatott Hád l1dvary MlbáJy
"PETŐFI" könyvnyomd~jában

Gyomán;' .
. ','

félDPU utazá~i keduezmény
a mezőgazdasági

...; ..

HiwmáüyrrEllueidü parlagan
heUEPő földek hasznositasáról

A m. kir.. kereskedelemügyi
mlnlsl-tenllm /lZ OMGE kérésé
re engedélyezte él mi:l eius
29, úprilis 6. napjain tert:3lIJó
()rszá~os mezőntndr,stÍL.;i kiú\\i·
tős m'egtekintésérc feiutazó kö·
ZÖflsé~ részére s s7.okúsos 50
sziJzlllekos kedvezményt 1\ :\:1.
KIr. ÁIIIIInvesu'takon és fl keze

les0ben lévei helyiérdekü V8SU
takon. (U~ytlnezt ft kedve7.ményt
nyujtják aZ önólló L!azgllt~ss81

biró hazni vtlsuhk ES hajózBsi
válltl!tltok is). A kedvezményes
utflzásra jogosító i~;l\zolvány nns
a MÁV és az összes többi köz
lekedcsi társulatok vonniaira
s:.:.ólóan egységesen 1.30 pengő.

Az igazolványt ennek (lZ ősz

szegnek postabélyegben vl:lló
beküldése ellenében, az igény-

, bevevő nevének és fl kiinduló
állomásnak a közlése mellett,
az országos mezőgazdasági ki
állitás rendezőbizottsli~ától(Bu
dapest IX. Köztejek utca 8.) le
het igényelni, de beszerezhetók
az igozolványok utazási irodák,
hirlap.vállalatok nagyobb közsé
gek előljárósága,gazdaságiegye
sületek, gazdakörök, szövetke
zetek és egyéb intézmények ~t
ján is, amelyek az igazolványok
árusitására megbizást kaptak.

AMGVAUT autobuszjárato
kon 25--:50 százalékos a .ked

. vezmény, az igazolványokon
részletezett feltételek mellett.

A kedvezményes utazásra jo
'. gositó igazolvány a Budapestre
ut.azásra már~ius 23~tól április

Hülön jutalombon

. ~ , '. . '
J t, \1 .:">.r. i

Vonatiárás

A l{Ormány rendeletet duOtt ld I
egyes ingatlanok állandó mező

gtlzdasági mive!ésének bi7tositá
sáróI. Á rendelet értelmében a
I{özségi előljáróság (polgármeóter),
ha arról szerez tudomást, hogya
község, illetve város területén
fekvő, mezőga7.dasági mivelés alatt
átlott vagy ilyen mivelésre <llllal·
mas íngatlanon íl mivelési ágnak
megfelelően .szü!{séges munhála
tolta t - jóllehet DZ ideje eIérile
zett - nem végezték el és a rell
cles hasznOő:tá~t nem ké5zitettél<
elő ö ennek folytán attól lehd
tartani, hogy az ingail;ln parlllgon
marad, errő] az illetékes véÍrlll':
gye i gazuiHiági felligye!ös~n('k

éJzollllill jelentést tesz. E jeienté:s
al3pj;1n, de (lltl\ar is, hél (l par-I
!,Igon hevertetés vesúlyét tlJ~;,;a

._IlKII~?i:II!'""...'2Siölll__II ...~~;::.,.~,.....:D:ölII 2i i(I Pj tj a III eg, J gazu aság i fe iii-
l gyelőség felhívja él birtokost,

hogy az ingatlan '{a8znolSifásahoz
sziikséges lllunltjlatol<at l1il!adél{.
til/anlll végezze el,lllert különbell

vctő~TiGg nkciók
B~ke8vármegyében

A vármegye főispánjának. elő

terjesztésére a földmivelésügyi
Minister Ur a 20. kat. holdnál
kisebb szántóterülettel rendell{ezó
belvizkárt szenvedett llisgazdák
nak ]{ölcsönakció keretében a 20
100 hold ig rendelkező belvizkárt
szenvedett és önerejiikből vető

mag beszerzés re képtelen kisgaz
dák megsegitésére \{észpéllZfizc
tés ellenében zab, árpa és len
gerivetőmagot juttat.

Készpénzes a!{ciónál az igény
lők zabnáI21..35 P-t, árpáná\ 2'~..25
P-t, tengerinél 21.65 P-t, l{ii !eIc
sek az előljáróságnál lcíizetni.

Vetőmag a1,cióra való jelel1lke
zésel{et az előJjárós<-Ígok írjáll ösz
sze, miért is az igényjogosult
gazdál{ saját érclelüild>cn haladék
talanul jelentkezzenel{ ilZ elöljj
róságnál.

részesiti a Iwrmányazokat a kis
gazdákat, al{ik 130 -150 kilós
zsirsertpst, illetve keresztezett ser
tést szállitanak Budapestre dara
bonl<int 20 pengő jutalmat kap-

-nak a kisgazda szállitól\. A 160
kilón felüli Budapestre szállitott
zsirsertések jutalma darabonl\int
30 pengő. Minden _kisgazdának
tehát jól felfogott érdeke, hogy
hizóit 130 kilón felüli sulyban
Budapestre adja el.

hatalmas fejlődésnek indul. A se
lyemszál a hadi- és a ·texlilipar
né\lliilözlJetetlen nyersanyag<l leli,
tehát nagy érdekel< fiizőcfnel< a
selyemtenyésztéshez. A korll1iinv
a selyellltenyésztés fejlesztése ér'·
del(éoen 1 l'g. selyemglllJü be
váltási árát U:lO pengőről JZ idén
2 pengőre emelte fel. 1\ selyeIlI
tenyésztési kiren<.JeJt!>égek ,I peté
ket ingyen bocsátják a /éJl<oss{lg
rendelkezésére, A. tenyészt(si iuií
összesen 23 niJp május ét> jllnius
ban, tehát az aratási idő elült i\
selyr.mtenyéoztől, 70 SZLlziJlél,(t il

. legszegényebb tnunkéísc5Jl~dü\{- l

ból kerül Ili, s e rövid IJlullluiért I
1 millió pengőt Itapnak kézhez II !
tenyésztólL Erdemes tehát foglétl- ,
lwzni e hároll1 heli lllunlliiv<ll.

Gyomáró\ a .következő vonatjá
. ratok.. indulnak: Budapest felé éj

jel 23 óra 30 perckor,' Békéscsa
ba felé hajnali 3' óra 20 perclwr

'" Dévaványa felé 3 óra 42, 14 óra
21 és 17 óra 41 perckor indul
vonat. Március 13~tól kezdve Bu

:., .~apestról délután 2 óra 35 p~rces
.~5 Gyomáról déli 12 6ral indulás

. aal ·l1J·gyorsvonatpár. közlekedik.
_•.•. - ..,'.'.... .!
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felelő8 szerkesztö:
. CSERHUS MIHÁLY

Húsvét csak az lehet. hogy rendületle
nül ragaszkodjunk a feltámadáS
szikláján nyugvó szent' hitünb
höz, nagy apostolunk: Szent
István bevált hagyományaiho%
és éljünk is ezek szerint

N e csak szívünk boldog ér~

zelmével, ne csak ajkunk diadal..
mas énekevel köszöntsük a fel"
támadt Krisztust, hanem rendezs:
zük és alakitsuk életünket az ó
békét, haladást, boldogságot adó
igaz tanitásai alapján. Csak igy
lesz és marad velünk áldásával

'és oltalmával a diadalmas Jézl1s f
-ly.

Miért dobta el kezéből Krisz
tus keresztjét az ember, hogy
kardot, fegyvert, bomb.át ragad
jon és gyilkolja egymást?

Elveszett, elhalványul t a hite
és emiatt megfogyatkozott a sze::
retete.

Pedig nem ~lnek és nem pusz
titanak büntetlenül. Krisztus fel c

támadt, Krisztus él l Remegve
és gyötrődő kétségbeeséssel áll.
nak majd elébe azok is, akik
most keresztjét: a szeretet jeivé::
nyét megtapossák.

A mi kötelességünk, népünk
és hazánk üdvösséges szolgálata

TELEKI PÁL
~ -

a n e m z e t nagy tanitómestere erkölcsi felfogás önzetlen, áldo=
nincs többé: sirjában pihen. zatos munkára és lelkiismeretes

Most amikor a háboru ,pusz- kötelességteljesitésre, a valódi,'
titó fergetege a mé!gyar határok nem hangzatos hazas"ter~tet a
mentén süvölt, amikor a világ- faji közösség tudatos és hú szol"
hirü tudós kivételes bölcsessé. . gáiptára, a 'gyengébb testvére~
gére, a páratlan képességü és cso. odaadó segítésére kötelezi a haza
dás fegyelmezettségü ál1amférfiu i mi!1den polgárát.
éleslátására és biztos utmutatá- Nem hagyhatta sorsára vilá..
sára volna szüksége riemzetünbgos önszántában nemzetét az a
nek" a népét féltő, hazát gyara. férfiu, aki tudását, elpusztitha..
pitó, bjtáj.'lt erősitő vezér nem tatJannak látszó munkaerejét, ki..
hallatja irányító, oktató és biz- 'vételes politikai és diplomáciai
tos célt mutató szavát. képességének gazdag tárházát,

E nehéz sorsdöntó órában nem ősi, szívéhez nőtt birtokát-:
futhatott el öntudatos, józan ész. mind,min.d. a. ha~a o~tá.rára h~
járásának birtokában az a férfiu, l'y~zte. Veretol. plroslo t1lalo~fat
aki a tizennyolcas forradalmi ön- allltott a ~budal he.gyek~r~ar~,
csonkitás óta - Párisban, Genf.. hogy az Idegen nepek vIsszan
ben, Bécsben az ellenségek tu.. adjanak a magyar függetlenség
z:spokl~ban ~átran ~s _felemelt . és szabádság elrablásától,Sz;)nt
f~y.el ~edte mmden .I~~ben ha: István késő unokái 'pedig sohsem
zaJat es magyar· faJ taJ at. s akI " " '. .
eredményekben gazdag munkás- feledjek, hogy mIvel tarto7.n~k
életével tanított minden magyart a· \féráztatta, . ezeréves ' magyar -
arra, hogya keresztény tiszta földnek.' ,

A huszadik század SzéchéóyrIstV'áu··j4t"
fogja benne tisztelni a magyar' ,telték puritán. tiszta életét.' váI.~.·
tőrténelem. Országgy~rapitó, a ságos korunknalt" :r>legember~~q~
szebb és job b magyar jövőre és legmagya~abb'.magyarjá» .vo~t~ .
előkészitő alkotó munkásságát akinek ::.ne,véta felszaoa~l,1lt':pr;,.

századokig hálásan fogja emle- szágrés~ek' Iriagya~ ~ testvéreíveI:.;
getni a késő utókor. Alig volt együtt áldjuk; I!e~es::~~I.~J{Ú:~
még államférfiu, akinek állam.. megórizzUkés,Jeledhetelen f~D.i.. '·
férfiui bölcsességében, érett min- tásai, m~uiÜhan~n~agáfJ~lÖÍiö',~::
dig egyenes megfontoltsá~ában példája nyo~'án~~tele~~~~~D~~~~;:
annyira bizott, volna éi magyar hazánk é~ Il.épünk .irári.t;ődáa-d6-f

nép, mint Teleki Pálban. ~em an, beésUte,tese)i,':'.~t~i~~~~!~9t~~~'{~
kéreste a fényt, , sem a diszt. és juk;'~ :/, ,~~.' ~f~:-;Q~r~t;<f:.~i}/~,f{t~0;
rangot, hiuság sohsem:, vezette." ."Bucsú~unk:tót~d~iiii{j$;~a'r9~~:S;

• " \. . '." ."..... ,1_ , .... _~. :..4...... ;,0:'-:'", "":f.' ..~._o, ~._

De nem ishizelgett és töinjéne- 'Inenti:magyarok{~;.~telekr;~~j~
, • . . '" • l "'o <."' • ~~ ' .•.• ~ ...,........... • ...1· ~ .........

zett senkinek;'"' Sokszor kémény Vigasztala-:n~.. gfötÍ'odó~i,"siiV[vet:~

és ő'színténfedclö szavakat hasz.. , 'helyezi<:el·:~.#at~rá*-~~~,$~~9~,<íl\~
nált; 'ami~or: az~ lát_t~~ :h~gymMi~gyda.r':t:~ad,l~·~In:étP~;k:~~~~~Lftt~{~l

k . "', ' '" " ' ,D en" .o_,~ ~.D:_ .o!l.Y9~wo)r"'~t:
mun atarsaI ;,', Yílgy ;, a ,'. n.~p' :;~gy-,. almáfól ;hö ' ,. "áldlorihf""·~iniÓ.a.~~'}
egy, rétege;:cs9P~rtja..'n~iI(~ll'hi~' /~%ért;~?i'niiFfI~íikérl~~·~~~'·« :' .",?~
,vatásámagiislaiáii::::Ellen~i~nekj,/tettél tt:~*j>~~:t~~fS~; ,

, is '.voltak; ·~d~~;. DÍég-éiek:.;is ..fi~~t-,:){ist~h~i~~~f "~o '

.,~~~:", "•• ~', :~,{~f~::~';:'~':;';~;';' ~:~'~~MZ~~:k~f:~~-'~Ji~i~~~~itii~

Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.

1\1egj eIelJ i " mi IIden hÓnap 15· élJ .

detik: )} T e vagy Krisztus, az élő

Istennek Fia! «és »Kíhez men=
jünk? Hisz az örökélet ígéi Ná~

N e csodálkozzék senki, hogy lad vannak?« Százmilliók hus~

a keresztény hivóember szivét véti allelujája ezt az apostoli
diadalmas örömérzet dagasztja vallomást ismétli és hiába, min~

húsvét ünnepén. Jól esik nekünk, den támadás. üldözés. elnyomás
öntudatosan boldoggá tesz a dacára is a lelkekben nem vész l
feltámadt Krisztus dicsőséges el, hanem ujra=ujra él a boldo~ \
győzelme, mellyel megcáfolha~ gitó hit a föltámadt Krisztusban..
btlan, letagadhatatlan bizonys~' Az Orök Igazságtól származó
got szolgáltatott arról. hogy Ö embert ideig,óráig lehet ámitani,
igaz Isten, Ura az életnek és 1 félrevezetni féligazságokkal. meg~
halálnak, s ezáltal csalhatatlanná tévesztő ravasz trükkökkel és
tette tanitását. melvet hirdetett hazug,légvárakkal.az emberiség l
és a katolikus keres~tény vallást, azonban lelke mélyén a tiszta
amelyet az emberi - nem üdvös> igazság fehér kenyerére éhezik."
ség re vezetőjéül abpitott. Es ezt nem a »fdvilágosultak« '

Krisztus feltámadása a csodák boszorkány,konyhájában sütik
koronája: a keresztény hitnek számára, Ott csak kétely, csak
alapköve. «Ha Krisztus fel nem bizonytalanság. ott csak kiábrán'
támadott, hiábavaló a mi pré, duLis 'jut a terítékre. l'
dikálásunk, hiábavaló :l ti hite:: I
tek is,» mondotta S,zent Pál I Az értelmes. gondolkozó em-
apostol.. De ugyancsak Szent ber - az élet sorscsapásai alatt 
Pál vártanusággal pecsételi meg keserüen ébred és jön reá gyön,
hitét és tudását, hogy «valóban geségére, gyarlóságára és meg
feltámadt az UL)} , szólalt !elk;isme!"~te ahr'i:>·r. b;!,

neinek kinzó, idegtépő rutságára.
A feltámadás történelmi té- frzi. hogy magában tehetetlen,

nyének megismerése gyüjtc~tte embertársai hasonló lelki rob
Krisztus egyházába a népeket és kantak. segitség, menekvés. lelki
a feltámadásban való biztos hit felszC\badulás. megnyugvás után
győzte meg il világot a keresz> sólL~jt. Vig.,szt, Idki békét, h.:1r=
tény tanitás igazáról. 'l monikus örömet semmiféle t':'r.

A feltámadás óta áll Krisztus sadalmi V"gy nemzeti irányzat
-győzelmi "jelvénye a kereszt a nem nyujt neki,
bazilikák és falusi templomok Orökbarátsági. megnemtáma.
tornyán, fenn a hegycsucsokon dási, szövetségi szerződéseketköt,
és lennt az utszélen, azóta ékel ligát, népszövetséget szervez,
siti a királyi koronákat, d~ tisz- hogya világbéke áldásait hintse
teletben ott van minden jóér- az erre szomjazó milliárdoknak.
zésü katolikus keresztény család És amikor a barátok egymást,
,otthonában is. A keresztelő pap ölik és pusztitják, amikor évti.
/kereszttel jelöli, homlokunkat zedeknek~ századoknak keserves
születésünkkor, s ezen a diadal- munkájával kiküzdött eredmé>
mas kereszten pihen meg üve. nyes alkotásai, ' )}az emberi kul.
gesedő szelli.ünkh~lálos ~gyun~ tura gyöngyei« pár hét, sőt egy
kon. Még slrhalmamkat IS - a két óra alatt bombák játékszerei
halál fölött aratott győzelem lesznek. akkor jön reá drága
jelvényeként kereszt disziti. tandij lerovásával, hogy világ-

_S hogy mégis vannak, akiket béke - lélek békéje nélkül 
sem »hitetlen« Tamás ·napnál fából vaskarika.
Iagyogóbb bizonyságtétele, sem Világrészck tragikus összeom•
.a feltámadt Krisztust látó, vele lása után eszmél reá, hogy az
;beszélgető,. vele együtt evő; ujabb egyén, a család, a nemzetek, az
,csodáit is látó apostolok világos egész társadalom hőnóhajtott
-tanitása ,és ezt megerősitő vér. békéje '-, a népek ,vezéreinek
tanui halála sem, győzött meg, s megértő szelleme és felelősség::
Krisztustól megint' csodát kér. erzete a lélek harmonikus rende.
nek,. azokhóz ,Szent Agoston zettségén. az Istentől való füg.
:szavait intézhetjük ; »a csodavá. gőség és szigoru felelősség alap.
,'ró maga a legnagyobb cs()da. pillérein. ,tehát a lélek benső bé.
mert· ,nemhisz,:.noha áz egész kéjén nyugszik;
világ hivő.o: A(tengerbe. ~ülyesz, A lélek belső békejének pedig
tett' hajók ezreI nem fogJ ak I?e~' egyetlen forrása: I.<~isztus ist:.ni
réből 'kiszoritani ' annak· VIztO' tanitása : az evangelIum. A fol
gét. Ugyancsak nem Jog)ák meg· támadt Krisztus ezzel köszöntöt.
semmisitani Krisztus. dIadalmas te apostolait: »Békesség nektek,
föltámadásán ',nYl,1gvóhité~ - t:n vagyok I«Az Ó szeretetpa.

',sem. a' bolsevizmusne1<, ,sem más 'rancsából jószándék, megbocsá.
'kere;i'tényellenes "'áramlátok.nak,' tás, türelem és igazság fakad.
-:sem· f1~' mindjohban -., rit~uló' PO' .

. '. k' t' h't" . "ng'e . : Miért ," ne~e, csodálatos for-
. $ánys~gfn.a_ ,,:'. eV, ..1 ?..-es ~~~o , ra'sból iszik tehát' -a szenve,

" .emberr ercmuv,e... ,c f·. ;..;.,,, ,' .. - •• : " " , ,. " ••

',r:,;"'N í ' ·k--é·s"'neP1zet~k., 1900. év "·dély~ltol elvakult, 1:)Qko!l,.g,Yu-
. o:. -.óta,:'~~~t;r; ~pőstoVsz~,vávaI:;hiú: • l,ö}köd~~~őL,~lv~dult embens.e~'?1

-~ .~~>: ..~.;,.,-~<~~-;~:~,~/~/ .·~~~~::f-~.~·~~::·"~<J:e~~.:.:.-: ,~~g:;.-~!::'~._.~.~~_/:..:~":' ~ ~~~~:~~:~~" _~.....\.: ,:," :"" .
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Olvass és okulj!

A tény~l{ beszélnek

".

NilPHözi oíthónos ouddák:

11.578 q búza a. kb. 20 P.
4.850 q zab a... 20 u

6.425 q tavaszi árpa 20' "
4.440 q tengeri 20 "
1.095 q köles 20 "

117 q tavaszi buza 20 u .

Orosháza kö:ségben a Rákó.
czi telepen 22.000 pengő érték.
ben. mel)' öss:egből il kormány.
zat nyujtott 10.000 pengőt.

Orosháza községben s:őlők

között 22,000 pengő értékb,en,
me!y összegből a kormányzilt
nyujtott 10.000 pengőt.

Nagyszénás községben állam,
segély 6.300 pengő.

Vésztő községben államseg(' iy
6.500 pengő.

Békésszentandrás .községben
20.000 pengő értékben, mely ö~:

szegből államsegély 18.000 pel~;

gőt.

Kétegyháza kO'zségben 20.000
pengő értékben, mely összegből

államsegély 11.000 pengő.

il honuÉrlel mI' minIszte~ az egész
ország terfilBféra elrsnd6lfB a

honi ~éguÉdBlmi·· hészültsÉgEt
. fi m. liir. Ho~védelint"' Mi..,

niszter Ur az ország egész
területére elrendelte a boni·:
légvédelmi liészültséget.

11 közvilágítás elsötétítését
a bonvédelmi miniszter által
mát' liiadott rendelett alapján
lieU végrehajtani.

flz épületek, üzletek és
egyéb belyiségek szabadba
szürődö fényeit· el keU 'sötéti
teni. Géperejü, állati és' em~

beri erővel v.ont járművek .a
sötétség beáUtávalcsak az
e"1őírt .fénycsokkentö . berende.
zésel<kc\ közlekedhetnek.

ZöldkErEsztes tejuifcló ~élrairc fl hatósági légoHalom' vég-
a belügyi kormányzat 1940. h. rebajtószervezet tagjaí az il·

letékes légoltatmi parancsnok
ben összesen 115.000 pengő sc- rendelkezései szetint vonulja-
gélyt utalt ki, <imely összeg tel, . nak be a kijelölt készültségi
jes egészében fel is használta. helyeikre. ;' . ..... ..
tott. 1941. évben ugyanezen cél, ·'11 lakóházak (házcsoportok)· ,

örséparancsnokai.·és,belyette .
ca 37.000 pengő. Veszélyeztetett seí~Uenőriz7;_ék;,'~;szükség~.
csecsemőknek dajka.tejjel való Ióvóhelyek .és ·.,p'adtástetek.át...
ellátására kiutalva 5.800 pengő. tapotát,~ az öt5égi'fellze~_(léSét·).· .
Cukorakcióban 1940. évben I valamint: azr.épQ.tef:'és~)(~:~bé~~.:·,,::
60.800 pengő.Cukorakció 1941.:-1 lemények ·elólrá$o5,·,'etsótétité·~'.

évben 20.000 ~engő. _ .', '.1 ~~té~rtl; 'a,:t~~~i~~iiJ~i~i~~:~'
Ugy vélem, különösen . figye. tet Út .·fél~i:vla~·~~,;.Ots;"9~:'<la~~·_,

lemre mélt.ó az az eseq>.eny Js~ .ko~~ágát::~~V·fegyeJtP.~~!~~im.af.'::~
~őoJ~é:~~meg~é.~k )oyóq.~~~:JeV :f~J:ót~~h~~t~l:h3~t;~~(

. ... egYl~ ", .!~.~~ag~o~~,: a>::,leg5Zi90~ÍlpQafi,;";~taítta.\b~~~;;
. h~r~e:~Ju' probl~maJ~: a~?~ké~r:'úgy~~a:·.~~.Z:lm.l!Íta"t-\',)]~~'f '~:!~~'::
klkotonek munkalataf b~feJé%öd~.. ·kében. '):':,,~~:;-:;<':;;~: ~~\; ':~~ :~"~'~\

• '.' . "' ..".-- -...... ~'''~. _:..>: .-~ .:~:,: ~..;...~~,~~~~ .:~. ':.'~ ..j.:.~."~~. ~.~~~~1:".~!.?-;k~ ~ . ~.:~;:.:..::~ ........~'r~· .:::.~~~ ..:":0,;..

Vstömag' akciók: / .:
·231.560 ·P•.
. . 97~OOO· .

128·500 ...
88.800 ...
21.900 ,._

2.340 u'

t~hát összesen: 570.100 P.

ZöldkEresztEs EhÉSzséghózak: ~etp::n a~ni:g:2d:r:~btéSZ~~~~:
Békésen 36.000 pengő érték. natárház épitésének megkezdése

, pedig. ugyancsak . megindul a.
ben, amely összegből a kormány' folyó esztendőben kb. 300.000'
zat nyujtott 10.000 pengőt. pengő értékben..

Bélmegyeren 16.000 pengő ér. Ennek a hálózatnak kiépité~

tékben, amely összegből a kor. sét jelenti az is, hogy egy ki...
mányzat nyujtott 7.500 pengőt. sebb befogadó képességü tárház..

Endrőd községben már felépült·
Endrőd községben 20.0eO pen" és rendeltetésének már át is ada..

gő értékben, amely összegből a tott. E tárház. értéke kb. 50.000'
kormányzat nyujtott 8,000 pen. pengő.

gőt. Mindez Békésvármegye népé::
Békéscsaba megyei városban nek javát és haladását szolgálja..

44,000 pengő értékben. mely Pedig vármegyénk eléggé hátul
kullog a jóval nagyobb álIami

. összegből a kormányzat nyujtott támogatásban részesült közüle'"
22.000 pengőt. tek között. Mellőznünk kellett .

Szeghalom községben 150.000 továbbá - pontos adatok hiányá:
pengő értékben, mely összegből ban - a KuJtuszminiszterium kul
a kormányzat nyujtott 80,000 turális alkotásait is, amelyek

szintén igen jelentős összegre'
pengőt. rugnak. .

Körösladány községben 16.500 Mondhatja.e tehát józaneszü
pengő értékben. mely összegből és lelkiismeretesen gondolkozó
a kormáoyzat nyujtott 12.500 ember azt, hogya Magyar flet'
pengőt. Pártja . támog'atásával múködő'

Köröstarcsán kibővitésre ál. magyar kormány - honvédsé..
günk' nagyszerü .' fejlesztésévéllamsegéJy 25,000 pengő. párhuzamosan - 'nem végzett-:e"

Ocsöd átépitésre államsegély a késői jövőbe kiható eredmé"
4.500 pengő. nves, alkotó munkát> és. nem

J<ondoros átépitésre ,államse. .-iitek~z.ett;~'· erÍiber(~j~Úi '~~rőfe~,} to.
,géiy. '4lS00"'Ve\llg&.':/' ;:jiln;f) i'j~;l ',5z~e~se("segftcWi f<m~gfat-;~'lti·<. ,.

jogos:ésméltány.os· ki \'ánság'ain?! \',
A. való igazság megdönti a

hazug rágalmaZást.
A tények világosan. beszélnek!'·,

TársuJat 190.000 pengőt, Körös'
Tisza.Marosi (vármegyénkre il.
letően) 154.944 pengő t, Berettyó
Társulat (vármegyénkre illetően)

129.600 pengőt, Sebes Körösi
Társulat 70.950 pengőt, tehát
összesen: 1,333.4:94 pengőt utal.
.atott ki. Ezzell.az összeggel kap.
csolatos'an nyfi~ánvaló, hogy.
eltekintve ennek rendkivül érté~

kes beruházást·jelentő jellegétől.

- az egész összeg ai utolsó fil-
'lérig munkadijké~t fizettetett ki.

Magyarország bukarestiki5vete
folytatott igen értékes diplomá.
ciai múködést. Kiváló szolgála.
taiért Csáky' István gróf halála
után Magyarország Kormányzója
a külügyi tárca vezetésével biz
ta meg.

A belpolitikával eddig keve.
sett foglalkozott ugyan, de bi.
zonyára élénken kisérte figyel.
mével az uj magyar reformkor.
szak közgazdasági és szociális
menetét.

Megnyugtatásunkra szolgál
bemutatkozása alkalmával tett
igérete, hogy T eleki Pál politi
kai célkitüzéseit és kormányzati
irányelveit kivánja mindenben I
követni.

A legküzdelmesebb korszak.
ban vállalta nehéz és terhes fel.
adatát. Az ország népe bizalom.
mal tekint múködése elé és
munkájára Isten áldását kéri.

Mit kapott Békésvármegye
pár é~ alatt?

nbelvizBII ~1ti1J megrnngillt

qróf Teleki Pál halálával meg
üresedett örökének betöltését
Horthy Miklós kormányzó úr
őfőméltósága- a kormányed.
digi külügyminiszter~reBárdossy
Lászlóra bizta.

Bárdossy László a T eleki.kor.
mány miniszterei t kérte fel az
egyes miníszteri tárcák vállalá.
sára és kormányának tagjaival
letette az esküt a Kormányzó
Úr kezébe.

Bárdossy László élete delén
álló férfiu. Otven éves. Fiata~

labb éveiben a vallás- és köz:>
oktatásügyi minisz,teriumban tel.
jesitett szolgálatot, majd 1922.
ben a külügyminiszteriumben
nyert beosztást. Hatalmas jogi
tudása, nagyszerü nyelvtudása,
széles látóköre nagy tekintélyt
szerzett kiváló egyéniségének a
külföldi államok diplomáciai ka
rában is. Az utólsó években mint

.Dz RrmEn1esrtö T~rStl)ntDHnilk. . . . . .

·Mit csinál a kormány és mit pán váll vetett közéleti munkája
'csinált érdekünkben a Magyar és szociális érzéke jelentősen

flet. Eártja ( '. H.aÜjuk lépten" hozzájárult .ahhoz, hogy alább
. .' . .. . . .. ..... ' .. , ,.,' .,. /

nyomon-.a;rö.vjq.iátó·.vagy!.~ossir· feEói'ülr:és . mínderiHtöl. ~··~lIen.·

ind~lat'u ~mberektőJ. Scm Telék.i őrizhető, megcáfolhatatlan ada:.
Pál, sem a kormány nem szo. tok és tények, cszik vármegyénk
ruIt reá a mi védelmünkre. De területén felhasznált és csak a
hogy tisztán lássanak a megté. . békésmegyei nép javára forditott
vesztett balgák is, alantiakban államsegélyek és intézmények .
felso.rolu~k néhán?, olyan cse" l' mennyibe kerültek az államnak.
lekvest es adomanyt, amely a Figyeljük a közérdekében fel.
napnál is világosabban tanusitja, használt péni.:ldományok nagy
hogy a kormányzat hivatása ma- ságát, de ugyanakkor gondoljunk
gaslatán áll és minden lehetőt "'arra is, hogy mily jelentős se.
elkövet a nép és ország sorsá~ gjtséget. kulturális. közgazdasági
nak javitásán. és egészségvédelmi haladást biz<

BELICZAY MIKL6s főispán tositanak ezek vármegyénk Ja•.
és vitéz, MARKY BARNA alis. l kosságának !

házakból teljesen ujonnan fel.
épitettünk 154 drb,ot és telje.
'sen aláfalazva kijavitottunk 843
drb,ot, összesen 997 ,drb.ot.· erre
egyszer s mindenko·risegé!y\<ép.
pen folyósitQttunk: 191.304 '.n
gót,.kamatmentes kölcsör-! ~t iJen

. p~digkiuta1tunk 109.04-3 lJcngót,
összesen 300.437 pengót. .

. Jd;~rólag csakiH3atornázási mun.. nGSfllfiduédeIrnj iHilpból
~kálatoknak : az .elvégzésére az

>.' ~Iábbi felosztássze~Í1-it: :, . vármegyénk resz~re ~Iőir~nyoz..
<,::: ;·;L.\i;ó:Fehér. X·örösi'·Arm. Tá~ tatott700.000' pengő, . amelyből

,. ":".' : . ';::,,, • 'f':' ; ~. . ,,'. ~'. '.,' .... f • ,.... ".~\ .' : .

<::>,;':~~~.t~Ú:S,~~.09Qp~.~gpt::,I'{·~~f.ené.~~~ eddig de facta kiutalást + nyert
t~iyA~nien1~siÚ~-,,'~!ársulat;:,;~2?~:~090. '. vármegyénk részére 390.000pen~.
~~;-~'.:';p'~~~ó~;"'·I.:IQ~ziúQki Arme~teSitó 'g6~'" ". ' .' .... ,.
j~~~ff~:;~i:~:;::'~~~:::~;~~.~~~· ~.~~:~;:.~ '<".. ~'. ,:~?:,'~~~:~~ .'.. "T' '••'. ~ • - -



Felvétel a kőszegi eS buda

tétényi missziósházakba. A~

Isteni Ige Társasága missziós
szerzetesrend ezen két missziós
házába felvételt nyerhetnek a
gimnáziumnak mind a nyolc
osztályárá olyan jó, jól tanuló
és egészséges fiuk, akik az lstegi
Ige Társaságábanhithirdetó papok
akarnak lenni. ~rettségi bizo.
nyitvánnyal jelentkezók azonnal
a rend noviciátusába nyerhetnek
felvételt. A felvételre vonatko
zólag bóvebb felvilágositást nyujt
a Szent Imre Missziós Szemíná.
rium házfónöksége,. KÓl!zeg.

. ~', ~~f ~-/<~~tJ{~;~~~:~~~{~·.~ .-'~}T:;~~~~1F;~~

. '. . .; :,':~:<.~ .: ~ ·~~;/~:~~~:~~t<:::-· ;~""'f~~;~~
Egyesületi birek. A ;,D~lg~> Leány'ok~ fal~elre~ ~9~/J.§:~o:~.~

zó Leányok" eg'yesületének há~ rav~ló.fiatal.l.eany; s%~réttie::_$zer~: '
rom tagja résztvesz a budapesti :~etesnŐ l~nni.~de;héiittudja.·h9~á~_
vezet'ói kurz~~on. A "Kalász" forduljon kéielmével. felkérjük
a KLOSZ és a Dolgozó Leányok azért a fótiszteleridó.· plebános .;
Egyletének tagj~i részére Kiss urakat, sziveskedjenekaz 'ilie~ ".
Sándor nagyböjti "leIkigyakorIai jóindulatu és magukban azardai
tot tartott. Százötven hajadon életre hivatást érzó, egészséges,'
járult épületes buzgósággal a eróteljes,·. erkölcsös leánY9kat
szentségekhez. A Legériyegylet kéré~ükkel a kolozsvád szént.
uj tagjai közé a 18 éven felüli ferencrendinóvérek fónöknójéhez
leventék is beléphetnek. Az uj' irányítani, aki több ilyen leányt
tagok felavatását Pünkösd má. felvesz' jelöltnónek és kiképeztet
sodnapján végezzük. Az Öreg. betegápoló nóvérnek. Ezért csak
kerti Szent Imre Munkáskör olyan pályázzék, aki a beteg
egyleti székházat vásárolt. A ápolás nehéz munkájára kedvet
Nagylaposi Legényegylet élénken és .hivatást érez' magában. A
folytatja kulturális' munkáját. kérvényezók pontosan irják meg'
Kalmár Akos tanitó hetenkint a saját cimüket is, hogy a választ
felvilágositó elóadásttart részükre rendesen elküldhessük saját
:ranulnak az öregkerti legények cimükre. A felvételról vagy fel
IS. nem vételról mindenki külön

flz endrőd'i templom belsó értesitést kap. Ezen értesités elótt
»csapóajtói« elkészültek. Leg. senki sem jöjjön személyesen
utóbbi jelentésünk óta a követ- Kolozsvárra, mivel esetleg fölös.
kezók adományai érkeztek a leges kiadást okoz magának. Aki'
plebánia.hivatalhoz: Dr. Tüköry közel~bbit akar megtudni, for.
József-Körösvidéki rt. 50-50 duljon az alábbi eimhez: Szent
pengó, Varj u József 20, vitéz ferencrendi nóvér~k Tisztelendó
Baranyai Istvánné, Varju Elek, Fónöknóje, Kolozsvár. Klinika.
Varju Ferenc, Varju György,
Pintér János és özv. Dávid And.
lásné 10-10 pengó, Gellai And.
rás 6, özv. Varju Istvánné, Kajla
István, Nagy Sándor (Amerika)
5-5 pengó, özv. Gyuricza Mib
lósne ujabb gyüjtése 3.20, Duda
Lajos 3. Szurovecz György 2,
Valuska Mátyás. Fekécs Lajos
l-l pengó, többen a perselyben
33 pengő. Isten áldása jutalmaz
za a szíves adakozókat.

Májusi litániák. Régi szokás
szerint Krisztus édesanyjának, a
Boldogságos Szüz Máriának
tiszteletére május hónap folya.
mán minden este 6 órakor litá.
niát mondunk. Hetenkint két.
szer: csütörtökön és vasárnap A betegek.és öregek havi
szentbeszédben el III él k e d ü n k gyóntatásat be1terUieten május 5-

én, külterUieten május 6-án vé-.
Nagyasszonyunk csodás erénye. gazzOk. Lelki békéhe! es. vig~lz-
iról. E válságos idók külön is hoz, valamint a test ellenálló ere
felhivják fjgyehnünket arra, hogy jének növeléséhez veZethéti .a
Magyarország Védasszonyának szentségek vétele sZlnveaö' test
közbenjá~ását buzgó es állhatos véreinket. Ahoziátartozók" 'tehát
könyörgéseinkkel megnyerjük ne mulasszák el abejele'ntéat ,....
hazánk és magyar népünk sor. 'Sekrestyében.. -. .' '.' .~ .:~.,. . J.' ~

sának jobbrafordulása érdekében. . . ~: ~..... 7' '.' •

Tavaszi időrend. Április 24- KülterUletiszéntmlsék' rend- :
je. Aprilis _14-én acsejt(-c iskolA·"

tól kezdódóleg a vasár. és . ün. ban, április 2<rán -a Szent .'Imre ..
nepi szentmisék a' belterületi ..'. '
templomban. fél 8, . 10, és' ne. és Polyákhal~í isko.lában, ~'~piili~
gyed 12. órakor, a' külterületi 27-én.a nagyJapo~i.éS"'várjásUs
iskolákban 10 órakor. kezdód. . kolában, . május 4-én az öregkeni

kápolnásis.koláo4n,· május:~ U-én'
nek. Hétköznapokon 6, negyed .a csejti, él nagylaposi.' kápoJiiAS' .
7, 7 és fél 8 órakor kezdódnek iskolában mutatunk·. be "'szehtmi- .
a szentmisek. Az ünnepnapi és '. séket. :~:' '.- .. ó' ',"; '.. \. -

elótti vecsernyék délután 3 óra. '. ......,..... ;.:>
kor, a szombat délutánilitániák Testvétek~ Még Jnin~ig. io~ii c:
és rózsafüzér imádság .6' órakor ntmvégezték' e"/~~~Ö!el~.zÖC,hus;-~.
kezdódik. Ez az idórend Sient . véti s~entgró.nás!~·~~:::;.p1~gtS~~4.~~r>
Mihály.napig tart. .' '. szerencsétlen- katolikusok;:-elzarják';:'~

Testvérek I fldakozzunk tol, .leikUkeí·.KfiJ~t~~iólf)i~:~i~t;~~$~(J
. lat, párnát, törülközót, lepedót,cs~pása.neDí.:-~I~fí~C~~ls:t~gy~i;;
takarót az endródi Vöröskereszt -. E .ó·' ,. - . ,'. . .;- .' ~ ""';"~'

.-' ..JE~ztetésJ., lp.lJ~~~~1 ~;~~~.·;f~f~,.!!~é'Ú;fi
fiókegylet Javára..·· Az ;ildomá~' amelyik: elford.uIJsrenétÖJ..~' <L"~~
nyokathetenkint pél\t~ke~ .~li~. '. ; ~':--',,,,.:~':';'::>~2~1,~5;; ~~~:<·:rr:F

'lutári 4 és 6 .órakÖzött a::~: sek~ ~., ... "'. '~.' '" .' VI"

.restyés,házbél~.v~'~~il~; jt/~·~ ~.:~.5i· i~i

.röskereszt' niegbizo~t~k/.:;;:;~:«'';:~~1 ~

.~ ~ .' .:: :.~~<: ::':~ ·::~~~~rf.>:~~;~?~~~~;~friI~:ríJ~t~~;~~~t~:"~·if.f.~

3

SZEnt László -Unngpély
Niluyuápadon

fl nagyböjti bitvédelmi cl5
adások befejezést nyertek. Az
egyházközségi képviselőtestület

és családmegbizottak szépszámú
csoportja, váltakozva 60-70 ve.
zetó katolikus hallgatta aszom.
batesténkint tartott »szeminári.
umi elóadásokat.a: Feketevasár.
napján csaknem valamennyien
szentséghez járultak.

.Egyházi hiradás .
Példl1t adtak - az idósebb

nemzedéknek levente.ifjaink és
a Németországba induló ,mun.
kásleányok. Háromszáz tizenöt
évenfelüli levente' és hatvan
munkásleány csoportosan vonult
a templomba, hogya husvéti
szentgyónás és szen~áldozás vég.
zésével legszentebb katolikus
keresztényi kötelességét lerója
és Krisztus szent testével meg.
erósödve folytassa az élet és
munka nagy harcát. Harsányi
Lász:ó fójegyzó apostolkodása
és a levente oktatóikar odaadó A nagy király ósi egyházme.
kötelességteljesitésc ószinte kö. gyéje május ll.én - a felsza.
szönetet és hálát érdemel. badulás nagy kegyelméért - a

fl mezőgazdasági cseléd.ég hála és tisztelet adóját óhajtja
husvét mindkét ünnepén végez. leróni Szent László király, egy.
heti a köte1ezó husvéti szent. házmegyénk védó pátrónusa
gyónást. Kérjük a cselédtartó elótt. A régi idóben Nagyvárad
gazdákat, hogyengedjék és buzo hires bucsujáró hely volt. Szent
ditsák cselédeiket a lélektisztulás László sirjánál sok csoda történt.
és Istenhez közeledés szent cse. Hozzá még királyaink is elza.
lekvésére. rándokoltak. Ezt az ósi szokást

Fehérvasárnapon reggel fél akarja feleleveniteni é~ évenkint
8 órakor az elsó gyónók járul. állandósitani a váradi egyház.
nak az Oltáriszentség vételéhez. megye katolikus' hivóserege.
A belterületi iskolások szomba. Nagyvárad város külön is hódol
ton délelótt ll' órakor, a kül te. a nagy király emlékének, mert
rüldiek szombaton délután 4 c napon állitja fel Szent László
órakor végzik szentgyónásukat. lovas szobrát a Szent László.
Akik nagyon messa laknak, s téren.
belterületen rokonságuk nincsen, Beliczay Miklós fóispánunk
azok fehérvasárnap reggelén 7 kérelemmel fordult a MÁV el.
Órakor gyónnak. Szentáldozás nökigazgatójához, hogya békés.
utána Nói-Liga és az Oltár. megyci katolikusok részére kü.
egyesület vezetói szeretetlakomán lön vonatot indittasson Nagy"
vendégelik meg Kris'ztus kis baj. várad ra. Ha ez siker~l, Endród
nokait. és környékéról hatalmas tábor

fl 5ummásleányokhoz és indul Szent László ósi városába
idegenbe távozó munkástest- a bucsus ünnepségre.
véreinkbez is volna néhány sza. Nagyvárad katolikus népe
vunk. N e felejtsék cl a régi szép három napos lelkigyakorlat.
szokást! Indulásuk elótt vegyék tal készül a nagyszerü ünnep.
ók is magukhoz az Ur Jézus ségre. Május 10-én, szombaton
áldot't szent testét. Isten kegyel. este fáklyás, körmenetben viszik
me nélkiU beteg a lélek, sivár és át Szent László ereklyéjét a püs.
satnya az élet. és munkakedv. pöki székesegyházból a Szent
Isten áldására minden embernek László templomba, ahol ájtatos.
szüksége van. Hogy várhatjuk ságot tartanak.
ezt akkor, ha· elzárjuk szivunk. Május ll.én reggel 8 órakor
tól az életet, egészséget és mun. az összes plébánia temlomokban
kaerót adó Istent? Az élet ki= szentmise és közös szentáldozás
sértésekkel és veszélyekkel há. lesz.' Délelótt fél 10 órakor a
borítja a küzködó. embert. Me. Szent LászlÓ.téren felállitott disz.
nekvésés oltaloP1 Jézus segit. oltáron elhelyezett ereklye elótt
ségenélkül nincs. Saját érdekét szentmisét és predikációt mond
~s jövójét szolgálja, az, aki ál= az egyházmegye f ó p á s z t o r a.
bndó kapcsolatot keres Jézus Szentmise után a papság és hivek
Szent Szive irgalmas jóságával körmenetben kisérik vissza Szent
és áldó szeretet~vel. Jöjjetek hát László ereklyéjét a püspöki'
Hozzá mindnyájan I templomba.
Hit,bu~galml egyesületeink Délután a Rédey.kertben ma·

havi ájtatosságukat az alábbi jális ünnepély a vidékről össze.
idórendben tartják : Szen~ Ferenc sereglett hivek részére.
lll. rendje április 20.án, d! u. fél Az indulás május ll.én a
3 órákor, '. ai . Qltáregyesület 'hajnali Órákban, visszaindúlás
ugyanazort napon d~lután . fél 4 pedig délután 6 órakor történik
órakor, a Jézus Szive' Szövetség ha a külön vonat biitositva lesz.
Nói csoportja április-27.én d. u:E~róI a'hiveket mindenütt kelló

fél 4 órakor; a.Leány..Egye~~!~tek .. időben értesitjük: . . .'
május':1'én/··~.~~~.:'f~I.. 6<:§ra~or,. '.: Husvét;ttan m.~g.l~dul a :~~J'
a. Férfi~p.gi.~~~j~~>,?'~:~W.~J.~t.án:. '. dalm.~s .kapo~na. ep_ltese a . ~oz.
lel 6. 6.r~kó~,.:tartJ~.·lió~YV/~tt:tC?s~.. 'pO~~I .teme~ob~n •. ~alósz1nul~g
!ágát, "il1etyfÖssiejöv~te)~t>.....-..:' : ravataloz.ót·lS ..Ietesltunk~ :'

<. "(';••;';;:'}"\i';·::~;{~~:';}~{,~ .:'- '.;'.':.:' .:.' "-:.
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fl szegedi kendergyár .kiski.
rálysági telepe (Gádo'ros mel.
lett) a kenderkóró termést a kö'
vetkező á~akon veszi'~t: az I.
osztályú lombmentes. kenderkó.
róért a gyár a termelőn~k mé.
term.'lzsánkint. 13.50 pen'gőt, a
II. osztályúért 9.50 pe'ngőt fi.
zet. A levágott állapotban 125
em.nél hosszabb kende~kÓró I.
oszt.'tlyú,.mig a II. osztályú az
előbbinél rövi~lcbb, de legalább
60 cm. hosszú. Az árak a ter.
melő vasuti.állomásán a téi-meló
által vagonba. vagy uszályba
rakott kóróra '. vonatkoznak. A
berakás utáni költséget a' gyár
viseli. Amennyiben a kenderkó ..
rót ldombozvaadja át, akkor a
fenti ár kiegészitéséül ..:... lombo.
z.ísi dij cimén- ntinden inázsa
után 25 fillért kap: Kisholdan
kint - az időjárástól és a talaj
minóségétól függően ~ 25-35
mázsa kenderkóró terem.. Érde
mes tehát foglalkozni termelé
sével.

fl Fututa a veleszerzód~st
kötó gaidákn~k' a következő
árat fizeti mázsánként: szója.
babért 4,2 p.t, r.iCinusmag~rt 63

. p.t, napraforgóm'agért 35 pen.
gót vasuti állomásol} vago'nba
r~kva A tavasziolajlenniag be.
vátási árát ~ . folyo . gazdasági
évre 60 pengqb~n áÍlapitották
meg. A' termdőJ( külön ked.
vezményt, és' kölisöri~étó!nago't
k

.. 'k'" ,...... .:.'. ,...'
. apna·. '. . -. _. .

HIREK

, .
Nincs homlokodra irva,' hogy .. caöri:·biltositüAval - • fÖldhöi

mikor számolsz -előtte .h;,llátlan . IZ iiényÍők.jelentkezni lehet Har
életedröl, bUneid' &okasáiáról ? lÁnyi László főjegyzönél ~ ai
Talán még soká de lehet, hogy Endrőd-Gyomai: 'Takáiék~énztár •
ma. ban KappelKároly főkönyvelőnél.

És mégsem térsz eszedre ? Föl- Békelvánrtegye' ' HUspánja
di életed békéje, verejtékes mun- tervbe vette II gyoma-endrődi

kádon lsten áldáIlII, biztos halá- közut átépittetéaét befonra. "Régi
lod után lsten boldogító irgalma
nem elég jutalom _ tengerny:' vágyát teljcsitiáépUnkilek jó'á~os .
bl1nöd őszinte megbánásáért. 2l1i'pánunk, akire hálával' gondol

Nézz a keresztre. A kinosan a két kÖIséglakoli&ága.
szenvedő Krisztus panasz szavait Pénzét ktimatoztaSSA, kölcsö
hallhatod : fiam I miért hagytál el nért forduljon ö.i pénzinté2etilnk
engem? höz: az Endröd-Gyomai'~ Ta' a-
Nyugodt lelkiismerettel tudsz-e rékpénztárhoz.· Mint a Futimfhelyi
fn!elni Megváltód szemrehányó fömegbizottjamindennemű gabo
kérdésére? náját is' a legmagasabb' áron

veszi.Ne gyötörd, ne bántsd tovább
kegyetlen elvetemliltiiégeddel, vak
merő, konok megátalkodottlágok-'
kal.

Még a társadalom kivete:tiei:
az utszéJi zsiványok is megke,
gyeimeztek olykor áldozataiknak !
Csak te nem érzesz könyörületet
lelked megváltója: az ártatlan
Krisztui iránt?

Ha még egy parányi jóérzés
van bertned, oda borulsz eié és
rácsókolod szent sebeire őszinte

bánatod, komoly megtérésed és
~Ietjavulásod nemes érzésének
könyörgő áhitatát.

Ne késs, lehet hogy holnap
már nem lesz idöd erre!

Jézus hiv és vár I Siess hozzá.

Balkán.

lia mellé szegődött, söt több al
kalommal - arcultitötte a "ba
ráti együttérzés" kövct.:;ményeit
repülőgép támadásokkal mutatta
ki a magyarlág iránt érzett szim
páthiáját.

Mindennek van határa. A ma
gyar szép szóra, jószándéku kö'
zeledésro hajlik ég megbecsüli
azt, de a meg nem érdemelt tá
mactásokra visszaül.

Másként gondoltuk a megegye·
zést a szerb néppel. Mostani for
radalmi vezetöi k balgaságán mu,
lott és csak ezeknek köszönhetik
hogy országuk romokban hever
és hogy mai nagyságában soIJIt
többé fel nem támad.

A horvát nép kikiáltotta függet
lensegét és különválását.

A magyar honvédek a régi ma
gyar területek VisSBcsatolás.íval
tesznek eleget Trianon kegyetlen
barbárságának. Hisszük és tudjuk
hogya multból tanult nemzet és
még egyszer nem teszi könnyel
müen kockára széthuzásával, kor
látolt képességű akarnokok idét
len maszlagainak követésével az
ezeréves ország területi nagyságát
és drága földjét.

Szivleljük meg Teleki végren-\
delkezö szavait: "egy kell, hogy
az ország mindig erős maradjon:
a nemzet belső lelki egyensulya,
önmagában (és nem másban) va,
ló bizodalma"

a

Az· Igazság győz!

Lángbéln

ifármas-Kör.ös

.
Husyét ilnnepén diadalmas ma-

gyar zászlók lengenek a délvi
déki városok és falvak tornyain.
Hirdetik, hogy az igazságot meg
lehet csufolni és gyalázni ideig
óráig, de az gyözelmesen felkél
sirjából és szétrombolja a hazug
ság elvakultság kártyavárait.

A páriskörnyéki békék mü-ál
lamai után, a "kisantant" legerö
sebb balkánhatalma is megdölt,
és sirjába hullott.

A magyar kormányzat él a nép
ig ezt az államot b:cslilte legjob,
ban, mert nem árulásért, nem
hátbatámadásért kapta soha nem
remélt országrészeit. Vitéz, elszánt,
hazasziretö nép a s:zerb is, hor-

. vát is. A magyar nagylelkilség
el tudta felejteni ideg.nbeszakadt
testvérei üld'özését, elnyomatását
tudott az idő htggesztö gyógyi':
tásába i, remélni és baráti szö
vet~eget kötött a jugoszláv állam
mal.

Megint beigazolódott azonban
hogy ahol a katonaság politizál,
ott széthullás, nemzeti szerencsét-

< lenség . zuhan az országra. A
belgrádi tiszti-forradalom elilzte
Jngoszlávia érett, komoly kor
mányférfiait, felrugta a háromha
talmi szövetség és ihhez tartozó
államokkal való kapcsolatait. Ang-

Kinevezés. Dr. Lindenberger
Április 6-án felcsapott a hábo- I és mire e sorok napvilágot lát- János apostoli kormányzó kegyuri

rú pusztitó tuzvésze déli határunk nak, Jugoszlávia nagy részén né- bemutatás alapján Glatz Mihály
mentén. Jugoszlávia elkergette a met-olasz győzelmi zászló lobog. pápai kamarás, csorvási plebánost
tengely-hatalmakkal szövetségi Általános felháborodást váltott gyulai plebánozd nevezte. Anagy
megállapodást aláiró kormányát, ki az ország lakosságából, hogy váradi egyházme~ye e~yik legki
trónra emelte az ifju Petárt, moz- szerb repülőgépek bombákat bob- válóbb papját kapták lelkipá5zto
gósitott, segitséget kért Angli- tak Szeged, Pécs, Villány és más rokul a gYUlli testvérek. Melegen

Ó é A 'k 'tól ó I k'l' ta magyar városokra. A magyar re-át I s men a ,sz va I lIV gratulálunk.
Ó

é é l pUlők nagyszerü 'munkát végeztek
maga ellen - sz szeg s ve - Két nap alatt 10 repülőpépet lőt. Xll. Pius pápa apostoli áldását
Német- és Olaszország bUntetö tek le. A magyar kormány erős killdte II kibövitendő köszegi
válalzát. t'lt k á t . I ml's8ziós szeminárl·umra. Apostoll'I a oz s je entelt be a barátság-

Nyolc napig vár a két nagy- talan és indukolatlan t& nadás Áldását küldte a kibővitendö kö-
hatalom, hogy észretér és átvé- miatt a jugoszláv kormánynál. szegi missziós szemináriumra és

·szeli a forradalmi-lázat a szerb mindazokra, akik ennek a tervnek
kormány. Sikertelenül. Sajnáljuk '.. -".-- - .-. a megvalósitásában közreműköd-

a jobb sorara érdemes szerb né- Testve'r' '. nek. A terv felkarolálát Dr. Serédi
pel, de értetlennek találjuk az Jusztinián biboro. hercegprlmás

'" á tJ'. •. k 1 gatartását és még több püspök pásztorlevél-
orsz g veze vine n a Láthatod, hogyavilágháboru. há' h t I . ben ajánlotta.
akkor, amidön a rmai a a ml dOhöngö vérzivatara egymásután

·egyezség aláirásakor terUleti biz- sodorja pusztulásba a nemzeteket. Telepites. Nagyvárad ösi Káp-
·tositékot, sőt Szaloniki átenge- De biztos vagy.e abban, hogy talanja 3600 hold földel ajánlott
déséveJ a At;gei-tengerre kikötöt holnap nam kerUI sor reánk is? fel telepítés céljaira a magyar.
nyert és így valóban a Balkán Hallod, hogya vactviz és más kormánynak. Ime, ujabb cáfolata"~;' ~ ".._.:. _'
Irányító állama lehetett volna. elemi csapások falvakat,. várme annak al egyházellenes, népámitó' . ' ..
Ri9bentrop külUgyminiszter még gyéket, országrészeket tesznek irányzatnak, hogy a katolikui .'H· d t...... , .
azt' is megigérte, hogy' Jugoszla- kold).lssá, hajléktalanná. anyaszentegyház papjai nem értik '. Ir ~.~;J~~.~~1~ .

, vián' idegen haderő nem vonul Mit szólnál bozzá, ha Jegkö~ meg a kor szavát és nem iietnek ~Mil1dazonad.óz6.kt~akikQekház-
-át.>Az ország. politikai fuggetlen- zel ebb a te milÍd~nnapi kenyered segitségére a nép szociális. jogos taJ:,tásáoan ,~~~ 1940,<év V,~ién ket-

-.-sé'gét s szabadságát garantálták. el v63ztéséröl adnának szomoru kivánságainak. Felhivluk Endrőd tönél többJOrvéÓ},cs. JOcdóyesi-
.. Az 'angol-párti katonatisztek ösz- hir~:d~aJ?].~i" hogy népek" csa~ és a katolikus hiveit, hogy az ös, teU,mostohá•. · vagy .~~.r~Isb~fqgll

szeesküvése azonban sirjába dön· ládok, g az egyes ember lelki bé- katolikus egyházi-földből ne en- dott kiskQF~Lg)'ermek :. és, unoka
,"tötte Trianonnák I ézt az alkotását kéje is a Gondviselö Isten kezé- gedjék kisemmiztetni mágúkati' és ac~aládfö,.~ iQ.v,ed~.l~madÓnak

':: ii. . ..; . -.... ..' '" ben van. hanem aki·' teheti. és sze(eU a egy,általán neIR:,~I~nJ~,j~ ..~~$i9mér-
."," ..' Anémet és olasz haderő' óriási Es tc' gyalázkodó káromlásaid- ma~yar f?ldet, ielentkezz~k~a ,te~ sé~~~~ 'elny.~r~f·~L!é{~~.tj§;IY~;:~hó

>.;1~,f6iéniiy~lindult'~1egf~nyit,~~$:~ a'dal," templomkerUlő, 'istentelen lepltésben valÓ részvételre.':" .Mint ~y~g~J.g .j~te~t~~itc.J).c~~~,~:l;;,számu
<'.:.· •.:..~·.'!'t.'.: ..s....~,.e!b.. l.•••••~,.••f,...u..lá..~~.~.. ~~,~. A....' .~..~11r.e.s;.. ;,l.,z~r.~. ."szokása,iddal· da.~olni .·mers.z·· az. értesil1Unk, nagyon méltányo:sáron {~:adóUg'y'J; irndábaÍirpl~;I:->~~~:';;>~·._ ~ . . ~ ~."- .... .. _~ .... ' ,.., É . ,J l ~ • ~.~ '...~ :". .l:Y" ~,,::.""'~;.... ".i ~__4~1~.:i-:......·;;;t~.1-...",'<" -..So

:f~l~ij9J,Y;~~;t~~JH~[fPY-~_~~Jwt~neI!-2.;< ~e~. Ur:a; ,lelked.·Alko.t.ója.és Örök és ige.n ,~eqvelÖ Jeltétel~_~ ;.m~He.. t~~~{~~E.. ~Q.di~~~?J~i.1.~!4P. J'iti~.>:",;i?l~.:
~t?'~1>álln);'17-"(~~~.~ hildl ::csodazörny~knek" Blrajával?', ,..' ..':." .Juthatna~:-:- hos~z_u,;lej.~~~tu~~~9J~:,.it?t;~~}!4tf~;@~~:ég\~~.ölj4i~~g:~.
~t~t.'~.~·:;:~.;~.:;;.·.-)"J,.~;..r:~:."~-;:_~::'~·.'~: :~ ..-.~;.r.,:~~~::~.:::~;.:::··.·~~_:'.:,~( '.:, ~(:'~"".:.'..::::: ~. .:-'" _.:~ ,o,' :. ':~." -,. ... .... -. ~.-' ... '" ~",7' • >, ~, ~......"'-:, ..,,-. - os .... · ,.' /-" ..;.rt".:tt. li ... ~~. _~ ... ~ .: . , ~: " ,~ .- :..,'" .,: .\~::~: ,:~..',,~,..~. :;.: ::.:,:;>:~: ..~ ~:~ ::~·:·~;~~~~~~~:-~~:·=~r}1:~;~~;,~f~~'.~·~;'}/~~:~:~~~?~·~·
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Szü!etett: Uhrin Mihály mun"
kás és Pelyva Mária leánya: Gi=
zella, Dógi János zenész és Knap
Anna leánya: Erzsébet Mária .
Gyuricza Gyula szabó és Ki;
szely Margit leánya: f:va Mag"
dolna, Farkasinczki Mihály csiz"
madia és Timár Eszter leánya:
Éva, Adám Ferenc fmunkás és
Megyeri Eszter fia: Sándor
Homok Imre fmüves és J uli~
Veronika leánya: f:va Gizella.
Bagó Mihály fmunkás és Hor,,'
nok Ilona fia: 'György Imre.
Szabó Gergely fműves és Timár
Ilona leánya: tva Mária, Far
kasinczki Gyula zenész és Liú"
czai Erzsébet fia: Gyula Zoltán.
Pintér Vendel fmúves és Hunya
Katalin fia: József István, Varju'
Miklós szabQ és Szabó Mária
fia: Miklós, F~gyas Mátyás
fmú ves és Tóth Eszter fia: Má
tyás, Uhrin. Imre fműves és He
gedüs Brigitta leánya: Mária
Magdolna.

Házasságot kötött: Lócskai

Pál fmüves és Csúvár Veronika,
Fülöp Miklós cipész és Uhrin

Margit, Tóth Imre munkás és
Fábián Irén.

5

tudósnak, a magyar korm:::ny
tüneményes képességú e1nöké.
nek hirtelen elmulását és felhiv"
ta a képviselőtestületet, hogy
~~Iységes gyásza és az elhunyt
trant érzett hódolatának kifeje.
zésül - állva hallgassa meg
Harsányi László főjegyző bu=
csuztató szavait, amelyeket a
következőkben hozunk:

Teleki
e m l é k é n e k hódolt április
5~i közgyülésén Endrőd község
képviselőtestülete. Dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró nyitotta meg
a rendkivüli közgyülést. Meg.
hatott szavakkal 'ismertette az
ország népét ért váratlan ször.
nyű csapást a magyarság nagy
fiának a világhírű államférfiú és

firóf TElEki Pál - DmDgyar rEvizió apostola nin~s többÉ.

,': ;::,- 6A~6rii~Kafji~::'}~:":
." " ..~;... '~~""'"1"""""."''':~ .,:~~.~ .• -": '~-J..,~·.~~$1(~~?.f~.~~~:....~~.:~..(--:. ~~.:-:~~~;~ ..,;~ :..

zetből folyó rendkivül sulyos' 11 ' t"k""··- l' k',: d' ~,~'
kérdések az ország ,függetlens~~ ,'. -YOna " ~,Z. ~ o e ~S.
gének esetleges kockáztatásával "- " " "
járó óriási fe1adatok megoldás'; Gyomáról Budapest}elé' déli,
erejét tulhaladja. Halálával, vé- '12 órakor gyors, este 23.30-kor
rével kifejezést óhajtott adrii személyvonat indul. Békéscsaba
életében állandóan hirdetett azon felé hajnali 3.20-kor személyp
elvének, hogy a hazát nemcsak délután 17.20-kor gyorsvonatin-
szeretni, hanem életünkkel és
vérünkkel megvédeni is kell. dui. Dévavány~ felé 3.42, 14.21
Ebben a magasztos elgondolás~ és I7.41.kor indul a motorvonat~

ban halt O meg, hogy ezen ., ,
cselekcdetével is pél,dát mutas
son a magyarságnak az összefo
gásra, ' áldoza'tkészségre és m'a-

Csonka hazánk történelmének kormányrúdjához, ahol olyan gyal' mivoltunknak mindennél
utolsó évtizedében a trianoni államférfit látunk a posztján, előbbrevaló helyezésére. Beszé.
korszak első évtizede sötétségé~ aki ezt a kormányrudat biztos deiben tépelődésének, töprengé
ből és nyomoruságából való kézzel irányitja a vilagpolitika sén ck, kinzó gyötrelmének szám~

lassú, fokozatos és virradásszerü zajló tengerén és ahol a kor. talanszor kifejezést adott rámu.
kigázolást állapithatunk meg. Ez mányzás élén egy bölcs láng~ I tatott arra, hogy a magyar nem·
a fejlődés fokozatos megerősö~ e:z~,. felté.tIenül hi.gga.dt á.lI~m. I :et nem kellően értékeli az ő
dést jelent kulturális, gazdasági ferfiu : grof Teleki Pal mmtsz. aggodalmait a nemzet sorsáért.
és honvéd~lmi téren és az utol. terelnök állott. Ilyenkor megpi. Ez a meg nem értés az utóbbi
só években abban kulminált hent a kétkcdő és aggódó ma~ időben keserú meggyőződést

hogy az ország jelentős gyara~ I gyal', mint csecsemő édesanyja váltott ki belőle, hogy a mai
podást ért el. E fejlődésnek igen emlőjén. nemzedék nem . érti nagyszerú
hathatós tényezői voltak - az Ebből a szempontból vizsgál~ hivatását a Dun;t~medencében,

Ur.lsten állandóan velünk lévő va miníszterelnökünk halálát '! nem tud vagy nem akar több
kegyeimén kivül - azok az ál. érthető az a .mélységes, őszinte j és jobb magyar lenni,'s eszét,
lamférfíak, akík fcleszméltek megdöbbenés, mely torkunkra I szívét, munkáját - a 'nemzeti
hogya trianoni nyomoruságbói forrasztotta a szót, megzavarta közösség hasznára önzetlenül
igen is kí lehet jutni, ha mín. szívműködésünket s mondhatni, kifejtcni, - és mert nem látta
den erőnket összeszedjük 'kül. ,l egy percig megállitotta lélegze. megszületni azt az erős .össze.
politikailag helyesen 'táj~kozó= hinket is, Hinni ~em akartuk, tilrtó, kézt a kézbe tevő magyar I
dunk és .?a~át?kat szerzünk. En~ Ihogy egy olyan államférfíu, aki. nemzetet, melyre ezekben a su
nek a mukodesnek szolgálatában nek egési élete fegyelmezettsé.llyos válságos pillanatokban a
állottak boldog emlékű Gőmbös get, a felelőségtudat biztonsá,gát, • nemzet jövendő élete és fenn
Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy az élő p,élJát és s~igorú követ. l maradása szempontjából elen.
Béla, Kánya Kálmán, gróf Csáki ke::etesseget mutatJiI, ezekben a . geJhctetlenül szükség van, ez a '
István és möndhatjuk, hogy ezt sulyos píllanatokban senkitől honfiúi fájdalom kifárasztotta,
a fejlődést betetőzte, teljessé nem gyanitva, dobta el az éle. elégette és megemésztette lelki-
tette a 3~án tragikus körülmé. tet magától. _ erejét. Azt hitte, hogy atyai
nyek között hirtelen elhunyt V ! bölcs, higgadt, soha meg nemégzetes és tragikus eset! Mi
gróf Teleki Pál miniszterelnök. k h I'k szünő tanításai és szavai ennekat o l us m<:lgyarok semmi szin

Gro'f Telek' P'I . I t I a nemzetnek már nctn has,~.lla·l.
, ,l a Je en ette a a att nem tudjuk' hitvallásunk

nemzet részére hazánk megerő. világánál ezt az eseményt meg~ . nak és odaadta utolsó figyel ..
södésének kifejlődését, mert riz érteni, mérlegelni. Fáj, sír, za. ; meztetésül legnagyobb kincsét:'
Ó lángesze t'zzo' h t t k l lk" k k I k l a: életét, hogy önmagár,a c's, azaszere e e, og a e un', ii önösen a ~ l
kimondhatatlan szorgalma, mun. kor, ha meggondoljuk, ho~y i .kötelességtcljesitésre ébredjen a Jegyesek : Gellai Ignác fmű.
kabirása, önzetlen és mindenre előző este meggyónt szeretett kereS2ll:ny magyarság. ves és Varga Etelka, Böröczki
kiterjedő nagy önfeláldozó mun- cserkésztisztjei között. Gyóntató Emberileg igy lehet megkö. Gyula fműves és Pap Etelk'a,
kássága, puritán lelki tisztasága, atyjával még hosszasan tárgyalt zelitő okát keresni ennek a tra. Hanyecz Sándor fműves és Gyu-
m.e.'I~sége.s. ~allásos érzüle.te, élet. I s hazatérve inasa'nak utast·ta'so. 'k ." f l'ld" ld d ricza Gizella Anna, VarJ'u Vin-

o o' gt us es on e a ozo pé aá ás.
korevel jaro tapasztalataI és böl. j kat adott cserkészruhájának elő. cze fműves és Kelemen. ES,zter~

, bb 1 nak és igy is kellett történnie, Homok La'szlo' fmu·ves e's' Tl'-
cses~ege ee.n a. ~egcsonkitott készitésére, hogy 3.án reggel a
h

. b b ' mert igazi hazaszeretettől lángo- már Eszter.
aza an a Iztonsag és nyuga.' cserkésztísztjeivel közös szent. I

lom kellemes érzéseit teremtette áldozáson vehesse magához az ló egyéniségével, lelKével és kö. Meghalt; Csikkely' Irén-6 hó..
meg. Megteremtette akkor. ami' Élct Urát: Krisztust. Ilyen ma· I vetkezetes életével csak ez az I napos tüdőlobb.an, Barják Já..
kor országunk határait körös. gasztos elgondolások és előké. egyetlen megokolás f ü g g h e t nos 74' éVes aggKori gyengeség..
körül egy . ujabb, világháboru szülctek után: hihetetlennek ~ és össze. ben, Varju Dávid' 75 éves gyo-'
lárignyelvei nyaldossák, amikor érthetetlennek látszjk a bekö. Aldozatos szeretetét, dicso morfekély, Sóczó Jenő 3·hória..
az egész világ recseg.ropog szer. vetkezett esemény és az U r~Is.1 emlékét szívünkbe zárjuk' tani$ pos' tüdógyulIadásban-, "Nándori'
kezetében, amikor órák, ,napok tennek kífürkészhetetlen rende., tásait befogadjuk s fogadalmat Lajos 34 év~s ttidógüIbókórJja~>
alah a történelem szekere olyan lése, hogy kegyelmi ténykedését teszünk, hogy mindezeket meg- DiIiya 'Mária',é1t 1 és, 1/4,or~t
száguldó rianással haladt; mint teljesiteni miért nem tudta. Nem őrizzük és erőnkhöz képest meg- koraszülésb~tl; : Dáviq ; Bo~b~la
máskor évtizedek' és évszázad,ok tudhatj uk a feleletet megnyug. tartjuk. Fájdalmunkra, zokogó 84 éve's: aggkörf::gye~ge~ég~~,n.,
alatt tudott csak előremenni és tató módon megadni. Ezt c~ak lelkünkre.szivünkre'az Ur.Is- Vaszk~,Sá,ndo(45, ~y.e~' !~'dógü;:
amikor ,egyik percről a másikra emberileg és magpr szempont- tennél keresünk, vigasztalást s mőkórban, Ti~,á~-Lajos.5~·;~~~?s:"
történelmi orsfágok', pusztultak, ból kisérelhetünk megmagya- néhány pillanatra magunkbáros.~ szivszélhüdésben-~'~Farkás.Mikf6s,
szüntekmeg. Ezekben a szédü- rázni. Nem történhetett más, kadva fohászkodjunk a Minden. 63 éves szervi ~~i~b~jbán~:'L~;~~-:
Ietes változásokban, melyek: a' minthogy az állandó testet.lel. hatóhoz lelkiüdvéért, országunk . ló. Ilona ., 60. ",éves ;,?,~e~!p\~~a'n~',
magyar nemzetet igen közelről ket örlő, kinzói gyötrő munka, felzaklatott nyugalmának ' el~si- Kiszely Erzsébet 11 éVes<·tűdö,,'
érintették, minden józan magyar tépelődések elemé~szte;ték erejét; tulásáért. (Csend.) Aldás és bé.. ' güniőkórb~.il:Ják§rlvti~~Y~-a~!A~~:
embernek m.eg_megremeg~tt a ~egtörték- idegzetét és. hihetet.. ke emléké~k l' bri.k~..47}y~~ .t;~dp~g~m~kJ~~~~:{:
szivé,lelke·a 'szokat1a~: 'fordulú' ,l en, zavaros ielkiálIapotba kerül- ,',', ;.',: . " Czma*ó)\1~rla ~7,~_ §ve~aggKQrl:'J;
tokon, de:~ m.egnY.~go9ottabban ve úgy vélte, hogy minden va- 'I .' ,'-,' -," .. '-' "1"' gyeQgés~gB~h~;~T:atrié~Andt'is~~6~~
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az ors;f~ <~'ii~~~e..?l;:~~it~fi~t Jug.o~zlá:iáyalkapcso!alos hely. .' . .... •.... .'. ",,L~'~~i," '~~;!l~~f~f~~I~~it~1



6 .. ' ,.~

~~ .-' '. -, ~:.

- ~ . -'

ADÓ-KEDVEZIV\ÉNYEK
A FÖlDADÓNÁL

Kiáltvány'
flmióta a háboru tüze fellángolt Európában, állandóan .

az a törekvés vezetett, hogy Magyat'or~zágotés gondjaimra
bizott népét, amely az 1914-18. évi világháboruban olyan
bőven ontotta vérét és amelynek a háboru után olyan su·
lyos megpróbáltatásokat kellett elviselnie, lehetőleg megóv
jam az ujabb vérveszteségektőlés szenvedésektőL.-Minhogy
a világháboru után az akkor végleg kimerült, elalélt és fél
revezetett nemzettől minden harc nélkül ragadtak. el olyan
területeket, amelyeket népünk ezeréves munkája és annyi
áldozata szentelt magyarrá, az volt a rneggyoződésem, hogy
az igazság jogán a jóvátételnek is harc és küzdelem nélkül
kell megtörtennie.

E meggyőződés szellemében a' dunavölgyi békét ki·
vánta szolgálni az a szerződés, amelyet a mult év decem·
berében az akkori ]ugoszláviával, annak akkor béke szán·
déku kormányával kötöttünk.

Márciu:) hó 26·án Jugoszlávia törvényes áUamfőjét'erő-
. ~

szakkal elmozditották helyéről, békés szándéku ~rmányá.

nak tagjait börtönbe vetették. Ezt az erőszakos változást,
ugy látszik, ugyanazok az erők készitették elő és hajtották
végre. amelyek 1914-ben egyszer már annyi könnyet, vért
és szenvedést zuditottak Európára. Most sem a béke fenn·
tartását, a jószomszédi viszony keretében megteremt hető
meg~gyezéstakarták,hanem ellenkezőleg, azt, hogya' há6
borut Európának erre a részére is kiterjesszék. Ezért idéz
tek fel szándékosan összeütközést a nagy német és olasz
nemzetekkel, amelyekhez bennünket a belső barátság sz·á·
lain kivül a háromhatalmi egyezménybez történt csatlako-'
zásunk kötelékei füznek. .....

flz uj belgrádi rendsze~ katonai erCSket vonultatott fel
határainkon s ezzel szemben Magyarország csak akkor tett
védelmi intézl~edéseket, amikor sorozatos légi támadások
érték az ország területét és határunkon betöréseket kisé
reltek meg, ami ellen kormányom ismételten hiába fíltakozott.

fl rohamosan lejátszódó események uj helyzetet terem
tettek. fl borvát nép vezérei - látva az uj belgrádi rend-o
sze'r potitlkájanak végzetes következményei - kimondották
Horvátország önállóságát és függet1enség~t. Őszinte öröm.
mel üdvözöltük ezt az elhatározásukat, amelyet ,a magunk
'tészéről mfndenben tiszteletben tartunk. Ezer évig éltünk
jóban, rosszban együtt a horvát nemzettel, egymást meg•
becsülve és bajban támogatva s a~t kivánjuk, hogy.a· nemes
horvát nép találja meg állami önállóságában holdogulását
~s jólétét.

fl független és önálló horvát állam megal'\kulásával
Jugoszlávia megszünt létezni éi alkotó elemeire bomlott.

Ezzel egyidejüleg parancsoló kötele5s~günkké vált,
bogyaMagyarországtól 1918·ban elszakitott terület és az
azon nagy tömegben élő magyarság sorsának és' helyzeté
nek biztositását ujból kezünkbe vegyük. Olyan szent nem
zeti köt~lesség ez, amelyet haladéktalanul t~liesitenünkkell.
Ezért még a mai napon parancSot adok katonáimnakt ho'gy
a Délvidéken élő magyarságot az anarchia' pusztitásaitól
lllegóvjuk. Katonáim akciója nem a szerb nép ellen irányul,
amellyel nincs vitánk és amelyet a iöv~ben 'békében aka
runk élni.

Szeretettel és örömmel köszöntöm hozzánk visszatérő
s oltalmunk. alá vett véreinket. Isten áldását~kére~ a ma-
gyar nemzetre és a hazára! .

Kelt Budapesten, 1941. évi áptiUs hó lO.én•

Hprthy 11iklqs s.k. ..
Bárdossy Lá~'Z16~s'..'k~_ . , .
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A ká roe1eientések
megkönyítéséről is gondoskodott
az 1940. évi XXII. tc. A kárt
ezentúl nemcsak a károsult föld ..
birto!\, tulajdonosa, haszonélve.
zője jelentheti be, hanem a föld.
birtok bérlője is. A kise.bb bir
tokosok, vagyis azok, akiknek
kateszteri tiszta jövedelme 1000
pengőn alul van, az elemi ká.
rokra vonatkozó bejelentésüket
két képviselő útján közösen is
megtehetik. Kepviselő azonban
csak az lehet, aki maga is bir
tokos vagy bérlő abban a dülő.

ben, amelyben a megbízóknak '
károsult birtokuk van.

évi XXII. tc. ujból szabályozta
ezt a kérdést és lehető vé tette
az adóelengeuést már akkor is,
ha a termésnek egynegyede pusz.
tult el. Abban az esetben, ha az
elemi csapás a' termésnek egy.
negyedrészt semmisitett meg,
25~/(..os földadóelengedésnek van
helye, ha felét, a földadó 50%.a,
ha háromnegyedét, a földadó
75%.a engedhető el. Amennyi.
ben a termés teljesen megsem=
misül, a károsult földrészek ter.
hére előirt összes földadót és
járulékait törölni kell. Az uj
szabályozás lényegesen kedve.
zőbb a földbirtokosok szem.
pontjából, mint a régi volt, mert
nem harmadrészekben, hanem I

negyedrészekben álla pitja meg a
kárt s igyarányosabbá teszi a
földadó törlését.

A kisebb föld-
birtokosok

földadóját flZ állam megtéríti. E
rendkívül nagy jelentőségű' szó~

ciális rendelkezés értelmében az
állami földadót meg kell téríteni
annak a földbirtokosnak, aki.
nek az egy község területén le
vő összes földbirtoka után meg.
állapított kataszteri tiszta jöve~

delme 116 pengőt nem halad
meg.

A hadirokkantak
hadiözvegyek és hadiárvák, va
lamint a vitézségi éremtulajdo
nosok és tűzharcosok a föld.
adónál is' ked vezményben része.
sülnek. A kedvezmény mértéke
egyrészt a kivetett adó összegé.

. től, másrészt. attól függ, hogya
kedvezményre jogosult 1., II.,
III. vagy IV. járadékosztályú
hadirokkant, vagy pedig' hadi.
özvegy~ illetőleg vitézségi érem.
tulajdonos vagy túzharcos. '

Elemi csapások
·~ltal . a földbirtok termésében
.okozott rendki vüli károk, ha
.azok kellő gondosággal nem vol.
tak elhárithatók, a kivetett föld.
adó és. járulékainak egészben
vagy részbeni elengedésére ad.
'nak igényt.. A régi .rendelkezé.
sek szerint adóelengedésnek csak
,akkor volt helye, ha az elemi
csapás által sujtott termésnek

· 'legalább egyharmada elpusztult.
.Az egyenesadókról. szóló 194:0.

. ~.... .

Az adók legfőbb célja az ál.
lamháztartás viteléhz szükséges
pénzösszegek előteremtése.E leg.
főbb cél mellett a szociális, köz.
gazdasági, terrneléspolitikai cé.
lOKat az adórendszerek főként

különféle adókedvezmények ut.
ján szolgálják. Adókedvezmé.
nyek nyujtása anyagi áldozatot
jelent az állam részéről, mert az
állam lemond bizonyos bevéte.
lekről különböző közérdekű cé.
lok érdekében.

A magyar adórendszer adó.
ked vezményei t vizsgálva, a föld.
adón,"l több jelentős adókedvez.
ményt emelhetünk ki.

A terméketlen föld-
terül eteH,

amelyeket nagy költséggel tettek
használhatókká. a használhatóság
beálltától számitott 15 évig men•
.tesek a földadó alól.

Az erdőterü Ietek
amel yeket .közérdekből telepi tet.
i:ek be, ideiglenese adómentesek.

Gyümölc5ternlelé8
,előmozditása érdekében kiadott
'..rendelkezés szerint a gyümölCs>
fával beültetett te,rületek föld=
.adója a gyümölcsfák termővé

válásáig nem változtatható. Ez
annyit jelent, hogy ha il gyü.
mölcsfával beültetett területek
azelőtt nem voltak tárgyai a
földadónak. a termővéválásig

adómentesek maradnak. Abban
.az esetben pedig, ha a gyümölcs. I
fával beültetett területeket az.
,előtt valamelyik más müvelési ág.
·ban használták, a· termővéválá.

.. sig nem a kertekre nézve meg.
.állapitott katászteri jövedelem,
hanem a beültetés előtti műve.

.. lési ágra megállapitott . alacso.
nyabb kataszteri tiszta jövede.
lern után kell kivetni a földadót.

·A telepitési törvény
alapján alakitott birtok három

. ,évig mentes a föladó alól, ha a
birtokos más községből költö.
zött abba.a községbe, amelynek
'határáb'an a birtokot szerezte.
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C 8 E R Ii O S M. I ti A L Y 'f l' I k II tt k" \.. k. .' _. kedvezmenyes e tete e me e oz un .
&l<r!'CB1.IÖBég é. kl.dOh,:,tal: Endrod. S<~chenyl II. 2 ... .

Pünkösdi Kiáradt (1 Szentlélek ke~ Szentlélek kegyelmeit őrző, dős, állandó, egyetemes
gyclménck tüze az egész közvetitő anyaszentegyház: hirdetője. Te is tagja vagy.
világra. Krisztus akaratának és Légy méltó fia.

Amikor a maJusi nap Az elsö ember földböl igazságainak 1908 eszten::: -y.
felkel és ragyogó sugarai::: formál t, élettelen teste R
val elá ra sztj a a sz.á11 tó fö 1::: (1 zo n n él l életre kel t, am ikor ~·i!-_II:l·_dililiijl.&"_. lI&'iIqa:elle.é_"llilE__--._••_.

det, nem uj magot ho: a Teremtő Isten rálehelte B ~ d L ' 10'
létre, hanem simogatásáv;l1 Lelkét, hasonlóképen ;l arossy. "asz
meleoével kikeIti és növeli Krisztustól alapitott egyház
a földbevetett magot. I titokzatos. de élettelen Lapunk legutóbbi megjelenése I Az utolsó kétévtized alatt még

K . 'l' . b óta Bárdossy László miniszteu egyetlen miniszterelnök se be"nsztus, az evange lUmI teste is mozgás a jött és
h ., elnök bemutatkozott a politikai szélt oly keveset és ritkán, mint

magvető árom éVIg szorta életre kelt. amikor az Isten I

k közélet arénájában. Mondani- Bárdossy László.
isteni örök ie:.azságaina' Lelke az egyház elsö t<1g::: l . .. k

u valóját feszült figyelemmel les- De még ezt is Javára IrJU.
égi magvait apostolainc1k, jair.1 rci,kLcÚl: az élet. hit, I tc-várta város és falu egyformán. Kevés beszéd. érett megfontolás
hallgatóinak szivéhe, dc bátorság é:s ert) leheletét. ,Nem is csalódtunk! megir.gathatlan meggyőződés és
hogy e mdg kikeljen és A Lélek tüz.e· nem per=! Tudtuk azt, hogya diplomá- tétovázás nélküli gyors cselek.
növekedve termést hozzon, zse1t, nc:m jJllSZtitOtt, nem ciai csatatér legveszelyesebb zó- vés a mai idők követelménye
ehhez él természdfölöttí rombolt. Ez él. túz nem nájában végezte - rendkivüli az ország vezetőinél.
élet napsugarát. a kegyelem félelmet. nem rettegést. ha- fontos, éles elmét és átlátó dip- Bevéstük szivünkbe azt a
esöjét és harmatát az elsö nem ujjongást, lelkesülést, lomácia érzéket kivánó külpoli= rögzitését is, hogy nem az a
Pünkösdkor leszálló Szent- örömet váltott ki cl intg -

l
t:k'li munkáját. S hogy mily fontos, mennyit. haneni':»hogya~

lélek árasztotta az apostolok \'áltott embermí!liókból. 'Ez nagyszerüenoldotta meg suJyos cselekszünk«.

1 l k b . . I feladatkörét, azt Kormányzónk Bölcs és helyes beszéd. A fél"és á ta U' az em.erlseg a tűz bc:vilj,2it.J·(1 azt az
" bizalmábóJ. melJyel az uj ma. megoldások, kapkodások, naiv

lelkébt. utat, mely a megtérő, bün~ gY.Jr élet telj.:s formálását. Te- kisérletezések és a gyakorlati
Az apostolok három évig bánó embert a megbocsá::: leki 1',11 örökének érzését reá. élettel szöges ellentétben álló'

hallgatták és követték a tó Istcn hez vezeti. Ez. él bizta, tuJtuk meg. «zöldasztal.kitalálásoka: gyakran
Megváltót. Csodálkoztak tűz beragyogja azt a hét /\. l11.1gyarság tisztelete, rokon~ többet ártanak, mint használnak.
bölcsességén, bárnulták és forrást, ahol az élet küz' szenve és bizalma fogadta I3ár~ A társadalmi béke és haladás
Isten fiának vallották cso- delmeítöl elfáradt, eltikkadt doss)' Lászlót - . a rendkivüli alappillére az, hogy minden ré"
.Jás cselekedetei miatt, de em ber-zzucí.ndok életerőt, kötelesség\'állalás perceiben, a teg méItányos elbánás, arányos
félénk, bátortalan. durva kitartást merit a lélekmen~ megnyugvás és hűséges ragasz~ teherviselésben, de ugyancsak

b · ... k It k l l 1 .b l koclás érzületéveI ővezte prog- hasonló kedvezményekben is ré"em en SZIVU nem vo tés 'imé et en larca an. I
clégg~ fogékony, alkalmas Ez a tűz _ a~j végtelenüll ramm beszéde nyomán, amelyből szesüljön.

b f· d" kemény akari\tu, becsületes J'ó- A k ' k 'k I f~bbaz égi mag e oga asara irgalmas és .jóságos Isten ormanyna egYI eg o
- szándék u, a régi nemes hagyo- f' I 't k' h Iés kikeltésére. szeretetét árasztJ'a ki e Igye me epezze az, ogy eg"

mányokat ápoló és tisitelő, az közvetlenebb munkatársai, akár·
A szenvedés óráiban földre, hogy az emberi go::: uj rend és uj életkivánságokat a törvények és rendeletek alko"

gyáván elfutottak, sőt Pé· I noszság, eltévelyedés, gyü~ teljesiteni akaró komoly, igaz tói, akár annak végrehajtói ut..
ter, az első apostol még lölködés és állatias ösztön::: férfiu arculatában mutatkozott ján a kormány, s a parlament
azt is letagadta, hogy lS~ élet sötét. hideg zuzmarás be az ország szine cIött. retortáján keresztül. ment javas"
meri]ézust., bolygó:::odujában erőt nyer: Beszédéböj kisugározni láttuk latok intenCiói a lehetó leggya-

Puhitani, átgyurni, átiz~ jenek és a szeretet jóté' azt a vezérfönalat, hogy kül. és korlatibb és legkönnyebben
zitani kellett tehát lelküket kony melegét érezzék azok belpolitikai vonatkozásban egy megvalósítható formában kerül..
Ezt végezte a tüzesnyelvek a Krisztust kereső és kö::: vezéreszmét ismer és' szolgál: a 'jenek végrehajtásra; Ne tévedje" .

II ' d' k magyarság' érdekét és.)'ÖVÖ]'ét. k f k d l' balakjában reájukszá ó vetni akaró jószan e'u ne a paragra,uso: zsungee e
Szentlélek, s a félénk, gyá::: ern berek, akik a közös ern::: Mindent e kétkaru mérlegre és ne áldozzák fel a' nép ~gye- ..
ván elfutó apostolokb ól beri végcél szolgálatában tesz és fontol meg, Barátainb deinek csoportjainak jogos, vjIá..

l . nak tekinti azokat, akik megér- gos érdekét bürCSkratikussé,mák..
bátor hitvallók, Krisztus egymást testvéri~s étrzt~se téssel és igazságos belátással nak. . . . ..... -....... ,
igaz. tana iért életüket is segiteni, s egymasra

l
a adva vannak nemzetünk iránt, ellen. A Miniszterelnök '. m.egállapí..

feláldozó hős vértanuk vák a krisztusi igazság 10r o::: félnek pedig minden hangos tását, hogy az- legyen alénY,cg: i
t.ak. A Szentlélek' kiáradó zói, a pünkösdi kegyelem- szólam ellenére is azokat, akik »hogyan dolg9z~nk«, túrilészet.. ·"
kegyelme az' e'vangéliumi' boldo a élvezői es terjesz:: a magyar nemzet és a függétlen; szerülegels.ósorbal) azoWf~Jll}!:";.
magnak életet, fejlődést,. töi: ki~ánnaklenni. szabad, nagyobb szentistváni ál~ tíekre és. nemcsak:a yidcH~ .~.el...:
virágzást, érést és termést N e felejtsük el. hogya Iam ',érdekében' keveset vagy I~mi é~ fizikai munJ<ása~n~k~19~_~
biztositotL. pünkösdi tűz és kegyel.e:n sem~t sem tettek. .. .' vánatos cs~cstelj«:sít.1ll~nY~f~1ér,t,--

A pü~kösdi tűz ·.nem kiáradása idején az· ap()~~.. Hiiség ~s "iszorüszolgáJat kiÜ~ :jük"f~~g/iá~Y.~p')<:.;~g.~.~~~.4.~~ij~
aludt ki az~ apostolokat he:: .tolok '»)ValamennyieI1 .: .egy.. S.9 b.a.~~tai:~.~.~. ,irá,.[lt·;:. a )·~~~i~~· hogy e:; J~l(qg~.~~~ 1.)~~_O,I..l.o.~.;..~.::~
fogadó: terem. falai. . között" akarat~~l: ugyanazon .. he::bels9,~~~8~!1e~}~I[91.<ozás~< ~!9~ .~ok~á.nY·~~i~;~~~Wá~~~~-fi(~~i~l~~
és. néiri.. li,úrivadfel,.,: Péter: lyen v.~l~~1élk~<l. '. .' d'envonalon~' ~r~lkQqt?Jrány~ "; ..B~tq9~sy;~" ..~gTh~~~~~%tef~~?~
és .apo~t~ltá~s~.Í'·Jel~épe~:~.~~~?~~._:~ ..~z )>ugyanazo.ll hely« a. í,üje' c·élki~íiz~~~f.~~~.;.;·:·J:~~f:~~:;'··· .~Q~l.:: p',aly.~J~~~~ ;0~;:~~~~~j;
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Zaranai X_ver
a nagyváradi új
római katolikus

püspök
Egyik fővárosi lap irja a kö~

vetkezőket : A Vatikánvárosba~
hétfőn volt a titkos konzisztóri.
um, amelyen XII. Pius pápa fel"
olvasta a négy uj püspök és a·
legutóbbi konzisztórium óta ki ..
nevezett püspökök neveit. A
püspökök között szerepelt Nagy"·
várad uj püspökének neve is. A '
»Nagyvárad<:<: cimú lap vatikán.··
városi értesülése szerint az uj
váradi püspök: Zarándi Xavér
Jukandán, Zarándi Xavér, akit a
pápa Szent László városának
püspöki székébe emelt, Halmaz.
ujvároson, Debrecen mellett szü.
letett, régi hitbuzgó katolik us·
család sarja és iskolai tanulmú
nyait il miskolci szalézíánusok
gimnáziumában végezte. Gimná.
ziumi tanulmányai után az er..·
furti egyetem hittudományi fM
kultását látogatta és itt szerzett
teológiai doktorátust. Tanulmá
nyai elvégzése után. a rendi:
Pince kolostorba került, ahol
főként egyházi irodalommal fog.
lalkozott t:gy idő óta Rómában
müködött Zarándi Xavér és ott
·érte most a Szentatya magas ki.
nevezése. Illetékes hely megerő.

sitését nem olvastuk.

dokolná az· aránytalan eltoló...
dást~

Hálás örömmel fogadjuk és- .
húséges kötelességteljesitéssel vi*"
szonoz::uk a kormány megértő

gondoskodását, dé teljes megelé=
gedést akkor váltott volna ki il

rendelkezés, ha az valóban száz..
százalékosan méltányos és töké,.
letes volna. Bizton hisszük, hogy
legközelebb, ha a· viszonyok ki.
vánják, e kérelmünk is meghall...
gatásra és méltánylásra talál._ *..... .,

Hirdetmény.
30. A Körös.Tisza.Marosi ár..

.mentesitő Társulat Békés.báboc.·
kai szakasza védtöltéseinek fü
termése az alábbi sorrend sze
rint ·lesz a helyszinen készpénz
fizetés rilellett értékesitve: Má..
j us 19.én hétfón reggel 8 órakor·
a Halásztelki vasuti hid tól End*'
röd felé estig a 8 számu Faze..
kaszugi őrházig, 20..án 7 órakor
innen délig a 6 számu Gyoma"
őrházig és onnan délután 2 órai
kor folytatva estig a Gyoma..
mezőberényi határig, 21.én 7
órakor Gyoma.mezőberényiha.
tártól délig a 3 számu köröstar
csai őrházig és onnan dé.lutá~ Z.
órakor folytatva estig a védtöl...·
tés 7000 folyóméteréig, 22..én 7·
órakor védtöltés 7000 folyómé..
tertől Békés felé a békési élő ... . . .

vizcsatorna zsilipéig, 23.án 8-
órakor halásztélki vasuti hidtól.
Békésszentandrás felé délig a 12•. ·
Szentandrási őrházig, on~an dél.. '
után 2 órakor folytatva a v.éd~·;

. '

töltés 68.500 folyómeteréig, 24..-'
. én reggel 9 ór"kor kezdód,ik·a.
védtöltés 68.500 folyólnéterénél
és •halad . Öcsöd felé délig- a-.
védtöltés 75.009·' folyóniétéÍéig ~
onnap ·délután2: ó.r~kor·,folyt~t~ .

r va báböckáig, :::yagy!s~~a:iés!'~9J~~:
. tés,' 80.600· foly~méteré~gt:/k'é~};~.;~

. .' :;._ ,,~'."": .::_.,~-.'\~.:~~":! .. ~-:r;-:<.. '.~.
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fogástalan keresztény politiku=
sokból álló, s. az egyháztól is
százszázalékban támogatott kor=
mány »keres:<:tény jelzőjét és jel"

legéto: csak a zsidótörvény meg.

alkotásában és végrehajtásában

látná kimerülni és ne szivlelné
meg, s alkalmas időben ne tel.
jesitené a »keresztény irányzat.
ból<:<: önként folyó, a közerkölcs
és családvédelem sziklaalapját
képező reform megoldását, mely
évtizedek óta a keresztény ma·
gyarság óriási többségének ele"
mentáris erővel dübörgő kiván~

sága és követelése is. .

Ha valóban keresztények va.
gyunk és keresztény politikai
irányt akarunk követni, akkor
nem térhetünk ki a. keresztény
tanitások igazságainak és elvi
követeléseinek mérlegelésétől és
elfogadásától sem. Ha nem tesz=
szűk, el kell törölni a »keresz.
tény« jelző használatát, mert a

magyar egyenességgel és őszin.

teséggel »álkeres: ténység« össze
nem fér.

1. Meg kell könnyiteni a há.
zasságkötéseket - a feleség pót- •
lékának havi 30 pengőre való
felemelésével, hogya. 110 eVl
szerény ruhaszükségletét a pótlék
biztositani tudja. A kisebb tiszt.
viselói, házasuló ifjabb nemze.
dék fizetése a sulyos megélhe.
tési kiadások fedezetére is aIig
elegendő. Ruházat már nem te.
lik belőle. 18 pengőt pótlék kc.
vés.

2. A gyermekek családi pót.
léka jelentősebb emelkedést mu.
tasson. Az első gyermek után
20, a második után· 30, a har.
madik után 40, a' negyedik és
többi után 50-50 pengőt vár'
tunk. A megélhetési· és ruházati
index 50-100 8

/ o.os emelkedést
mutat, a csal::ídi pótléknak is eh•
hez kellett volna arányulnia.

Kérdés, vajjon az. ál!am ház.
tartása elbirná.e a kétségkivül
jelentős terhet?

Ha igen, akkor a magyar faj
jövője és kivánatos erősödése

sürgeti a mielőbbi megoldást.
Ha nem, akkor a magasabb tiszt.
viselői osztályok hozzák meg azt
az' áldozatot szerény viszonyok
között élő ifjabb kolIegáik ér.
dekében. hogy a T ámássy.féle
arár. ,.•. !~~. fizetésrendszer javitá;
sával elégedjenek meg 2-3 és

nem 5.5 százalékos fizetéseme..
léssel. Náluk 3% többlet ösz
szegben annyi, mint nálunk 10%.

Viszont az élelmeiés és gyer..
meknevelés költsége r.\.·~·muta·t

. feloly külömbséget; am~lyin..

Illetmény emelést és
drágasági pótlékot

iemaw_

Pál tragikus halála következté.

ben beállott kormányváltozás és
minden más kérdést háttérlccszo
ritó külpolitikai helyzet indokolt

mentségül szolgál. Mégis meg.
nyugvással látnók, ha legalább
oly nyilatkozat történne, hogya

helyzet javulásával ez a kérdés
is tárgyalás és elintézésre kerül.

Nem akarjuk hinni, de még
csak feltételezni sem, hogya ki-

rancsoJta tabrékosság és töké.
letes munka teljesítmény min.
den vonalon a~ok a kivánságok,
amelyeket Bárdossy László a
nemzet fiaitól jogosalI elvá:hat
áldozatos, nemzetvédő munká.
jáért. A magyarság sZlne'Java
fel is ajánlja ezt a kormányel.
nöknek.

állapitott meg J kormány· csu.
törtökön megjelen rendelete a
köztísztviselők, közalkalmazottak
nyugdíjasok, valamint a magán,
al kal mazottak fj zetésé ben.

A Teleky és a Bárdossy,kor,,'
mány megért<), s~ociális poli ti.
kájának bizonyitéka, hogy mi.
után rendezte a munkásság ke,
reseti. bérviszonyait és rendes
megélhetést biztosit az állam min.
den polgáranak, aki dolgozni
akar és tud, s miután közgazda.
sági és kereskedelmi pclitikájá.
val jelentésen .emelte a mezó.
gazdasági termékek és állatok
árait, most végre sort keritett a
köztisztviselő.osztályra is.

Dicsérendő az a jelenség, hogy
a fizetésrendezésnél erősen érvé.
nyesültek a családvédelmi szem.
pontok. Régi kivánsága ez nem.
csak az ország alsóbb tisztvise.
lői.karának, hanem az· adózó
polgárság egyetemének is. Ismé
telten eIismerjük, hogy az uj in.
tézkedés erős haladást jelent a
család. és gyermek védelem ey.;<

korlati megerősitésében,de o$zin.
tén megmondjuk azt is, hogy
még nem tökéletes a megoldás.

Valóban keresztények
vagyunk?

ft

előjátékkal : Bácska felszabadu
lásával kczdődött. A magyarság
ezeréves szekere a trianoni völgy
ből ismét egy régi, drága földre:
a délvidékre robogott be. Délen
is tisztult a láthatár. A köd itt~

ott még borong, de mar dereng
mindenfelé.

Nemzeti egység, komoly fe~

gyelem, a rendkivüli idők pa.

Magyarország Biborosherceg
primása - egyik utóbbi klasszi.
kus veretü beszédét lelkes öröm.
mel és együttérző küszkeséggel
olvasta az ország 10 lnillió ka.
tolikusa.

A hazafiui aggodalom, mely a
feld ult családi tüzhel yek tizez.
reinek láttán kicsendült az or.
szág első zászlósura ajkáról, a
döbbenetes szánalom és irgalo
mas szeretetet, mely a nemzet
főpapjának lelkét el töl ti a »fél. 1l1_1IZ!l.!llI%'»Ii_"'li~!U%1I·III..Ii_9'IIi~_._I!!'IIiIB_.&.aCIII_.'C._IillllIIiIIlI.:l.EwqSlíZlrIlI:lRIiaIM"!1E!

árvák<:<: elképesztően növekedő

hadserege iránt,· kiket - a há=
zassági elválás az apai vagy anyai
szeretet gondoskodó meleg~től,

a pótolhatatlan szülői nevelés
fel nem becsülhető értékeitől

foszt meg, nyiltan - az ország
és keresztény magyarság sorsá.'
ért, a nemzet életfájának megiz.
mosodásáért vagy pusztulásáért
- elsősorban felelős kormány.
zati vezetókhöz és magukat ke,

resztényeknek hirdető politikai
pártokhoz szólott, de a felébre.
dés hatalmas kültszava volt az
öntudatos keresztény magyarság
hoz is, hogy milliók sorakozása,
együttérzó felfogása és elszánt
követelése adjon erót és vissz.
hangot a nép jövőjét mentő és
szolgáló, keresztényalapelveken
nyugvó jogos és megoldadó ki.
vánságnak. .

, Dr. Serédi Jusztinián herceg~

primás ékes okfejtéssel ismétel.
ten mutatott. reá arra, hogy a

. régi szabadkőmúves.Iiberálispo.
·litikai irányzat káros alkotásai
között alig volt egy is eredmé.
nyeiben oly fajgyöngitő és nem..
zetpusztitó hatásu, mint a »kö.
telező polgári házassággal együt.

tesen törvénybe foglalt elválások.
megkönnyitésé«, mely a hitvesi
hűség sárbatiprásának, a családi
élet tisztasága könnyelmű feldu.
lásának nyitott tágkaput, de

ugyanakkor durva arculütése is A magyar belpo1ltikának
volt Krisztus tanitásának a há. alapja és gerince a nem-
zasság isteni intézményéről és zetet alkotó család meg-
szentségi jellegéről. erősitése és az ország ka-

Két hónapig vártuk - az il. tonal, gazdasági etejét,
letékesek válaszát -:- a katolikus mai múszöval: a nemzet

, közvéleményruvatott képviselő. életterét betöltő·· magyar
jének: a Birboros.Herc:egpJ;iIllás létszám szaporulat minden

, . sü·rgetó""klváIÍságára.· Készséggel" ,. leb~tos~g felbasználásával
:5.~~::?:eli:~meriük... hogy· ·grÓ(·Teleky: ... való biztositása•.

~:-'$~~/:~;~',;.~:~:.' -..:. :."'. ,. ..
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Szent Laszló
sírjánál
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. odaadó munkára, egyéni és faji magyar töizsökének köiönleges . aJél~lŐttif~lem~l:Ö', ·.eg;.hizi :~'; <
gyöngeségeinek megtisztitá~ára, becsülésére és hűséges szolgála. üii'~~ps~g 'iez~jJásával;.'. tö9b~n.a ":. ':
ősi hiténék élővalósággá tevé~ tára inditaná és serkentené a' Si.igligeti~szinhá~bán··. rendezett ..7'-:
sérc, családi és társadalmi élete magyarság minden sarját.' Ezért . művészimagasszirivon~l~»Szent :'~~ .':'

A' tri.ánoni megcsonkittatás bé~ puritán' egyszerüségének és er. mentünk, ezéi:tköny,ö~ögtünk .·Liszló e~lék~ap'gversenyr~«si~t~' o,::.

na iehetetlenségében . gyakra'n kölcsi tiszt;lságának megőrzésére, Szent László sirjánál. tek; az endrodlek nagy csoport~.·'" ~
s~állt fohászunk sóhaja 'a legvi~ ja pedig: a közeli ólaszi' temető. .". ~....._!± .,FPTt W ri .' 's' __ .
tézebb magyar szent király fclé, bevon'uh ...:-. kegyelet ~s. hála.. ' ;"

hogy az'.: igazságért ~s létért fo. A.' va'r·.·a.d·,- b_ .11.t1·cs·'.··U· .'-. "'adóját ·leróni.· Endrőd . egykor~
Iyó. sivár küzdelem hosszu bús , W. . hiresplebánosainak ;"Schiefner'
magyar éjszakájában világi~ó üs. Ede, Gróc;' Béla 'és Ze1inka Já.
t9.!<.öse legyen a széthuzás nem- A felszZlbadulás üI1nephe nem mosolygó szeretettel' dr: Scbrif· nos' .pre.iMJIyS.k~óonok·si.rjá~ál:

"'úti átkától szabadulni nem tudo tudott eljutni az endrődi espe~ fert Béla apostoli kormány~ói . Megható 'Iátvány:;.\fo!t,. " amikór
magyarságnak. . . resi kerület hívő tábora. Már helynök fogadta :.- »a nagyvá. az' idősebb endrődi 'férfiak és
."b-mlk~r az elrabolt részek ma. .:lkkor elh.ltaroztuk, hogy most 'r:ldi püspök pásztorbotja egyik nénikék könnyes sZemmel imád.

gyarsága - az elvi és személyi hlls\'ét ut;lni IV, vasárnapon, gyöngyének«: En.:frödnek hivő. koztak a régi endrődi iskolákat
harcok gyűlö)etes . forgatagában Szent László~király egyházi ün~ seregét. épitő, »)nagyerkölcsű, de igazsá...·
v·úgő.dő - »szabad testvérek« nepségén pótolj uk' ci hódolJt és És az .endrődi mawyarók nagy gos«- Schiefner~s a s~elid, min.
segitségét alig remélhette és tisztelet nyíIvános meg\'allását· a álmélkodására megtörtént . az, den szegényf ~áinogató »Grócz
egyeseket odaát a csüggedés váradi püspöki szék'eseg·yházban. amit soha nem álmodtak é.s so; fŐur« siremlékéI?él. A jó »Aztán
észtompitó ragálya a megalkuv,ís őrzött Szent Király .ereklyéje ha nem is hallhattak, a Helynök bácsi« sirját hiáoa' kerestük. Ké.
és remény~elen . beletörődés ka= előtt. Ur Óméltósága- a. püspöki sőbb tudtuk meg, hogy Nagy"
rámjába . terelt, a jobbak· tekin. Baiczai Beliczey Miklós, Bé. palotában fogadta vendégül- . várad egyik külváros részén ál.
tete a hős magyar .előidők tün~ késvármegye közkedveltföis. a falu egyszerű, becsületes né. tala épittetettkatalintelepi temp$,
döklő csillagát: Szent László di. pánja járt el a MA V vezetőind pét, s »Vacerország fiai és leá- lomban várja a feltámadást. Az
cső ala~ját kereste. . hogy különvonaton mehessünk nyai« abban a gyönyörü, tüne. öregek sokérdek~s és tanulsá.

Lelkünk szárnyán átrepültünk a váradi bucsus'ünnepségre, A ményes szép és nagy ebédl?bengos esetet mesélték el regi . lel~ .
a trianoni határon és megzörget. rendkivüli viszonyok és elfoglalt »ütötték fel sátorukat« és ott kipásztoraik életéből, akik hár.·
tük ,a nagyváradisirbolt ajtaját: vastlti szerelvények miatt nem ' étkeztek, .ahol a világháboruide: man 70 esztendeig hintetiék az
ébredj, kelj fel álmaidból Szent engedélyeztek külön »filléres jén Széchenyi Miklós gróf boI. evangélium magvait a fogékony
László l Mutasd meg a kiutat a gyorsot«, s csak ismételt . kérés~ dog emlékű váradi püspökünk endrődi .lelkekbe és őrizték éber
szégyenteljes, önmagunk okozta re kisebb' befogadó képességű vendégül látta IV, Károly mM figyelemmel számban és' erény.
nemzeti összeroskadásbóll AIJj »motOlwonatot«, Emiatt marad. gyar királyt, s. ahol még előbb ben növekedő nyujákata hi.
az élre, hogya magyar megta~ tak el a testvér~egyházközségek Schlauch biborost tisztelte meg tetlenek és a köröskörül máshi.·
lálja ujra régi önmagát, erőinek, hivei, akik hasonló buzgósággal látogatásával 1. Ferenc József tűek ellentétes behatásai ellen.
talpraállásának egyetlen forrását: vágytak a váradi zarándokutra, királyunk, Látható elérzéHnyüléssel és meg.
tiszta erkölcsét termő ősi ke'res%< A községi c1őljáróság- képvi- t:- b hatódottsággal bucsuztunk '. régi

. k' I 'b II ' ' L' l' f" Ldesapa nem fogadja nagyob pleba'no"al'nk sl'rJ'a·to··I.· .~}\",z l'do~'tény hitét és legnemesebb öte~ se etc cn - arsanYI asz o o- ~'.> ..~

Iességtudatát : hazáJ'ának és faj. jegyző, Matuska István előljáró szeretettel' réglátott gyermekét, sebbeket ők keresztelték, esket.
. mintahogy megbecsült és meg" .. te·k,. a fl'atalabbak .pedl·g.szu"lel·k-tájának áldo~atos, munkás szol. és Harnos Lajos tisztviselő, az

. h' l" .. k' ' l-t 't"l t . tisztelt beününket'apüspökhe. to"l, o"sel'kto"l ha'llotta'k so'ka't·em.gálatát és c.selekvő szeretet.ét. egy az<oz~egl 'cpvlse o cs u e .
lyettcs ur, mondották a férfi-

:t:s nem imádkoztunk hiába. részérő! Varju. József alelnök, . -legetni a kiváló papiéletű és
V k , P'I K '1' 'LI emberek. ...>Lássák, ez a szentek mu"ko"de'su"kben a·lda'sos. c:'ed.A magyarság fáj (,l , melynek a asz 'o a, ovacs 'erenc, l u~ _

E 1\,1' , i' d' L' D' egyessége«, . \'etette közbe az me'nyt mutato' Krl'szt'Us paPJ·al't.
V ilágháboru és szétdarabolás ut;1n nya '. 1 ;ltyas, .... u a aJos, I· k

egyik jámbor asszony, Ez a a~
csak gyökerei maradtak meg, nya Imre és Elek János ta~ok, Ez is a szentek"egyess~ge, moo'

b k J f . k d k' tolikus egyház igaz demokráciája dotta Verori néni.uJ'ra terebélyes fává nőtt és ki, Or ó ózse tIt ár~gon no , .
toldotta meg az egyik politikus A püspöki diszleremben el#.virágzott. KOV;1CS Mátyás, Klinghammer l l . .
magyar. »Mi egy isko ateremme költőtt izes ebéd után többen

Szent László segitő pártfogá~ László és Bcncze József igazga. . . . .
is beértük volna, s hogy ilyen ismerősfikés rokonaik látogatá.sátmentünk megköszönni a· vá. tók. Kappel Káro!yellenőr, a k
felmagasztalásban részesültün, sára indultak, majd 3. <?rakor a

radi' Szent László - bucsuün~ polgári iskolai tantestület részé. d I' k .
ezt nem ér eme tü meg és a régi Szent László templomban.

nepsc'gre hálásszivü. hitvalló end. ről dr. Csókási Béla igazgató és . . .
hálánk.t soha le nem róhatjuk gyülekeztek vecsernyére,. Innen

rődi magyarok is. A nehéz köz~ dr. Maácz Jánosné igazgató he~
a l'vléItóságos Püskök U r . iránt, átvonulturik a görög k(ato1ik~s

lekedési viszonyok miatt csak Iyettes, a tantestület s az egy- _ ~
akit az lsten sokáig éltessen és püspöki temnlomba., s,' vl.·s.szain.

kétszázas »roham '" csapatunk« házközségi szervezctek és hitbuz. .-.... .
tartson meg püspöki trónusán<, dulva ~ Nagyvárad kö~ép'üle-'tl'szteleghetett a »kegyes király« galmi egyesületek buzgó tagjai l . .
szögezte lea hivek vé eményét teinek szernléléseután ';_ az '.

el őtt, aki - miként az ékessza. alkották zömét a kétszáz tag u
b k Vaszkó Pál gazdahivünk. olaszi . templom szépségeiben

vu Molna' r Ja'no's' prela' tuskano, ucsus.scregne, .
, A kl' tu" nteto" elsza'lla'sola's U',a'll gyönyö·rködtünk.·· -., ,,:.. ':, . "Az előzó napi es.ő nagy szo. .

nok szivünkbe véste:. minden l I" I k' I l a székesegyházba vonultak hiveI Ot felé' járt az idő, amikor a·~
d " . . , morllságga tö totte e . a 'IS e = pu"s'P'O"kl' palota'ho". e·[·ke·ztu.····nk· e.s..··i ore a magyar nep· eszmenye, . E k ink, ahel szentgyónás és szent- ..

'ragyo'go; . a'lma, . a m'agyar faj' küek SZivét. gymásután 'eres. k..·· S· h 'ff rt' .: . l'"
. a'ldoza'sban ho'doltak az alta' ri" meg O$zonve c fl e . aposto l'ték fel a zarándok-.csoportot ve~ '. .

büszkesége-'és. örök. példaképe szentségben élő Krisztusnak, komiányzói helynÖk iii.' lebilió:;
marad. . zető apátplebánost, hogy a foly. eselő '. kedvességét .·ésiiiritunk·

S"en't· La'szlo' lelke"nek _gazdag . ton erősbödő esőzés' miatt in. majd nagy lelkiépüléssel hall" ".:" '. ,,' _~', .
.. " getták a Fiedler István ny. vá. tanusitott, meg' nem' . éra:etilelt '.'

ere·nlvk···ertJ:e'bo"l. IDI'n.denkl· szaki",' dulunk.e? Szent László jó időt J'o'sa'ga't "kl'VO'nu·ltun·k·a 'v'a"s'u~"l'"
... radi püspök által felajánlott ün. ,.... ...·a .";

kitott egy-egy virágszálat magá.' eszközöl ki holnapra, feltétlenül' .. lomásra,·ah,?vá Moln.~·ár:\:.'Já~'.óso.

k b h" 1 nepi szentmijiét és. ,az egykori . .
nak .. E C7Yl'k' a sZI'goru, de igaz. indulun', iztatta Ivelt a p e. prela't'uskanon'ok e's d'r'·' H' '.' .

o endrődi káplán, most nagyvára~ , . .,' ',' OSSl;U
sa'gos •to';rv~nyeket hozó. bőlcs bános, Reggel' fél 5 órakor - Lász.·ló .theológ·ia'i'.tanár'''::-ki~'hte

k· l' I di prelátuskanonok : Molnár Já•
.királ.Yt .szemlélt.e,-. m.,ásik a félc!. négy jelentkező Ivéte eve . , el zarándok.csapaturikat:· '--:~.'~~. ~

, 'd k t It nos hazafias izzásu. hitetverő; Es'te 9 o·ra·r.,:·.e·rtu··nk~"szer·en•."metes ~s 'győzedelm~s hadvezért valamennYI zarán o ot vo . a .. _ . ,
. 'll' L k t Ist magával ragadó szentbeszédet, . cs.ése.n....-haz.~,>U·.. t.un.k.. :.',';..í:.'~.·.. g'.i.•t.' .·:',:o·-.·r·.~.-'g'·,·,.-;'.·..'bámulta, . harm.adika népét. az gyomai a omaSOI); a a os • .

önfeláldozásig szerető, 'fáradha G ván MAV ánomásfö~ök szives Az Ün.nepi szentn:lisevégezté~ t~mplömu~l{ba.:..~e.;e't~tt~;,;~~ aJío.r:;.>~
tat1~nbuz.g· al~u, nem.es.;' s.zi.vjó~ intézkedése után S órakoriridult ·vel- él székes'egyház: előtti tér.~ . {inág~~os h'á.lá,f;'áchAtl.~~:~~·:~~d~:;~

. ..' 1 .. bb 'el - a sereg Várad felé, ahová . ségen sz~pen .rendez~h . körm'e~, ':depli'a't~iIst~{s'~g[!2~"~;JÓs~~~~:~~~~:
.·ságu férf.iu. t.,·cs.o,.d,á ta,.~ tö..'. en.. a. . . . _.. .. '" . .' ..... '. - ~~e'"'''' 'í:;~_.'-".:'- . " ~ .. ->,

. . . .' l' t . k t·· félkilenc órÚa értünk. . netöcnhórdta körül Fiedler. püs . :.~s ;ál.dását;kért~~;·~a.icuirai~<r-akikra':'·:;;

;__ ~t~~s~f:é~aá~lh~~~:s~n:;~a,k?;l~; .' ,Az áH?~á,sQn~:.:Hos~zuL~:z~. 'P9k S~e~t tászl~.Király ,.~r~k~,,,k~iY~!~!D~~;~1:~~~i~~~Y~~i~jii.i11~1~
:~ :Jé.zuS' S.i.iv..e. sz.eri~.t. élő Igaz '. e"3" 10.. th,co.. loglal ta.~~r,. volt ~~drodl : lyéjét, amelYen atnlntegy8~lO,POQ. :.!yes.:·~p,.~~.~~Q~~S.,:tof~9t:~!~·y:;t~{1.·_~:i

b · k l d lk kispapok ,el~berből' .álló. hatalmas-'~:.·sereg':··:~~r.~·tl~'ff~'·~k~~;~E~~~I·~~~ll~l~~~t~tJ,~Pl(i~·'-·~;bert·látta'. ~nne.I;... ,:;,,·"~ .. 1: apan-r~n e e.zesere . . i'o"- ..... ···;:·.!', .. '.',;...·.·".;·.~.·.~,;.·.ne~ e~e",az;·j:so.:ue-.-'nemJ - .i,.
. /:~.~.·:Aana·,I~·t~~~·;~,o·gy Sz'~~t ~ Lá~zt vá·rták. és vezették:a b.ucsus.me. ;)~ent ;Lászlór~!.:,szó~~·}é_gi<~~~!~, .;.sf:y~r.~pl~~~t~b:-~;.g:i-~9f~r ~~~
.'.,< ~i6':"hit~:fé§: h·~z.as'Zei:~tetc;, ·~·.mi;; . hetet. a' váradi püspök ;~a~~Im~s "llas .magyat..:ene.~e~.:\~e~~~.~~yc:t ;., y~lt~s.()siel·' ~lx,ü1e .. :' ' .,,~~ < .

ji;J:h.!;~i~~~~F~~l!:;f~t.t!~~~e,- }s<!,a~YpÍult": . p~~otájáb1',~ .a~ol.· ,hÓd~1,t,:~~H0t~t~fi~rtJ:i~r\;b~l\f~!t~,:"-"
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A Katolikus Akció 1941-1942
-. munkaprogrammja..

közössége s következőleg .egész" .. ~., P'ünkö~~;ün~~~é~;·::~;~~.ntlé.··.
séges ne~:leti közösség. " . lek apos'tolokrá Jesiáll.asán~k

Harcot inditunk tehát;á va' emléknapJán Knszttis; anyaszent,
sárnap me·gs~enteIés.éért s' a tel, . egyházának »születé~'napjcit~ta~'

.Vezérgondolatunk : cot, mÚ csak számának csekély~ jes vasárnapi. munkaszüneL.;,k.i' juk: Az elsp:o~gy·ház·kö~ége~IlC.,

. »Min:dnyájan Szent István or. ségemiatt sem. Szaporitani kell vivásáért. e' nap()n ·szervez.ték SzeritPét~r
. " I .' t'" k t' k a' a' t ·e·.s '. apo.stól.•t.árs.ai~ • A.zó.. t.a.. 'meg"szagaert « a veze o mun a arsa sz m .
Mire van. leginkább szüksé. Azt mondotta XI. Pius:. »K~~ . . . d ,.. '·szakítás nélk.ül ·áll,.él,: nit1k§.dik

f k' h 'l' 'k • Egyházi' ·mra .ás.' az ...emb. e~·1.s..·ei".~~.I.d~.gita.··sár~ ..günk:., . zen e- vo, ogy a VI agla·ero·
. apostoli köztudatra, . teljes tám'ogatásával a papság . Knsztus·egy, Igaz, :mmden' em' ..

világos fejekre, tevékenysége több gyümölcsöt Templom:ünllep. Az endrődi ber befogadÚáraniVatott és··ké..
alkalmas vezetőkre, fog hozni és több olyan hivő. templom szentelési ünnepét má, pes, az apostoloktóí. i~ditott

. céltudatos cselekvésre. höz is el fog jutni, akik külön. jus ll.é~, a vasárnapi. szentmi•. anyaszeritegyháza.Te~tul1ián
E törekvéseket és teendőket ben sohasam merithettek volna sét ajánlottuk föl.htilaa.dásul Is;. már a '11.. ~zázadban ·ezt irja:

. l .. k h ~s t . h' det' sb'o" l s a' tennek c·.s engesztele'su"l 'az e'pl'to· »Az egyhaz az apostoloktól van,Igy rész etezzu : <> zno az Ige Ir e '
1. flpostoli köztudatot! hivatalos egyházi szolgálatból.« endrődi ősökért. az apostolok' Krisztustól,' Krisz$ .

M 'k l' .' U" t" 'k tt . lelk Ma'l'us 19-20-2'1-én ke' r'esztJ'a'ro' tus 'pedig az Istentől«. Ai. 19ü5,. ár vanna aposto 1 egyenl= gyes. aJe 'ozo es es
ségek, akik csoportokba igye. vezetőkre van tehát szükségünk körmenetben vonulunk a gyo. év óta fennálló ,krisztusi egy~

keznek tömörülni az egyházköz. ugy az egyházközségekben, mint mavégi. vásqrtéri a kocsorhegyi házb'a vezette m a g y a r
ségi életen belül. De még min. az espereskerületi tanácsok ban keresztekhei. Kürm az utakon; népét Szent István. Az »Arpá.
dig elszigetelt jele~ségek, ha és az egyházmegyei központob templomunk és otthon unk falain dok hitét« 'tartjuk és valljuk ma

b '11' . k Ih It b kl'vu"l sza'lI bu"nba'no' c'neku"nk e's i.s - öseink .ny·~nián J'áró kato$"szem ea ltJU az e anyago an.
nagy közvéleménnyel. Hóditó l. Az egyházközségi vezetők könyörgő imánk a Mindenható likus magyarok.
erő akkor lesz, a magyar kato= (kép\'iselőtestületi tagok, egye~ felé. hogy saját és embertársa. Szentb~romság . vasárnapjáig
lidzmus, amikor nemcsak apos. sületi vezetők) részére háromna. ink vétkeitől felgerjedt haragját tart a husvéti kötelező szent,
toli egyéniségei lesznek, de apos~ pos zárt vagy féligzárt lelkigya. engeszteljük, s a reánk jogosan gyónás és szentáldozás határ.
toli köztudat fog kialakulni. Már korlatot kérünk. E lelkigyakor. nehezedő bajok, fájdalmak, nyo. napja. Szégyen, hogy a gyerme'
ezen az uton haladunk, de. ez a latok távlatában és alapvetésé~ mor, cSilpás és gyülölködő bé. ket - Isten IV. parancsában
feladat' - ahogy évek óta han~ ben ismertessük meg vezetó. em· kétlenség sL~lyos terhét' ~nyhít~ kötelezni kell az édesapa és
goztatjuk' - olyan nagy, olyan berei nkkel azt, hogy milyen esz~ sük. szülő édesanY,a tiszteletére, de
korszakos, hogy ezt csak évek közökkel kell előbtre vinniök Áldozócsütörtökőna kondo. méginkább felháboritó' és elSZO$
szivós, fokozatos munkája tudja Krisztus ügyét e~yházközségüb . rostan-yai iskolák »zsengéi« iá~ moritó, hogy az eletét, egésZ,
elérni, ben. rulna"k első szentáldozáshoz. Az ségét, munkaerej~t, öröméit, boI..

Vannak meg rétegek, ahol az lV. Erőte.ljes cselekvé- egyházközség többi iskoláiban dogságát Istentől nyerő embert
apostoli. tudatot fel kell ébresz. sek~t. betegség, vagy más ok miatt el~ ,parancsban kell kötelezni, hogy
teni.. Az A. C. végső fokon nem maradt tanulók szintén e napon· súvét.lelkét. legalább' ,évenkint.

Van, ahol már felébredt, csak más, mint eleven egyházközségi vezetendők az Ur Jézus áldott egyszer nyissa meg a bünei ·so..
tovább kell mélyiteni. élet. Azért az egyházközségek szent testéhez. kaságától . megmenthető, érte

t:sáltalában az egesz katolikus, bizottságai vezetése mellett s a Halló l Halló! Van,e még szenvedő,' kereszthalált· vállaló'
sőt magyar közéletben a kato= rendelkezésre álló eszközökkel olyan szerencsétlen atyánkfia isteni Megváltója előtt. De .nem
lik us aposto~i tudatot ki kell mindent kövessenek el: közöttünk, aki lelkének piszkát is érdemli »az eszes ember« ne.
szélesiteni. hogya hi vek a szentmisehall. é,. mocsokját »féltve őrzi« és vét az, aki élete napjait ösztö,

II Viltágosságot terem- gatással szenteljék meg :l vasár. gyáván meglapulva nem mer nös testi vágyai és állatias el,
teni. napot, nyilt. öntudatos, bünbánó lélek$ durvulásban pergeti le és ne~

Cél: Apostoli köztudat lehe~ hogy szoritsák ki az egyház. kel Jézusához közeledni? I - akar gondolni arra, hogy/a has
tetlen megalapozott világos hát~ község területéről a jó erkölcsöt Jobb ma, mint később l ,.... Ki .és test zsarnok uralmát s;olgálni
tér nélkül. A közéletünkben fő= sértő jelenségeket (pl. [OSSZ film, tudja, holnap lehet.e még? I emberhez nem méltó rabszolgai
leg amorális sikon uralkodik szinielőadás stb.), Aldozócsütőrtökön ren~ezik életsors. A magasabb. emberi ér.

· zavar, homály ugy az alapelvek, hogy katolikus szellemű vagy iskoláink az :oAnyák . Napját.« telem és törekvő akarat hordo,
minta. gyakorlat- terén. A ma~ legalább is arra nem ártalmas A gyermekek lázas. szorgalonÍ. zója az IstentóI teremtett halha.. ' .

· gyar katolicizmus akkor fog im. filmek és szinielőadások kerül. mal készülnek e gyönyörű és' tatlan emberi lélek. Ettől. vár.
pbnáló erővel fellépni, ha min. jenek hiveink elé, megható ünnepre. A sok. apró-o megismerést!· hűséget, .imádisf
deri .egyházközségben minden hogy a katoliktls sajtó terjesz. gyermekes szegény anyák elis. és viszontszeretetet ooo:-- az áldá..
vezető egyéniség' világ()san tud téséért erélyes akció induljon, merésben és jutalomban része•. sok ~~ztogatólsténe.Miért,nem-
megfelelni az égető morális kér' hogy műveljék a szeretet cse. sülnek,' jöttök hát valamennyien;houá?
désekre. és az egész közösség lekedctéit külöriösen a sokgyer. Hősök-napját ünnepli az .or. A számadást 'nem~_' kerüli; el a

·tisztán lát a .problémá~ zűrzava. mekes családokért, szág magy~r népe május utolsó hivŐ' lelek,d~ . kes~rv~~en-· ...bün'·
rában. Nem' szükséges külön hogy megjegyenek és virágoz. vasárnapján. Endrődön délelőtt hődik majd az istentagad6 hi...

· hángs'u]yózni, mekkora zavarok zanak a feltétlenül szükséges 10 Órakor ünnepi nagymisére tetlen", vagy ;Krisit~s~vall_'saját

.uralk~dnak e téren egéSz Euró~ egyesületék. gyülnek a község társadalmi lelkével nem· tprödő 'közönyös
. p'ábá~ és' enn,ek hatásaként ná. . Ezen egyházközségi feladato. egyesületei. majd ezt követóle? ember is: .Te mely~k_ k~zetarto'

lunk. . kon tul még két' országo~ moz· a hősök szobránál műsoros ün. zol? ' " ,. ',', " , <... ~ -', :.
Az utolsó két esztendőben a. gahnat inditunk el: nepséget tartunk. :, HUbuzg~liril.·'eg'y'e~nlétek':'"

katolikus dogmatika ismeretében . Egyet a káromkodás. e ször.' Kilenced a Szentlélek tisz· ' ." " .' ', ....
. h" telet..c .. e . ·Aldozo·csu"to"rto"kto·l SzentFerep.cUL.rendje')n.ájus, merült· el az ~gész ország. E. nyú magyar betegség ellen. ~ ~

'he~ 'kápcsolódva ·az 1941-42. Egy másikat: a vas'árnap meg~ egész Pünkösdik minden öapon ·18.án d~1~tári>fé1-:4'~6~ak~t/~z'
"-munk~évre ~. ,katolikus erkölcs· szenteléséért. A fennálló rende, a másodi~ szentmise l-ltán i~ád, Oltáregy~sül'et ·ní~iÚ~'.,2S~~~:;}il'~.-:."
· ta~; Illegismertetését túz'z,ük' ki letek ugyanis nem teszik lehető"kozunk a Szentlélek a SzentIé. Jutá~ féi ·4:Ó~a.kbr~::A::·Fé~fi~IJia-.·'
.' iéla(1atuL .. ... vé a teljes vasárriapi munkaszü' lek Uristenhez, hogy kegyehneit . májüs '31'é~ e;té)~l::.z.-.6táii~t::~.

'< \-."~'. ,üt Illkalmas vezetőket. netet. Püspökeink pedigIFeg# árassza ki az emberiségre; v1lá. ..•. ". ',' i" • y, '.'. .'

. "C"l" .. k' t" lll' k h h' 1"1 '··t· .. gO'sl'tsa .e·rtelmu"nkAt, ho'gy..az u"'d~ .... ]e.·z.us.. '..S.z.i.ve...-,'S,·~.·~.·~.:v._."~.·!s...e.).·...~.'.j.I,1Jl..·.~'J,ü.:..J:~...~ ..:·:t.~ ·é:';A_töinege ... ino~ga asa' . a apltjá. ogya. lveqe enos '- r _~.-'-'~ '_'.p

-;; hol'. riíoigát6k .kel}enek;· Az' eI•.. 'százaléka .nem,' hallgat. vasáina, 'vösségre vezető jót ~egisnier~ án" ~.:~~. f~r ~ ~~~~~ö~ri'~l~~r" ":
]jéliú.hor ~i~rve7ietts~gé.vel.szem,: .pónként'szentmisét~. Ha - pedig hessük, . erősítse ~kara~u~kat~:: ,egye:~i:il~t:·~~.ffi~~":·;~~~~~;~:~~ll~~g~:~;
~;,.biii;~·~papsá'g':egYinagaba·n·.·neIII .. megförik·.az o.ltár közössége mi~ hogy azt·~ .lelkünk '. jayára·. ~.6r~~~~.}~~~*f:-~~:;~~1!\Q"tsl u.-:~'

~.··,S~~)l~f~:'f~l ~·~;#d~"~~:y.~~,~~,:~:>·~~r~ :'ként lehetne köztü~k a. : szeretet követni tudj. ~".k '.. ' ".'.'":,'...•.,'..: :~. ':. ,.,.: ~,.•. : ···;:.~:~~.f.:..~~~.,.·,.t.,..•. :..,-~;~{;~.:.;._:.•~.'~.].·.,;"_'.-.~.~tr~:.·,~.."l,..-.t,..r.:.·~.:..~~.:.~.~..-:,·~.~,:~..::.f.;.!.~...•..i"yi?;:~·_..r.!";,;.~.~.~.".~.:,:f,::~,~~ :. "_.' . .,;;

~~!~.~~i;~;,i~~~:~:~~~;;;A:~l~<·~..;:{Y"·<_.... ., ,- ,',".-, -~.<'.- ',;" '~,

,: ..... r( :.
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A Katolikus Népszövétség
Országos . Temetke~ésj Pénz.
táregyesmete "nem régiben tar..
totta évi közgyülés'ét dr. Gé\'ay
Wolff Nándor ny. államtitkár
elnöklete alatt. Az évi jelentés,
hatalmas fejlődé?érőI számolt be
a kitűnő intézménynek. A Pénz'
táregyesületnek - a Gazdák
BiztositÓ Szövetkezete által ke..,
zeit dijtartaléka4 millió n.356.07
pengő. Az 1940 évben 1883 el'"
hunyt tag után kifizetett az egye'
sület 401.126.87 pengőt, mig
rendkivüli temetési és szülési
segélyekre· 71.993.34 pengőt. Or.
vendetes jelenség, hogy. a fel"
szabadult országrészek keresz.
tény lakossága tömegesen jelent.
kezik tagul az egyesületben..
Családjáró~ és gyermekeiről gon
doskodik az, aki pontosan fi.
zető húséges tagja lesz a kitűnő

katolikus egyesületnek.
Tanfolyam. Budapest székes'

főváros Iskolánkivüli Nepmtive.
lési Bizottsága folyó évi juniuli
hó 18.tól 28-ig férfiak részére
és folyó évi junius hó 29.től

nők részére Balatonlellén nép.
müvelési vezetőképző tanfolya
mot rendez. A tanfolyamokon a
részvételi dij személyenként 68
pengő, amelyben szállás napi
háromszori étkezés, borravaló,
strandhasználat, kurtaksa, továb.
bá Balatonlellén a podgyász
szállitása is bennfoglaltatik. A
A tanfolyamokra csak korlátoIt
számban vehetők fel hallgatók,
ezért felhivjuk a népművelŐ elő

adók figyelmét, hogy kérelmü.
ket, adataik megjelölésével adják
be a Békésvármegye Népmüve'
lési Bizottságánál . (Gyula Vár.
megyeháza) május hó 20.ig. Egy.
két népművelő részvételi diját
részben a Bizottság viseli.

"A magyar sajtó
kettős ünnepe

Az Országos Magyar Sajtóka
mara május 22-én, áldozócsütör
tököndélelőtt fél 11 órakor avatja
fel ünnepélyes külsőségek kö-

"zött Andrássy-ut 101 alatt a Ma~

gyarSajtó Házát. Megelőzően

reggel 9 órakor a római katolikus·
egyház szertartása szerint meg
szentelik, fél 10 órakor a refor
mátus,· O· órakor pedig az evan
gélikus egyház szertartása szerin.t
megáldják az uj székházat. Afel- .
avatási ünnepségre vitéz Kolos
váry-Borcsa Mihály, az Országos
Maf'::ar Sajtókamara eln~ke most
:"üIC1ötte szét a meghivókat.·

Ugyancsak a Magyar Sajtó Há
zában tartja meg aznap déli 12
órakor· diszközgyülését a Magyar·
Hirlapirók Országos" Nyugdijínté
zete fennállásának 60. évfor9ulója.
alkaha&lJó). A ú._.. ;~_zgyülésen vi~,.

téz leveldi Kozma Miklós - titkos
tanácsos, cl Hirlapirók Nyügdijiri~;.:
téletének eJnöke"mondja"az annepi:~

beszédet Utána'· Zimmer Fer~nc;,

"ügyvezetö elnök isine~eti .az ~n~é~:,
zet 60 éVei. történetét ;,_v.~gal pe-,
dig; a ., társintézmények "~s" egye~a-;

1~te~~toJ~Acsol.J~_~_:~~y~~I~"9~~~~·:~~~~:.

.,. ,. :·:·~~~:f:~'.·:;'~i~~~~~~}~ii~~~i~
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Gyászhirek.Fetzer József pá.
pai kamarás, esperesplebánost
sulyos csapás érte. r:desanyja az.
elmult hó végén - keresztényi
türelemmel viselt szenvedés után,
a betegek szentségeivel megerő

sitve visszaadta nemes lelkét Te'
remtőjém:k. 6szinte részvéttel
osztozunk esperesünk mélységes
fájdalmában, s a drága elhuny.
tat jézus Szent Szívének irgal.
mába ajánljuk.

Sulyos szerencsétlenséget o'
kozott a sashalmi Komlós-féle
gyermekjátszó nagykereskedés'
ben történt ujabb robbanás. Hét
sulyos sebesültje van a végz.etes
robbanásnak.

Közgyülések. Békésvármegye
kisgyülés május 14.én, törvény.
hatósági bizottsága pedig május
IS.én tartotta tavaszi évnegyedes
közgyülését. Nagy figyelmet kel.
tett a vármegye alispánjának
részletes, mindenre kiterjedő

alapos jelentése a vármegye
egészségügyi, közbiztonsági. köz.
gazdasági és munkásügyi vonat-
kozásaiban. Több endrődi ügy.
ben is döntött a vármegye kis'
gyülése, illetve törvényhatósága
Igy jóváhagyta a Gyoma - End.
rődöt összekötő kövesut beton.
átépitését mintegy 450.000 pen.
gő összegben. jóváhagyta a kép.
viselőtestületi határozatokat a
kondorostanyai utügyek rende'
zése tárgyában. a tanyai orvosi
lakás létesitése ügyében és a
piactéri trafibhely átengedése I
tárgyában. A törvényhatósági I

bizottság tárgyalta Bárdossy
László miniszterelnök l~iratát

kormányralépéséről és egyhan.
gulag támogatását helyezte kilá.
tásba a Bárdossy kormánynak.
Endrőd község képviselőtes.

tülete május 16.án tartott" gyü.
lésen határozatot hozott egy uj
szekér hidmérleg létesitése, a
kondorostanyai központi kut
kijavitása, a Szent János kápol.
natér cseréje, uj kápolnák és ra.
vatalozók épitési segélye, a Vi.
daház javittatása. az előljáróság

tiszteletdijának. s a szegődmé'

nyesek illetményeinek rendezésI.',
Dógi Elemér halászbérlőbéride.
jének egy évi meghosszabbitása,
a fedeztt:tésí dijak megállapitása,
az öregkerti napközi otthon ki
adásainak biztositása, s az öreg.
kerti postaügynökség felállitásá.
nak hozzájárulási segélye tár
gyában.

Az uj hotvát kormány ren..
deletet adott ki, hogy a zágrábi"
zsidók ingó vagy ingatlan va'
gyontárgyat 'nem vásárolhatnak
és semmiféle kereskedelemmel
nem fa"glalkozhatnak.

Wltth Kátoly nyilas képvise
lő mandátumát ...-.:., a képviselő'

házösszeférhetetlenségi" bizott-
." sága - 1941 január 31~től meg

szüntnek nyilvánitotta. Nevezett
volt képviselőt a Kuria felseg~

sértés és hütlenség miatt jogerő..
sen sulyos fegyhá%biint~téssel. .' ,- .....
sujtotta. ..-:- '..:

IR EK
XIl. Pius Pápa - római hi.

rek szerint - nagyjelentőségű

enciklikát ad ki, melyben a Ka.
tolikus anyaszentegyház helyze.
tével és a hivek hitvalló életé.
nek kialakitási\val és megnyilat.
kozásának szükségességével fog.

" lalkozik a világ háboru alatt és
után.

Baiczai Beliczey Miklós fő.

ispán junills folyamán ellátogat
Endrődre, hogy átvegye az
Oregkerti Szent Imre Munkás.
kör diszelnökké történt válasz.
tási jegyzőkönyvét. Főispánunk

ugyanakkor résztvesz a Nostra'
tarház megnyitó ünnepségén.

Ezüstmise. Borbás Pál szent·
széki tanácsos, Békésszentandrás
érdemes plebánosa április 30-án
ünnepelte pappá szenteltetésének
25 éves fordulóját. Kézvezetője

Fetzer József pápai kamarás,
szarvasI espere.plebános volt.
Az ünnepi szentmisén a hivek
nagytömegén kivül résztvett a
kerületi papság teljes számban,
dr. Ugrin Lászlo föszolgabiró
vezetésével a járási és helyi köz-
igazgatási szervek, valamint a
társadalmi egyesüldek képvisel
lői' A szentmise után az egy.
házközségi képviselőtestületdisz'
gyülésén ünnepelte népszerű lel.
kipásztorát. Majd a kerületi pap.
ság nevében Fetzer József espe.
res, a közigazgatási részéről dr.
U grin qszló föbiró. továbbá az
egyházközség elnöke. a község
föjegyzője, a tantestület és más
t<irs.ldalmi egyesületek vezetői

köszöntötték a jubilánst, aki
közvetlen, meghatott szavakkal
köszönte meg az általánosan
megn yil ván ul t szeretet'áradást.
;\d multos annos.

Köszönetnyilvánítás. özv. Uj.
lá)' Miklósné ezuton mond há.
Lis köszönetet mindazon hiv.ata.
loknak, egyesületeknek és jóba.
rátok nak, akik felejthetetlen jó
férje elhunyta alkal~ával együtt
érző részvétükkel vigasztalták és
hűséges éldpárját elkisérték utol.
só földi utjára.

Papi-gyűlés. Az endrődi es.
peresi kesület papsága április
30.án tartotta tavaszi gyülését
Békésszentandráson. A tárgyso.
rozat alapos és szakszerű letár.
gyalása után Fetzer József espe.
reselnök tartott etőadást. A ke"
rületi gyülés elhatározta, hogy
augusztus végén tart . zárt lelki·
gyakorlatot rendez a kerület tan-
testülete· számára. " .

Dr. Hoffman Károlyt, Bé.
késvármegye főügyészének hon.
véd főhadnagy fia váratlanul el,
hunyt. A gyászbaborultatya és
családja iránt az egész várme
gye őszinte ·részvétetérez. " .

Szeged város "impozáns ·meg.
nyilatkozásban ünnepelte dr.
Glattfelder Gyula csanádi ..;.püs"
pök harminc; esztendős"püspöki
jubileumát.

" Urnap. Az . Oltári·s·zent~ég
krisztusi réndelésének, emléknap.
ja. »Ezt cselekedjétek az én em.
lékezetemre!« és «Im 1:n veletek
leszek a világ végezetéig]« E
megváltói szavak és igéret tel.
jesül az Eucharistiában élő
Krisztus köztünk tartózkodásá.
val. Az anyaszentegyház a Krisz.
tus szen vedéseire emlékeztető

Nagycsütörtök helyett Urnapján
dicsőíti, magasztalja és árasztja
el az emberi sziv hűséges szere.
tetével az Oltáriszentségben ve.
lünk lakó Krisztust Délelőtt 9
órakor ünnepi nagymisét tar.
tunk, majd a világ négy táját
jelképező négy sátorhoz kisérjük
dicsőitő énekkel az Oltáriszent.
séget.

Külterületi szentmIsék. Má.
jus 18.án a polyákhalmi és öreg.
kerti Szent Imre iskolában, má.
jus 22.en a varjasi iskolában,
május 25.én a csejti iskolában,
junius 2.án az öregkerti kápol.
nás iskolában, junius 8.án a
nagylaposi és csejti iskolákban,
junius 15.én a Szent Imre és
polyákhalmi.kápolnás iskolákban
mutatunk be szentmiséket:

Beteglátogatás. Gyengélkedő,

templomba Járni nem tudó és
beteg hiveink havi gyóntatását
és áldoztatását abelterületen
junius 3.án. a külterületen ju.
nius 4.én végezzük. Bejelentések
a sekrestyében történnek.
~~I

i· Ujhází Miklós I
Endrőd község ny~galmazott I

főkántora nincs többé. Ujházy I
Miklós, az U r Jézus öreg dal.·
no ka elnémult. A husvéti fel.
támadási körmenet végén még
utoljára elorgonálta a Te Deu'
mot és a Regina Coelit. H us.
vétnapján lázasan még eljött a I
templomba, de már hüséges élet•.
párja és jó emberei segitségével
nehezen vánszorgott haza és töb.
bé nem is kelt fel. Tüdőgyulla.

dás őrölte meg az eJpusztitha.
tatlannak gondolt, egykoron
onaSl ereJu, közel kétméteres j

emberi testet. Betegségét példás I
béketüréssel viselte. Szentségek' !
kel erősitett lelke - megnyug. I
vással fogadta az isteni Gond.
viselés bölc;:s rendelkezését. . Ap.
rilis 23.án t~rt sirjába Endrőd

nagy halottja. A temetési szer.
tartást és az elhunyt lelkiüdvé.
ért felajánlott szentmisét Cser.
nus Mihály apátplebános végez.
te nagy segédlettel. A falu népe
hatalmastömeghen kisérte utol"
só útjára a leghiresebb magyar
kántorok egyik legnagyobbikát,
akinek saját bucsuztatóját
régi barátja: Kalmár Illés csong.
rádi főkántor énekelte - a hi.
vősereg hangos zokogása meI
lett. A j6 Istentől csodás zenei
képességgel, nagyszerű invenció.
val megáldott öreg" kántor, a
legszebb bucsuztatók költőjének

porhüvelye "- az endrőd~szar'

vasvégi temetőben várja a nagy
napot, amikor "::omeghár~an a
trombita" a sirok megnYllnak«,
hogy Istenhez tért lelkével uj ra
egyesül~essen ,és .résztYegye~~~ ..
ban a Qlcsóoikorusban, mely orok
Te· DeúmQt:ze.ng: a·· ..boldogitó
Orök·-.Bir6n·ak..~~:~. ~'~.~- .: ....

:7;, :'..~..: ... :..~-:~~f:-:;-;/ ;.;_.~ ..o', ': ....... ' .... _~ f"
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Az Otszágos. Magyar Sajtó
kamara kéri Ólvasóinkat, hogy
adakozzanak az Ujságirók Nyug:
ditintézetének jaVá~A~.kÖzért

folytatott munkában megrokkant
üjságriÓknehézhelyzeté'ii8egii
az, aki a Ujságirók Nyugdijinté
zetének javáraadakozik.

Falállitják il mHá]HdlríJ'
muhhatábnrchüt

•• • a~44fi+".+.M'Bf3

Rövidesen mezőgazdasági mun
katáborokat állítanak fel, aho
azokat a munkásokat, akiket mini
notóius munkakertilőket ismernek,
fogják elhelyezni, hogy igy rá
kényszeritsék öket arra, hogy az
általános mezőgazdasági szem
pontoknak az eddiginél jobban
megfelelö tevékenységet fejtsenek
ki. A munkások soraiban vannak
olyanok, akik nem érzik át a ter·
melésre sztikséges nyugalom fon
tosságát és a munka szentségét;
akik mimJig a munkanélküli sc
gélyre szeretnének támaszkodni.
Ezekre hizony kemény sors vár.
Egyuttal arról is intézkednek,
hogyamunkabérviszályok eldön
tésére hivatott sz~rv létestiljön.

b ' • UI

Földtulajdonosok
és munkások
figyelméhe.

A 196900/941 F. M. számu ren
delet értelmében minden mező

gazdasági ingatlant, még a be
építetlen házhelyeket is be kell
munkálni és be kell vetni. Az
eddig volt kötelező munkasegít
ség megszilnt fenti számu rendel.
kezéssel és helyette a hOrivédel
mi törvény alapján honvédelmi
szolgáltatás eimén igénybe lehet

.venni és ki lehet rendelni mező

gazdasági munkára alkalmas mun.
kaköteles személyeket, gazdasági
gépeket, gazdasági .eszKözöket,
fogatos-, vagy gépi jármüveket,
személy- vagy teherszállitásra al
kalmas állatokat. Ilyen igénybe
vétel esetén a honvéd-kincstár ál
tal igénybevett tárgyak utáni· téri
tés jár, az emberi' munka után
pedig a7. igénybevétel hónapjára
megállapított . legkisebb nápszám
bér. Ajánlatos tehát, . hogy min
denkiszabad ~gyezkedéssel igye
kezzen munkár válIalni. Ne feled
je senki, hogy. il·· mezőgazd-a'sági

termelés magánérdek is, de föként
s elsősorban közérdék .

....... J

. Felelős ;;el:kesdó: .
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HirdESSEn'. Iapun~ban: '1-
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BtRLETSZÖVETKEZETa~'

pítását kérte több gazda és
kisbirtokos már isméte1ten.
Most kedvező alkalom van na·
gyobb birtok bérbevételére
igen l-Iectvező feltételek mellett.
Rkik részt óhajtanak venni
ilyenben, azok vasárnap és
hétfon jelentkezzenek a ple.
bániai·bivatalban.

A gyümölcsfák részben most
virágzanak, részben már elvirág.

. zottak. A koraiak helyenként
kisebb fagykárt szenvedtek. A
korán elvirágzott gyümölcsfákon
a termés biztató.

Népmozgalmi
adatok

április hórói.
szö LE T E rT; i-lorn0k Mihály és

~zoszf1yák Maryit k:'lr:ya: Gizella Mar
git, Tóth Gellért és Gjluricza fv\ária
fia: Nándor Károly. Fekécs Mályas és
Nehél Veronika leánya: Irén Margit
Fülöp !rnre és V31uska Ilona le~nya:

Irén, Pencsev Kolev és Smiri Mária
fiil: Ku!cv Conju, ·Wagner György és
Dávid Mária leanya: Klára, Peló La
jos és Timár Etelka fia: Zoltán "'1
hály. Sl.lagyi Lajos es Timtlr Ilona
leánya. Margit, ~Ie~edüs Péter és
Hornok MM!a ieánya: Ella Teréz.ia,
Tóth Józstf és Veha Gizcll:1 (ja: Ist
ván. limár Imre· (:s Iványi Rozália
fia: Imre J6zsef, Jánosik I1ndrás és
Fülöp Julianna leánYd: Margit, f~afael

József és Horváth hlMa fia: József
Ferenc, Timár f\ndrás és Timár Eme
renciu fia: f\ndQr J6zsef Iván.

JEGYETVAUOTTf\K: Hornok Leisz
~ó fmüves - Timár Eszterrel, Kiszely
Ferenc cipész - Gyuricza Eszterrel,
Hornok Elek ács - Timár Maria Te
réziával, Barják Lajos munkás - Pol
gári Máriával, Hunya Imre fm - Né
meth Ilonával, Fodor János munkás
- Forgács Máriával, f\damik Imre fm
- Forgács Juliannával, Roik József
fm - Szosznyák Etelkával, Gyebnár
Ferenc éttermi segéd = Kiszely Mar
gittal. Diós József fm - Knapcsek
Erzsébettel.

HAZf\SSAGRf\ LÉPTEK: Kiszely Fe
renc cipész Hegedüs Margittal, Fülöp
Miklós cipész Timár Máriával, Boda
István csendőr őrmester.Dávid Etei
kával.

MEGHf\LT: Pap Máté ·fmüves 40
é\ es tüdővészben,' Timár Margit 22,
éves tüdő-gümókórban,·GyurlczaGer
gely 63 éves rílájrákban. Vaszkó Má
ria 5 hónapos torok-lobban, Smiri Jó..
zsef 63 éves tüdó-gümókórban, LIl
posnyik Lajos· 43 éves szerviszIvbaj
ban, Rafael KIAra 15 'hónapos hOrög
hurut, Lapusnylk ErZSébet 19 éves
tüdő-gümökórban,·Hegedüs Vendel 9

hónapos hörghurutban, Fülöp Terézia
58 éves szerviszivbajban, Ujházy Mik
lós, 77 éves tüdólo?ban, Szabó Imre
20 éves tüdő-gGm6kórbah, Fekés Irén
2 hetes veleszületetLgyengeség,· far
kas Imre ,37 ·éves· tÜdO..gUm6k6rban•

aállanak
Külömböző fejlődési fokon

vetések
Figyelem!

..... f •

Haszonhérheadási
hirdetmény.

A Magyar Királyi Földmű'

velésügyi MIniszterium - te'
lepitésre alkalmas földterüle
tet ~kiván juttatni - 20 - 30
több'gyermekes törpe és kis·
birtokos, esetleg· elégséges
~nyagi feltételekkel és gazda- l
sági szerelvénnyel rendelkező

munkáscsaládoknak.
A Miniszterium leirata, a

földbirtok térképe, a telepítés I
feltételei megtekintbetők - a
főjegyzoi irodában. Felhivjuk
Endrőd község lakosságát,
bogy csak rövid 8 napi határ·
időt engedélyeztek a jelentke·
zésre, azért ne ha lassza el
~bbre senki az érdeklődést.
Kitünő feltételek, igen alacsony
fÖTéiárak-;--kedvező elhelyezke·
dést biztosit - él leirat.

Hatsányi LászlÓ

főjegyzö.

A l1i\gyvá.adi lat. szcrt. Káp.
{,dan f. évi május hó 20':1n déli

.. II órakor Nagyváradon, il Káp~

talan GazdaSági Hivatalában (Sal
Ferenc u. 6) zárt ajánlatll nyiJ~

vános versenytárgy"lásc':J 1941.
évi október hó l~től kezdódő

12 gazdasági évre haszonbérbe
<tdja a cirkópus:.tai mint~gy ll175
kat. hold kiterjedésü mezőg:lz~

dasági birtoká t.

A birtok mivelési ágak szerinti
mLgoszU:sa ci következő:

Szántóföld 896kh ·112 n'öl

Kert 4 " 349
Szőllő 1 .. 513
Legelő 41 " 954:
Erdő 37 " 988
Adómentes terület 94 .. 411 ..

Összesen: 1075" 427 ,.

A vetések állásáról és a mező~
gazdaság' állapotáról szombaton
adta ki a földmivelésügyi mi~

niszter legujabb jelentését. Az
évs=akhoz képest hüvös és csa~

padékban bő időjárás a növény~

zet fejlődését mcgabsztotta és
a tavaszi munkálatokat egyes
helyekcn hátráltatta. A növény~

zet fejlődése lassu, de a korai
vetések a hideg idő ellenére is
szépen megerősödtek és az or~

szág legnagyobb részében elég
jól állanak. A. tavaszi kalászo~

sok, amelyeket a kimaradt őszi

Ldás:.cosok pót!;1sára a szokotn;:,l
nagyohb területen vetettek, álta.
lában elég jól állanak, bár fej~

lődésükhöz most már száraz és
meleg időt kivánnak. A kapás~

növények vetése még folyamat,
ban van, a korán vetettek jól
keltek. Az őszi vctések az or~

szág egyes helyein eziJőszerint I

annyir;) különböző fejlődési fo, I

kon állanak, hogy az esedékes
minősitő becslést még nem le,
hetett összeidlitani.

Az őszi bLlzaveté:sek I a hüvös
időjúás mi.üt lassan, de az or~

sZ{lg legnagyobb részében kielé.
gitően fejlődnek. A déli ré5ze~

ken szárba indultak. A sok csa.
padék és a meleg hi,ínya miatt
a vetések a méJyebb fekvések.
ben kissé foltosak és sárgaszi:
núek. A tavaszi buzavctés egyen.
letesen, jól kelt. Arányhg Ic,~~

jobbak még az őszi buzavetések
Bácsd30drog, Békés, Csan.íd, Fe.
jél', Barilnya, Somogy,Jász.Nagy
KLln~Szojnok, Borsod, Tolna,
Veszprém és Pest~Pilis~Solt=Kis~

kun vármegyék ben.

Az őszi rozsvetések a hüvös
időjárás miatt szintén csak las~

san, de általában kielégitően fej=

lődnek. Az őszi árpa egyenlde~I
sen fejlődik és szárba indult.

. Az ezennel meghirdetett bir.
A tavaszi árpa vetését kevéstok BI'har va'I'megye' ben, Csökmő
kivétellel befejezték. A későbbi

község határában, a Csökmő - vetések lassan kelnek és lassan
Okány törvényhatósági ut két fejlődnek. A zabvetés kedvesőbb
()ldalán fekszik.

időt kiván. Helyenként még tart. AJ' ánlati' biztositékul nyugta
a vetés.

. ellenében kat. holda nkén t 2.-
pengő fizetendő be a verseny~ A kapásnövények közül a ku.
tárgyalás megkezdése előtt d. e. . korica, továbbá a cukor. és ta.
-fél 11· 6ráig a nagyváradi lat. karmányrépa vetése még tart. A
szert Káptalan Gazdasági .Hi.. burgonya késői· fajtáját. még ül.

tetik.vatalában (Nagyvára, Sal Ferenc
'u. 6.) , A kerti vetemények a húvös.

. -A részletes versenytárgyalási és esős időjárás miatt kissé meg.
·és ha·szonbérleti feltétefek a káp. késve kerültek a földbe. A. gaz.
-.talani .uradalom jószágfelügyelő,. da~ági növények közül a köles
'ségénél, Cirkópuszta, ti. p. Csök. tatárka és cirok, a kender és

mő, Bihar m., vagy a nagyvára= lenvetése még tart. A lóhere és
·di: káptalani gazdasági hivatal. lucerna állása igen különböző.,

ban megtekinthetók. Ugy'anott A rétek, ahol nem állnak viz
ré.szlete$ felvilágositások is kap.· alatt, a hüvös idő ellenére elég

.. ··h t·'k' . J' ól: sarJ'a.dzanak. A le t7elők nagy. il o . o

része· viz alatt áll,' a . partosabb
és magasabb részeken afúnövés
általában jó.

.:;..·:A; nagy~árád{ káptalani' utá-·
::::;~: .dalom Joszágfelügyelösége. '
"-::,t'. ~.,. . '.. ' ' .
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HiRDETÉSEKET
kedvezményes feltételek mellett közlünk.

Kiegéssiti ezt Bárciossy minisz
terelnök Cianó gróf olasz kUlü~y

miniszterhez intézett táviratának
utolsó sorai: "Boldog vagyok,
hogy alkalmam lehetett Nagymél-
t6ságoddal találkozni és biztosi
tom, hogy·

hálával fogok mindenko.r
visszagondolni h a z á m
iránti barátságának ujabb

jeleire."
. Az .,összhang" és ;,hálat<

az együttérzés, közös megbecsü
lés, párhuzamos egyilUhaladás,
egymás jogainak és törekvéseinek
méJtányos elősegitéséből fejlődik

ki. A magyar hűség, áldozatkész
barátság, végsőkig következetes
kitartás - méltán kivánhátja és
igényli a hasonló érzelmeket és
tettekben nyilvánuló magatartást.
Ezt láttuk a multban és remél-
jUk a jövőben is.

E bizakodásunk most sém lesz
meddő, mint azt a gróf Cianohoz
közelálló Telegrapho' nagytekin
télyű olasz lap is sejtett: ..Ma
gyarország, ~melyet a természet-
ellenes módon inegnövelt

jugoszlíÍv állam . megaka
d4lyozott·.a b b a n, hogy
basználja az Adriai-tenger' .
felé vezét~ hagyományos
és l:égl utat, a bal:áti Olasz"
ol:5zág :l:észéről __ testvéri.
batátságra és teli~s. meg-.

étté~te számitbat". ,
A IIhála" .e baráti megértésnek

szól. Ugy. 'érezzilk, hogYtégi'.
történelmi jogafiJk~ a' páriskör
nyéki . békék . megcsonkitásának .
hosszú.' és igazságtalan .. <t~~he .és .
elsienvedése, .az' "első .aö·gol-blo-· . •
kád" idejen, m'utatot,t, bátor ~ ~dál~ .
lásunk, ~ .most _a~ ui-:. :.viJághAbG- .. _
ruba. ~qu~i~Q.ft~Qi~!~.ezet~,:: ~yi~f~
magatartásunk' útán ·:·:r.,.mást :néíU ":
. '.. á ·h· ··t/··· :···k',v·; ·"'-,.:~>f ...::'> -, '.... ::: :. ::~- ':'.

.1S v r a tun •. ,->';'-,> <_ . ,,- .. ,:-'" ".- '.::

~ ~ ~ .' '.~??}::j;:?::~gr'(i:~;;ttf~i~Y~~;

Bárdossy László

Bálint

miniszterelnök az elmult héten
nagy olasz barátunk ná! tet! tisz
telgő látogatást. A klilpolitikai uj.
események, a balkáni vilIámhá- I
boru eredményei, a délvidék fel
szabadulásáva I együttjáró határ
megállapitások problemái sze
mélyeS tárgyalást igényeltek.

Nemcsak az olasz és budapesti,
de a némel lapok is nagyj.::!cntö
ségü eseménynek könyvelték el
Mussolini és Bárdossy több órás
tanácskozásál. A rendkivOI szi
vélyes és barátságos fogadtatás
részletes erQdményeiről nem nyi
latkoztak sem olasz, sem magyar
rrészről, annak valóságát csak a
közeli idők tényei és változásai
ismertetik. Hogy a római talákozó
ujabb jelentös lépést jelent II ma
gyarság erősödésének, politikai,
gazdasági és régi területe foko
zatos visslaszerzésének rohamos
iramában, azt Bárdossy minisz
terelnök nj'ilatkozatában is sejt
hetju'k:

"Olaszországi utamról - mon
dotta a miniszterelnök - a leg
jobb benyomásokkal térek vissza.
Kűlönösen örömmel láttam, hogy
a hivatalos· körök csakugy, mint
a lakosság legkillönbözőbb rétegei
állandóan elhalmoztak barátságuk
és szeretetak .,egészen· spontán
megnyilatkozó jeleivel. Jól tudom,
hogy

mindez annak a népnek
szólt, amelyet ItáUa min
dig hű barátjának ismett•.

Megbeszéléseim, amelyeket Olasz
ország nagy vezérével, a Duceval
folytattam, mindvégig· a

háromhatalmi paktum -épi-
tő szellemében, a 'legtel

jesebb. összhangban
folytak le.~_ ..

Lent, a Székelyföldön ta-
nultam meg,

hogya m:Jgyarok kitartók, el
szántak, egységesek tudtak len-l
ni , " A visszaszerzett földet és .
népet meg is keLl tartanunk. Most j
kell megmutatni az egész világ-!

Hóman

uj rend: ezek minden nép, I nak adott hangot és kife:: I nak, hogy valóban méltók és ké
minden ~mber sóvárgás;í~ jezést, midön azokat az is. pe5ek vagyunk e földön az u.ra
nak tárgyai, és Krísztus teni tanitótekintély erejé~ Iomra, az áJJamvez~tésr~, s velünk
földi helytartója ennek az vel a vajudó világ zajába együtté.lő n~pek IránYItására, a
örök emberi vág\!akozás- l k' 'lIt tt nyugati muvelődés védelmére,

l la o a gyarapítására, fejlesztésére, immár
!2mllllilZm11i"iIi"ID"PIEl!+iIl!H'lDlliijl!ite.«=WIBlIllt5*YiBi!!ll__IiI.r.:i!. r.-ElIl:Ill!in_lInlll ~.11-_.-- ezeréves tö rténeti hivatásunk to-

vábbí betöltésére. Most kell meg
mutatnuQk, hogy megvan ben-'
nünk ehhez az erő. a törekvés és
képesség, az önmérséklet és ál
dozatkészség, önfegyelem és mun
kaképesség, kötelességérzet és hi
vatástudat történeti feladatunk
megoldásához. Megszivlelésül és
tanulságui közöltük e mélyen át
érzett, bölcs irányitó szavakat.

~mmllO:&:ItAClZilIIZ5!1!l;3"'IlI••i_IiDII:IIII.CIllill.a::lI__IlI2"._IElIl&:lSiöPi:iE!Jl_I:Q".

m. kir. vallás- és közoktatásügyi
mil'iszter B napo~ban tért vissza.
két hetes kárpátaljai és erdélyi 'I

körutjáról. KultllszminiszterUnk .
sorra meglátogatta a nagyobb he-l
Iyeket és fontosabb művelődési.

központokat, hogy személyes til-\
pasztalalai után dönthesscn a I

mcgoldásra váló közoktatásügyi I
kérdésekről! A tudós minisztert
egész körutján nagy szeretettel!
fogadta a felszabadult részek la-I
kossága. Nagy feltlinest és őszin

te örömöt keltett azon ténye, hogy l

feleségével együtt résztvett a szé- I
kely nép hires csiksomlyói bu-!
csuján. Visszafel é jövet résztvett, í
mint a Kormányzó Úr képviselő- !

I

je - az első korozsvári kOrmány-I
gyürüs doktorráavatáson, ahol
nagy tetszéssel fogadott beszédei I
nem ismertette körutjának benyo-
másait. nBejártam az ország ke
leti részét -- mondotta Hóman - 
Ungvártól ~esztercétg. és Sepsi-I
szenlgyörgYlg és mmdentitt a
szeretetet éreztem sugározni fe-I
lém és Magyarország felé. Ez a
szeretet, bizalom és megértés,
amely a magyarság vezetői iránt
felismerhető volt mindenkiben, azt
hiszem, a gyümölcse annak a
munkának; amelyet mi az elmult
huszonkét évalalt igaz szándék·
kal és jó szivvel végeztunk. Ez a
gyümölcs azonban még nem érett
meg és csak akkor érik meg, ha
ki tudjuk küszöbölni a magyar
életböl mindazt, ami a magyart
a magyartól elválasztja. Erélyes
helytállásra, egységes magatartás
ra, együttes harcra. van szilksége
ennek a' népnek, hogy elérje azt,
amit el kell érnie..Ki kell vetnünk

. magunkból mindenkit, aki visz
szavonást szit. Meg kelJ bélye
'gezni azokat, akik az elválasztó
mozzanatokat kiélezik és akik a
meg nem értés és illojaJitás áJIás-
pontjára helyezkednek.Hangos
kodó jelszavakkal n~gy célokat
elérni nem lehet.. Az anyaország
ból jött magyarok tanu~jan~k az
eraélyi, felvidéki és délVidéki ~a-
gyarok.

BÉKEN ÉS IGAZSÁGON
ALAPULÓ ÚJ RENDRŐK

BESZÉLT A PÁPA

A fegyverek és tanács~

koz.ások z.ajába beleszólt
Krisztus földi helytartója
és. az emberibb életért vi~

vódó, vérzó világnak pün'
kösdi üzenetet küldött.

. Hangoztatta, hogy az Is~

ten által valamennyi em~ I
ber számára teremtett ja~!

vak az igazság és feleba~ I
ráti szeretet tanitásai . sze= i

rint valamennyi em bernek;
egyenlöképpen rel1delkezé- i
sére álljanak, hogy igy ter~ '
.mékeny békét hozhassanak :
az emberek számára és ne
legyenek eloidézöi az ál.
Iandó bízonytalanság ál1a~ I
potának, a harcoknak és a :
féltékeny vetélkedésnek. i
Majd a földi javak hasz~:

nálatának kérdésével össze~ I

függésben a munkakérdés~ I
röl is szólt. i

A munka elsösorban a i

munkaadók és a munká~ I
sok joga és kötelessége. Ha
azonban ok nem tudják I
betölteni feladatukat· az ál
lamnak joga van kezébe
•venni a munka szabályo=
zását és felosztását.

Végül a család jelento
ségét méltatta a pápa. A
~salád a nemzet nagyságá~
nak és hatalmának termé
kenyaiapja.

A magántulajdont sza
bályozó törvénynek a csa
ládi élet tökéletesebbé té·
telére kell irányulniok.

. Bárcsak ezek az elvek
irányitariák a jelenlegi küz~
delemből születendő,a bé~

kén és igazságon alapuló
uj 'rend megszervezését,
amelyet a világ Inár sóvá::
rogva vár, - fejezte be-üze::
netét ~. pápa és apostoli ál--.
dást adott az' egész világ::
nak.

Ij5azságos vagyonelo.sztás
a mui1k~ inegszervezése, :a

..család ~m.egerősités·e.·s bé~

kén.-"~s }g~zságQn . alapul,?
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ló javaslatnak. Rövidesen letár
gyalja a fajvéd .Imi, az Ügyvédi
Kamara keresztény és nemzé:tí
szell emén<: k biztositásáról szÓló,
a felségsértés, :ázadás, valamint a
sulyos büntetlek előkészitésének

büntetésér61 szóló törvényjavas-

latol.

és reméli a baráti olasz nemzet
világhatalmi kifejlödését.

Radocsay László igazságilgy
miniszter nagyjelentőségűtÖ"Vény-\
javaslatokat terjesztett a képvise- :
Jöház elé, A parlament már meg I
is kezdte tárgyalását a kivételes'
l1atalom meghosszabbitá~áról sz6- !

pénzügyi polit!kát folytatott, mely
léhetövé tette a problémák meg
oldását.

~orsforduló előtt, állunk
Amikor az alkotmányfejlődés

kérdéséről szólok - folytatta be
szédét Lukács Béla '- mindenek

előlt leszögezem, hogy nem az
alkotmány reformjáról, hanem fej·

~~~~ 15déséről van szó. A magyar aI-

N'~gy lJt'l:U~ n ~ 0,pet u" ~t kotmány ezer éven átsokszorvá~-
~ ~ il M~ ~ tozott, de mindig ugy, hogy ma-

_ gyar jellege mindig megmaradt.

a Magyar Élet Párt békésmegyei I magyar népet..Szociális politikát Sorsfolduló elött állunk. Arra
nagyválasztrnánya, elmult v2sár- l jelent, olyat mely elmegy a nem- k,ell ügyelnűnk, !Jogy az ösi ma..
napon. A párt országos elr,öke: I ztt teherbiró képességének a vég- 'gyar jellem kidomborodjon- AI-
Lukács Béla titkos tanácso~ jöt! i ső határáig, Keresztény és magyar kotmányunkon csak olyan változ-
le hozzánk, hogy közvetienül lás- I ~olitikát jelent a szegedi gor:do- tatást eszközölhet ünk, mely az ősi

, t "k"ct' ét r lat, ['z :lZ eur/pal' poll'tika, mely- magyar alkotmány reformjának ésSJ a ln egyel szerveze n, u o es - \
Ivcl élu"nk, "'IluIlk, v~gy elbukunk, magyar lényegének megfelel.és tájékoztassa él nagyvjla~{tl11á- J <1 o

, 'k' t :'zért J'öttu"llk l'~ssze - feJ'''zte be MiLcl több[lyon keresztül varrnegyell nepét,.t1 J '-

a mai fontos kül. és belpulitikai! nagyhatá!'u szavait a föispán -, öiiáHó t:gzi~z1enciát!
helyzetről. i\\egbecsülési;nket lát- i hogy erőt Illcritsünk a további A másik generális kérdés a
haltuk abból,:lOgy az or<::zág,.)s I Jr,ullkára, Nem szabad megállnIInk WId problémája. Nem közömbös·

pórtelnök részletes és alapos fel- : mert rt megállás ol1"ln ny'tvét hii- - {'IPelte fel a hangját Lukács
világosilflst adült azokról a fon- : gyott kaput jelent, Jmelyen be- Bél.:! -, hogya magyar földet
tos kérdésekről is, amelyek azóta' SlIranilata mé1gyar élet tolvaja, kik birtokolják,' Nyitvánvaló, a
a képviselőházban már jóreszbel: : Uc>lg(JZLunk tcvéhb ?z ország és korm<Ínyzatnak politikai inttnció-
tárgyalás alá is ,'éiettek, a nenlzet bolJoauJ<isáért. ja <1Z, JlOgy :\ magyar földet olyan

A ' '" ' Lc!v.es tlj'Cl1Zé~ és P<l!L\' lan" mego; zt(Í~ba r.ozzuk, Ih,ogy n'I',nelvarmcgye pUJJtl (al vezelöil;ek ; ~J l'

szine-,iavé! és él ll1egye N\(-:P kép- I fr)~a0t,l í:1 iöi~piin sZéJv;Jil. A jc- tőbb iináli6 egzis7tenciát a!akít-
, lö' , , lt:nv,):té!k 110SSZJSéJn ünno:.:relték (l sunk, A f ü l Ll n é I k ü l ivIse i IS lesztvettek a nagysikerU,
. é ' föisp<ll:t, <:ki után ur, Biró Zol- munkásság rell1énnyc.l Ilézhet a

hek sesabdi vármegyei gyi'iléscn,: ' "
. tán vármegyei MÉP titkár a Lor, JÖvo elé,

Olt láttuk dr. vitéz Márk)' Bar· : A mi o:szágunkban n)'ülcsza'z-
I mán\'z~tr.ilk azokat az iiJlézl\cdé-na vezeté~e alatt él megye ftJtis?t· I ezer zsidó és kétszázezer keve-

visclőit, s él társadalom \'ala- i seit i;;mt!l-::ilt, melyek a \~lill,e- rék t!.
, ét é I t" , , i gyét ; rin:e,téi<, Beszéd0c(l: !<i\ünt p6 rr.lltatott arra, llOg" az ed_omennYI r eg [je ( veze () egycnt-· \")

ségeil. hogy dZ elmlll! két eszlelilhil)en Jigi zsidó!ürvények értelmében

A nagyválasztmár:yi ülést V,1r- mintegy -4 millió pengöl' juttfltoil j' zsidó (Jem tarthat. meg földet.
megyénl( küzszerctetben ólió fó- a kOrinány B~kés vármegyének Hangsúlyuzta, hogy további intéz-
ispánja az építő munka folyti',Ll:,flra, kü- hc(ksr~re van szükség.

b.:l:czai Belicz(:y Nli};l(':s lörihc\zö szoigflltéttá!'ok Ci:Jlé:J, f<agyogó, s Jelkekt:t lebilincselő

nyilott,1 meg a Hiszekegy el[,:on- ! vi,('/'. Ll1:,;jch l3:?!~ bcszC'Je végén vitéz Lukács Béla
dása lItán, Szeretettel üdvözölte (\r:<~ ~: (,rldnb: bC<-~~~\":t ü jüvö clé Híett pillantást.
vitéz Lul-:ács Béla országos párt- Ezutá:1 vitéz Lukáes Béla or- - Ha rend, fegyele'm és nyu-

g,dom Ic, 'z tuvábbra is, ha me!!.
elnöki!l, valan:ill! az ijssze~ III Cl'- sza'gos l)a'rte'll")k enlelkcdett szo' I l ~~ " I I. - es,z, a )lza!C>IIl és a hűség, akk()f
j~:lentekct. r<?~,(]VlWÓ ht~;zcLiében I J"J 1:' ü3r3, ,\'illűci'iekeli\tt ILlíJgsu:yozta ekfjUk a ~zebb jövendőt, melyért
a föispán kidomhoritol!J, hogy llel1l Iq'l(.' !l~E'!!, hogy;: gy;:!ésen viilall1cl1nYJcn dolgozunk,
ezekben élZ iliökben valamen:lyicl1 Oly'J11 ;:()kal~ \:~tft'k !t:~l.t, lll'111 Hü~szé.lntó.r[ó taps követte vi-

őrségen é\:lur;k, Rendkivüli időket leple :::"g ";'Sllfol! te:rern, !!lert tb Luk:cs Bela beszédét. A hall-
J'lünL- A SOI's(!o"ntö t"l'féneln" 'dl' géltósá a. szűnni nem akaró lelke-t: r" " V ,l J U , jtl! !lilit:!. hogy Hékés várl11cgyé- - b

töbh l át f k tt kb l t I ' sedéssel ünnepelte az orszáaos'
III II II ( , o ozo a (ö e,es, j !lln 1';H,f.,\I~,~i.:rCI '1~c:.rtszervE'zet van, . b

, r partelnököt, akinek a föispán
ségtel jes itést para nC1;01. l<iiteles- .rI, III i!i; ,,:, !e:e! nök iidvü7.letét tol- mondott köszönetet beszédéért. .
ségünk, Ilogy a mai idOk i<onzel-:- 'l 'I I'" I"'k' I' U[ilaC';') !a, maJl (u po lU al r:er- fálla dr. Bencs Zoltán ország-
veneiáját levonjlll< éJbhan, hogy d~sdre bt át. f:yü1ési képviselő mondott hatá-
kiküszOhölj'üllk mjnd(~1l OIY.111 !l,OIl' I, ElIróp.1i középha(alof1l vagyunk ::osibeszédet:
dolatot, l1lely ma!!)'art a mél!.!.\,'ar- " 't "I J, l A.. ~ - m()no a - Szu,{s~ges, lOgy nagyválasztmányi ülést dr.
tól elválaszthat. I külpolitikai kérJ~sekl\e! foglalkoz- Galii Károly választókerületi Mfp

Békés vármegyének és Ilépé- iZUI! k, Al ország négyszl'ri' Illeg· eluök szavai zárták be.

nek, az a hire -:-' mondotta a fö- I növekedése Illegszilárditotta a ten· A v~gig lelkes hangulatu vár-
Jöpan -, hogy nehéz Illcgye va- i ge/y létjngosuJtságil!. A tengely megyel nagyválasztmányi gyüJés

_ , a, HlnlI1US:L eléneklésével fej'ező-
g)'ullk. Erre ílZ! mondom :"', Illi I iránti burá!ság azonban IH~m ve- dűlt b,e,
vármcg\'énket lakj'a él leill'ge'O)'t"-', ""'tet l V(lll'3 a kl'va'nt "'c el ~rt ~_ ~ '- L'-,. l:~ IC ~V=rz=zemjM_.t •

lenebb és él legmunkabiróbb rléP,1 eredményhez, ha mi nem tudtuk Telepités. Dr Nagy János, a
(Nagy taps) A mi vármcgyénk- I volna elvégezni mindazt, amit el- füldmivelésügyi miniszterium tele-
ben - emel:e fel a 11anlSját a végeztüIlk s nem állit juk fel r.agy- pitési osztályának gazdasági fel~

föispán, - nem tudott gyökeret szerü hadseregOnket. (Lelkes él- ügyelője junius 12-én Endrődön

verni semmiféle felforgató eszme. jenzés, a hallgatóság melegen ün- és Csanádapádn \felUlvizsgálta éi

Békés vármegye népe a kormány nepli a honvédséget): A nemieti nagyváradi, Káptalan csökmöibir- '

mögött áll. Vármegyénk népe szor- hadsereg fejlesztését - mondotta tokára 'jelentkező egyéi)t:k gazda-
gaImával és fáradhatatlan munká- vitéz Lukács Béla. - mindenki ságGhetyzetét, és érdemességének

jával felnőtt a nagy események akarta. Darányi Kálmán Győrben indokait. Az endrödi54.jelentke';'

mellé, Ez a nép jelentös tényez6- l milliárdos programot tűzött ki zőiközUI többen vissiill~ptek,töh..
, je a jobb magyar jövendő kiala- és az igazság az, hogy az egy- beket visszautasított a vizsgálatot'

kulásának. Ezután arról beszélt a mt'lliárdos programból 3 é fél ',s nagy szakártelemmei' és ,páral1afl
föispán, hogy Békés vármegye milliárdos programm lett. Mlnd- tárgyi1agossággal'.v~,z~}~!~gyelő.
népének vérévé vált a szegedi ezt akkor tettUk, amikor a szoci- Vége(edmé1'!y~e,Q,26endrödiJöl<k
gondolat. A szegedi ·g0!1dolat, - ális feladatok teljesités~_rsem ,ha~ ._n~~,vés yá!(,,~~~ :a,'gá:~as{'tsorQ::;',
mondotta- azt a politikáját' je- nyagolhattuk el. Nem· tagadható záson.", Szerencs,ésitUesz!eíCJis!
lenti, amely tettekkel szolgálja a el, hogya kormány e!őrelátóten's~~it~~ Öl(~ t:':';"i?:~;;;;'j.:;",,~";;!.i1,:??<-':

Innen- onna,D
Róma. Alig dUbörgött ki Bár

dossy miniszterelnök vonata az
olasz föváros feldiszi!stt pálya
udvaráról, már is ujabb magyar
vendéget jelent az olasz sajtó.
Vitéz Bartha Károly honvédelmi
miniszter látogatta meg a baráti
olasz hadsereg főparancsnokát.

Magától értetödóen bensöséges
szivélyesség jellemezte a testvé
ries fogadtatást. Ört'JmmeJ kOZö\- ,
jük, hogy honvédelmi miniszte-!
rünk feleségével egyült külön ki- I
hallgatáson jelent meg XII. Pius i
pápa elölt is, Jólesik olvasnunk, i
hogya magyar kOflliány tagjai i
hűséges lojalit.:íssal és gyermeki I
bizalmas szeretettel kopogtatnők i
a Vatikán kapuján, ahol a llla-!
gyarság önzetlen, legnagyobb bél- !

I

rá lj c: atyai jósággal és kiltintelö i
kedvességgel fogadja a magyar I
ntp hivatolt képviselöít. Amióta
Szent István koronAt kért és ka
polt Krisztus akkori belytartójá-
tól, azóta a Pápák nagy megér
téssel, fel nem hecslillJetö erköl
csi segits~ggtl és legnehezebb
idejében is óriási anyagi támo
gatással gyámolitották "Mária Or
szágát", lllö dolog tzt látni, tud
Ili és nem feledni,

Vilmos német császárt js el
tp.mették, A temetésen képviseltette

magát Hitler és Horthy kormár.y- I
zó' urunk is. A német katonaság I

diszcsapatai tisztelegtek egykoíi l
hatillrnas uruk koporsójánál Meg- '

'ható volt a régi német hadsereg

öreg tábornokainak részvéte az
egykori legfőbb hadur elűt!. Sie I

transit gloria mundi,.,
Anglia erős hadsereggel bevo

nult hadviselő társának gyarmati
, birtokába: Sziriába, Az angol mi
niszterelnök S7.crint a német in

váziót és innen a közeli gyarma-I
tok elvesztését akarta megelőzni,

Kili.int, hogy német c6~patok se-I
110\ sem voltak a franCia gyarma- I

ton, A francia kormány tiltakozott
'az angolok betörése ell,en és esa-
pataival erős ellenállást fejt ki az

. angol clöretöréss01 szemben, I
Kréta szigetének gyors elfog

lalása után - uj támaszpontjaik-I
'ról - kemény támadást intéznek

a német repülök Alexandria és

Hajfa kikötője ellen. Legközelebb

ujabb meglep'etéseket várhatnak az
angolo~<, '
, Olaszország ;nost ünnepelte

háboruba lépésének egy ,éves for,

dulóját Mussolini, az ola!>L !lép
vezére hatalmas beszédhen •vilá
gitotta, meg az olasi nep áldoza
tOg küzdelmeit, s a már is lát
,ható eredményt - az Adriai ten
ger teljes megtisztitásával és olasz
uralmának biztosításával., Biztos
,gy5zelmetés fényes jövöt igért

népének, amely feledtetni fogja
az átmeneti ,keletafrikai áldoza-

'tokat és veszteséget is: Az észak
,~afdkaí gyözelmes sikerek további

~',:;: lolytatását várhatják. 'A "magyar
~nép,őszinte,~ együttérzéssel 'várja
~:~.;:t:{-"r;..':~:\ :":'-~<. "," ; ~. . .
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,
Eppen Pétert választotta· Jézus

A Jézus· Szive engesztelése

Mi is ott voltunk...

desse, akkor feltétlenül oda kell
állnia mellé is ilteni erejével ke
re6ztillvinnie, hogy az meg ne
tántorodjék ég mindig IZ igaz
ságot hirdeise.

A versenyző lányok vizsgájiJk
után szép 'is értékes jut4llomban
részesültek. E helyen mondunk
köszönetet a lányok jód~os és
gondos szUleinek akik·elenged~6k,

sőt kOldték is leányaikat a Kalász
egyesUletbe, hogy olt· valóban
tiszta szivű, dolgol kezQ, vidám
kedvO lányok a majd gondo~ 'csa
lád anyákká képezhessék magu
kat.

••

zonykodni, hogy ők m'g ilyen
szép szentmisét soha nem hallot
tak.

Szentmise után az Alföld Súl
ló disztermét zsufolásig megtöUő

előkelő közönlég előtt tartották
meg a diszgyül~st, melynek kere
tében Bulla Eta, Mészáros Luca,
Dinya Mária és Varju Viktória
endrődi Kalász lányok katekizmus
verseny bemutatón vettek részt.
Olyan értelmesen,Ugyesen felel
tek meg Libor István gádorosi
plebáno& ur kérdéseire, hogy a
hallgatóság 8zUnni nem akaró
tapssal fejezte ki elismerését tu
dásukért.

Délután pedig a ligeti sportte
lepen volt nagy bemutató előadás

ahol ugyancsak nagy tapsot kap
tak az endrődi lányok a bemuta
tolt két csoport táncukért.

Este azzal a boldog érléssel
jött haza ez a lelkes leány sereg,
hogy ugya megjelent többi /ány
egyesuIetek, mint az orosházi kö
zönség elOtt elismerést és meg
becsUJést vivtak ki.

•

Egyházi hiradás
XIl. Pius Pápa 55 percig tar

tó kUJön kihallgatáson fogadta
Bárdossy Lásl.ló miniszter.lnök(}t
római látogatása alkalmával. A
Szentatya melegen érdeklOdött a
Magyarországot érintő .időszerű
kérdések iránt fs kUlönJeges atyai·
szeretéténekadott kifejezést azon
kijelentésével, hogya Budapesti
Eucharisztikus Kongresszus fényes
napjainak em/ékét szeretettel őrzi

szivében.
A pápai kihalIgatál után Bár

dosay minlszterelnOk Maglione
biborosállamtitkárnál tett látoga-

Katekizmus tást, aki még az nap villonozta
minisztereinOkUnk tiszt.lgő láto-verseny gatását a szentszéki magyar ~ö-

Hallottunk már a sportnak· és vetségen.
tudásnak kUlönféle versenyeiről, fl nagyváradi PÜSpÖkKg be
de még arról ke,velet, hogy vala- töltésérőJ szóló váradi 6s pisti
ki a katekizmus kérdéseit's fe- ujsághir nem bizonyult igunak.
leleteit tanulnA azzal a céllal, Már közleményünk végén megje-
hogy verseny keretében Ossze- gyeztUk, hogy ."iIlet'kes hely meg-
mérje tudását másokkal... erősitését nem olvastuk". Akkori

No, ha még ilyent nem hallot- kétségünk indokolt volt. Valóui
tunk, most hallunk és olvasunk, na, hogya délvidék . vigl~ies
a Katolikus Leányok Országos rendezés után kerül lor a nagy
Szövetségének vagy röviden a váradi-szatmári ·egyhá%megy~k

Kalász tagjai országszert és End- szétválasztására és az uj püspö
rödön is megtették azt. A Kalász kök kinevez'sére. Bárdouy Usz
tagja1 mintegy félévi munka és ló miniszterelnt)k römailátoiatá
készillet után kiléptek a nyilvá- sa bizonyára sietteti a döntést.
nosság elé és bebizonyitották cél- Dr. Llndenberger János apol
juk komolyságát. Apátplebános toli kormányzó urunk. juniul 22
Ur elnökletével és llIésy Mária én tölti ba 12 életévét. Főpászto.
tanárnő, az egyházmegyei leány- runkért szilletésnapja alkalmával
egyesületek titkái'nőjének jelenlé- az endrődi katolikusok. is hűséges
tében meg is indult a nemes ver-· szeretettel imádkoznak. .
seny május 20-án. Megható volt,Dl'. Beőtby György apátka
látni a lányok nemes áldozatkész-no'nok, egyházmegyei főtanfelOlYe
ségét, mely a nagy munkaidőben lő f. évben 'nem tud·· eljönni a
is talált módot arra, hogy jelen- polgári iskolai ~agá!1V!2sgálatok~
lehessenek a tudás versenynllpján. ra. A J'6ságos, megértöpedagógus
Volt olyan is köztUk, aki félben
hagyva tanyai munkájAt 12 \d/o- el maradását nagyon sajnálják·ma-
métert gyalogolt be a faluba csak gántanulóink. t\...~j~siálatok .~pö
azért, hogy ő is emelje a vizsga kéUl Ring. Vin~e'~~br~ceni polgári
értékét. És öröm volt hallgatni a iskolai igazgat~t A~1egálta a., fő.;
lányok feleletét. Az értelmes, gyors tanfelOgyelő ·4r.t Szivesenvárjuk..
és találó válaszok. meggyőzték éi ., Szlvgát'di8táld Figyelem I]u-.'
vizsgáztatókat és. jelenlevő érdek- nius 20.-án:' Jézus·: ~zenr):SziVe
lödőket arról, hogy féléven . ke· . ünnep.én· .közös ·sze~t&tó_n~s;.\ ~s· .
reiztUl val6ban komoly munkát &z'entAldozáshöz jámlna~'Aa.' :szi.v;.
végeztek. gárda rélff és nlostani ~'~~gj,ails.'·

A versenyen a következők vet- 'A Szetlt:Szi~.,-y~r,~i.p~ri~áj~J2~~t~:
tek résit:. Bulla Etelka, Mész!-. Eljöjjön ~il1~~~~i.,.~.,< 'i;~~;~/~~f~[

ros Luca, Timár Má~ia,· Dinya i.T~mpl~~p~~~. :J~~~J.~§~V~ ~.~
Mária, Gyuricza Margit" Véha ,Ir-ünnepét: k.Q,yet~iy.asáf'paPQ~;;~Jl!;:;:.,
ma, .O~~lai: ...Mária, :; Varju. ll~n~ .;niu~<~~,:~~ J~~~l/l:':~(*~fif~b.~;t!::
Varjú' ,Margit. ~ ,; .. ~,' ; ." :~ ',;' ::,,~, ", :.t,uI~kör~e~~tb~n·.l~d~';~'~i~!l~~·~:;:

~ . .' :~,.;~;,_, ~<~f:~~t/~~ft~:~~~~~

•
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•

•

•

állandó fohászt kell megvalósita-
. nItnk: Jézus Szentséges Szive,
jöjjön el a Te országod - azál':'
ta 1, hogy szivUnket alkalmassá
tesszük jézus 8zent elveinek, .is
teni uralmának a befogadására.

Jézus Szive országát aagybln
elökészitik az elsöpénteki áldozók.
Ök teszik jóvá mindazt a lany
haságot, közömbösségat, hidegsé
get és bántalmat, melyet az Od
vözitö Szent3éges Szive szenve
dell Betlehemtöl kezdve a Kálvá
riáig, az utolsó vacsora termétől

annak a templomnak, kápolnának
az oltárAlg, amelynél Ok első pén
teken szivükbe fogadják,

Mily fönséges látvány Jézus
isteni tekinteta e,lött, na reátekint
a földre és látja, miképen indul
nak meg a hivek a hónapok el·
söpéntekén é~ az egész föld ke
rekségén milliók, meg milliók Reá
gondolnak és minden parancs
nélkUJ, szeretetböl engesztelni akar
ják Öt szentáldozásaikkal.

MI is tegyünk eleget Jézus Szi
ve kivánságának, engeszteljük Öt,
vegyük a szivünkbe, alapitsuk
meg az Ó országát magunkban
és környezetunkben, de biztosit
suk magunknak éi kilenc hónapi
ájtatossággal az . örök hajlékun
kat is.

Áldozócsütörtökön. leánynap volt
Orosházán, 300 Kalász Lány gyUlt
össze testvéri tálAlkozóra és bi
zonyságtételre, hogy van még íga
zi értékei léány: aki dolg'os kezti
és értelmes szavu, dalos ajku és
tiszta szivű ...

BUszkeséggel irhatjuk, hogy
réntvett /lzen a gyönyörű gyU
lésen az endrődi leányok szine
java. Kora reggel teherautÓn in
dult el közel ötven lány leJkeien,
hogy még nagyobb lelkesedéssel
állhassanak be abba .a szemet
Ieiket gyi:)nyörködtetö hatalmas
körmenetbe, melyben az össze:'
gyUlt egyenruhás lányok vonul
tak az orosházi templomba, hogy
elöször is az Ur Jézust köszönt
sék. A szentmise alatt a 300 lány
közöaen· imádkozta .a szentmise
egyes főrészeit ' magyarul és tiszta
szivbölénekeiték a. leg~zebb éne~·

keket, de olyan. izépen, . hogy· az
orosházi· hivik: nem győztek .bi...

Érdekes dolog, hogy az Odvö
z\tő épp Szent Pétert választotta
ki apostolai fejévé és földi hely
tartójává.

Jézus Szent jános evangelistát
uerette a legjobban valamennyi
t an i t v á n y a i közül és
msgsem öt tette meg az Egyház
fejév6. Jakab apo.stol Szűz Mária
révén· rokona volt Krisztusnak és
nem öt választotta. .Szent Pál a
legtanúltabb valamennyi apostol
között és Jélus, mégis mellözte.

Mintha csak azt akarta volna'
hirdetni; hogy· nem . a barátság,
nem a rokonság, de . nem is az
emberi tudás lesz a:Iapja az Egy
háznak, hanem maga az isteni
mindenhatólág . fog örködni me1
letta.

Tudjuk, ,hogy Péter tanJ,I1atlan
halászember volt,. tudjuk, hogy
nagyot vétkezp.t1: megtagadta Krilz~
tust.. És mégis 6t választotta. Jé
zus. Kimutatta vele, hogy a p~pa

hatalma neIll a. pápa személyes
érdemétöl, .. képességétől .. is ~ré:

nyeitőjJügg; A pápa mellett Krlsz
tUI' isteni'ereji:. áll. Ö' megalapi"
totta .-Egyházát s nem. bízhatta azt
az .embe.rI'· erőre~ gyengeaégr:e.· SZi~
siél,r~~,: Ha:JV(~~tú~ ,:.,~,t, ;':a,karta;
hogf', a~; .OA;Egyh.~~~dX~zl~6~ "IZ

~~t9~~~k~~~~·'_~.,i; iguságQI}.; :hir-·

Amikor az Odvözitő e világra
jött, az emberek hidegen fogad
ták. Sajátjába jött, dc nem talált
nyugvó helyet övéi között.

Igen, mondhatjuk Prohászka
pUspök gyönyörű szavaival: "jot
tél Uram és hideg volt itt Neked;
jottél ég láttad az elesett országot,·
veszendO lelkek szomoru tanyáit.
Jöttél és diadalmasan tudtad, hogy
Nálad van az örök ország. Nem
országot keresni hanim országot
osztogatni jöttél I u

Az Úr ]éIUs most is itt van
közöttünk. Minden szentmisében
ujra lesláll és közöttünk idözik
oltárainkon a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Most iR látja
az elesett országot, a hideg, vagy

. közömbös lelkeket és Szive teli
van 8zomorusággal, amikor oly
nehezen fogadják be Ot. Amint
fájt Neki a hetlehemi mellőztetés

ésa későbbi ilIdözések,éppen
ugy fáj Neki ma is a hivek el
maradáaa, vagy közömbös köze-

·ledéle, de még jobban bántja Öt,
ha ugyanazt al ellenséges érzU
letet tapasztalja, mikor készek vol.
tak Öt keresztre vinni.

Az üdvözítőt engesztelnUnk, vi
gautalnunk kell I A legnagyobb
vigasztalás reá nézve, ha azt az
országot, amelyet isteni Szivében
magával hoz, befogadjuk. Ezt az

m
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martemplomba, I ott kÖIÖS nent· E' " k I reganiita fiuk I%~tlléledtek, ,kJ
áldoZÁssal hódolunk az isténi Sziv ,rte es ta·rtalmu· filmeke't a' tUdj~ hiDran élnek közülök a Pa·
elOtt. Férfiak le szégyelfék a r'it· tlr'ls elment és mOlt mikor em·
vételt. J~ZUi megérdemel egy kis ma'gy,a'r' moz'l-kb-a lékét minden módon megörOklte-
törődélt. ni akarják, nem volna-e _célsIIríl

Kondofoltanyai templomunk a ,fenti jelszavát _.PártolJAtok 'a
búcsúját _ Szent Lánló _ Un- A "Magyar Katolikus Akció" a kultusz-kormányzatnak kellene katolikust" fel ti) Itani:- '
nepén: junius 27-én tartjuk. A által a mozik és szinház megtisz- t1Zorgalmazni és elösegittni.Nekl Az életet hivatalos intézkedések
búcsús-körmenet reggel 5 órakor titásáért iiiditott mbigaibrhhöi le- kellene az irókat ilyen tartalmu egész sorával igyekeznek keresz-
indul. gyen szabad néhány Izerény meg. scenádumok irására pályadijakkiil . tényesHeni, nem keltene ezt elsŐ

Hitbuzgalmi egyesületek. jllgyzést fOznöm, melyek megité- és egyéb. kedvezményekkei buz- sorban nekünk katoiikusoknak a
Szent Ferenc III. rendje junius lésen szerint alkalmasak aria. hogy dflani. saját véieinkkel szemben hatAlyo-
IS.én d. u. fél 4 órakor-, az 01- a mozgalmat kiszélesitsék. 'A filmcenzurát gyakorl6 jelen· sabbá tenni.
tár~gyésfllet junius 22-én délulán A mozgalom igen idösierű és legi bizottságban aZ egyház kép- Katoliku. embet csak katolikus
fél 4 órakor) a Jézus Szive Szö- szükséges. Akkor amiko~ egész viselői nek megfelelő számu helyet k,ereskedötől vásároljon, csak ka
vetség Női-csoportja junius 29-én Európában a nemzeti öncéluság kellene biztositani. tolikus orvos és Ugyvéd szolgála-:
délútán fél 4 órakor. a Leány- és nemzeti önérzet ftjlesztését ir· Nem állhat meg ezzelizemben tát vegye igénybe.' '
egyesUIetek julius 3-án este fél 7 ják a zászlókra jelsJónak, nem az az ellenvetés. hogy a közön- De honnan tudjuk. hogy kl a
órakor, il Férfi-Liga iuniu8 S-én lehet megengedni. hogya keresz- ség izlése más tartalmu filmeket sok kereskedő kötUI a katolikus.
este fél 7 órakor tartja havi ájta- tény Magyarország mozija iban és kiván, mert első sorban a közön- Erre egy egyszerű mód lenne, A
tosságát. szinpadain a régi liberális világ ség mikor elmegy a mozgókép- katolikus embernek ajtaja felé egy

A Szivg6rdlsták julius havi erkölcsi filfogásának izlése sze- színházba rendesen csak mások kis keresztet kellene kifUggeszteni
szentgyónálukat julius 3-án d. u. rinl irt darabokat vigyenek a kö- kiitikája utáh megy el; soha sem vagy esetleg más jelvényt. .Ezen
órakor végzik. zönség elé. tudja, hogy mit fog ott kapni, jelvényeket aplébAnia hIvatalok-

Gazdák I Munkások' Pigye- Szerintem nem .lehet ott meg;. másodizor há a fent emlitett té- nak kellene megfelelő ellenőtzés
lern J Régi .zokás szerint Szent állani, hogy a filmeket osztályoz- mák köz~1 bátmelyiket dolgoziák mellett kiadni. .
Péter él Pál ilnnepén: junlus 29. zuk, mert a közönség, rriely élé- is fel" a közönség még a leg· A jelvényeket egyszerü' Olé8Ó~
én, délelött 10 órakor kezdődö tét ugy állitotta be, hogya hét gyatrább kivitelezés esetéh il töb- de izléses kivitelben kelleiUl ·el"
nagymisén a Szentlélek Uristen biibnyol délutánján vagy d4lutárl- bet méiitené beiöle, mint pl. készitettetnl egységesen az' egéSZ
áldását kérjük a kezdődö aratási jain elmegy szokott szórakozó "Tbm-Mix" eszeveszett száguldo- országban és önköltségi Aron 8E

munkálatokra. llIö és ildvös, hogy hélyére nem igen nézi, hogy mit zásából és lövöldözéSéböl. igénylöknek rendelkezésére b<>-
a minden áldást osztogató -Istent adnak, hanem tekintet nélkUi a A sokat hangoztatott kialaku- csájtan!.
hUséges, imádságos lélekkel kér- darab tartalmára és értékére el- lóban levö "uj' Magyarország" Igy azt hiszem nagyon elő le
jük verejtékes munkánk megáldá- megy. hogy idejét eltöltse és a csak akkor lesz életképes, ha an- hetne mozditani akatolikusokmik
sára. A gazda; földműves és mun_mindennapi élet gondjaitól egy nak kereszténysége nem szoritko- összefogását és megerősödését.
kásegyesUletek tagjai tesWletileg pár órára szabaduijon. Legfeljebb zik csupán ai anyakönyvi kivo- Mert hiába hozunk mi tbrvé
vonuljanak fel a hagyományos annyit mond az elöadás után, natok vizsgálatára, hanem kellő nyes iritétked'seket a' ilfd6k el
szép ünnepségre. Ne felejtsilk, hogya mult heti jobb vagy rosz- gondoskodás történik arról is, len, ha mi mégis csak hozZájuk'
hogy egy nap is elég ahhoz. hogy Izabb volt. hogy az életnek minden vonat. fordulunk é~' nekik fizctíllik,o ák·
tönkremenjen és elpusztuljon egész Szerény nézetem szerint első kozásában igya szórakozásban kor amikor ugyanazt katól1Tuist61
évi munkánk eredménye, Kérjtlk sorban már a filmgyártást kelle- is érvenyesUljön a hit tanitásain is megkaphatjuk és

o
' péritUnkkel'

egy szivvel és egyakarattal a ne irányitani, illetve arra szorita- alapuló keresztény életfelfogás. egy kátolikus teslvérilnknek meg-
Gondviselő Istent. távolitson el ni, hogy csakis megfelelő tartal- Dr. M. A. ~rősOdését segithetjUk elő.
tölünk minden veszélyt és csapást. mu és irányu scenáriumokat vi- cl . ' Ugyancsak Péter Bangha szá~

,Ne vIgyük tulzásba a mun- gyenek a felvevögép elé. Nem a MI aM ma Jából hallottam egyszer liA kato-
kaszünetek bevezetését. Hat napi már kész filmeket kellene cenzu- l I{kusoknak csak katolikust kell
munka után pihenőre van szük- ráz~il hanem már magát li sce- II Pa'rto'l~-uk a támogatni, mert csak igy tudják

nánumot kellene o ál' I ,., fl.lggetleniteni magukat a zSl'dók-
sége embernek, állatnak egyaránt. vIzsg nJ, IOgy
S á é

a közönség elé vIOhatö e s l katoIIOkust"· befolyásrél alóL",· Dr. MU'II- Antal"z z s száz gazda nem enged .. - ame- , "".
dolgoztatni birtokán és egy ka- Iyik nem Uti meg e mértéket an- I • " ., I

plvágássalsincs hátrányban va- nak felvételét sem kellene enge-l Nag.y férfiak
sárnap és ilnnepnapokon dolgozó délyezni. Igaz, hogy ez csak a l 30 évvel ezelött vagy talán ri-

. hétköznapokon piacokon és vásá- magyar tilmeknél lehetséges. dei gebben is mikor jelen sorok fró- il Szent tnisétöl
rokon tekerg~ izomszédjai mögött. igy biztositani lehetne, hogy csakis I iá~ak mellére boldogult Majláth Ozanam Frigyes, tudós, 1852-
Azt se feledjük el, hogy az Uris- értékes, tartalmas filmekkel jöjje- l püspök feltllzte a kongreganista ~en egy levelében .azt i.rja.: ."fu
lent' nem lehet megröviditeni a nek.a közönség elé. II érmet akkor midön az avatás után ~dö felhasználásan~k leg!9bb mód·
mindenkit kötelező Imádás és en. o~áiodszor az irókat pályadijak visszamentunk a kongregációs te- Ja~ hogy naI'Onta 'égy félÓrat szent..;
gesztelö könyörgés elsikkasztásá- kllűzésével arra kellene serkente- . rembe - 'mely akkor a budapesti mlse-hallgatásra szánunk,'" . . .
val. Ha keresztények vagyunk. ne nl, hogy megfelelö tárgyu scená- jez-uita rendház Hóránszki utca Garcia Moreno Gábor ECuador·
fogy.atékos és lsten parancsait riumoxat irjanak. A magyar tör- földszintjén voll - lejött köíiéhk köztársaSág elnöke, o ki '1875-ben .
é lö él t ód t fi' I Ité l P B h é k vértanuhalált halt hittért,. pátisis,. r. e mo. o y.tassun~. sten ne ern olyan gázdag és bőséges I . ang a sa. övetkeiöket mon· di~kév~iben onaponta baJ)gatolt

parancsa ~kötelez. mmdenklt . fenn anyagot ad, hogy abból a ma- dolta: "Fiuk jól vessétek lelke- szentmisét. Elnök korAban Oma
IS, falun IS. ~ "mege~lékeuél ,. ar- gyal' fiJ.mgYártáit évekre el lehet- tekb.e, ~ogy a kongregailistának a ga k~szilefte el~ a m~sézÓ pap
r~l\~~~y az Urnapját megszen- ne látm megfelelő scenáriuinok;. Mána tisztelet után·a legnagyobb ~ ~uháját és tsaládJa és' hhtnq;e
kUlt~~l ti ' t • ..ck J kal., kötelessége pártolni il kátolikust." ; J'lentlét~~en O ma~a mInistt!lt II

~~U e szen mI5~. u- A' Áádhá "k' Akk . d'! II ---- Iszen mlSlIln. . . . .,
nius 15-én a Szent Imre és Po. Zo ,rp Zl ,Irályok. a Hu~ or m I O. a meg.a Pater Manzoni Sándor, olasz r 'il _.
~yá~halmf 'kápolnás Iskolákban, nyadlak. Rakó~~yak, .,kora o~yan n.agy mozg~lm~t oa .léatoh.k~~ 15?1- • iró,.~a~onta hallgat9.tt ' .n~fs~,
~un!us 22.én a varjasi iskolákban, g.azd~g ,~s.ernényekbcn'. ~ogy ezek- tóért, az ö utasItására ml klS.dlá- , ÉlehróJa" .!d9rga~tj-i ~rico ir·a.
Jumus 29~é~. 82; öregkertf "kápol- nekhlmJel n~mc8~k azo.rsz~g?ah kak Iskolába menet, vagy Jövet' hoW álta.t<!sa~ .~érd.enA11va: Imld.
nás iskolákb~n., julius ,6-án II h.anem kÜ1föld~n I~ a legnagyobb bementtlnk egymásután sorba az k?zolt. a, szent1f1lse, 'a~~l" ~~: gya:'"o
nagylal?osi ,kápolnás iskolákban, s\K,er reményével Ih'dülhiitnartak. utvonalunkba eső trafikokba ,és kOrt.:4, 'ldo%~tt. ,,' ,,~:,,-,:, :'. ' ',o

juliuI. l~~ií.~z ör.~~kert1 Szent . A. m~agyar8~entek JegendálÍlilk kértük az irAlkotmlinyt" és az .,Uj • getrl~i ConrMdó,' öl~sz ló~,;
I~or~e. ls~o~áb~n, J,uhus 2q-án. a és élétének .feldol~oi!*a pédlg ai lapot". Persze nem volt, de mi dós, barAt~i~löttegyszer lit
csej~~ ls.k~l,áb~n" luH,uI .27-én _II egész katohkus vIlág. érdeklödé- másnap, harmad'nap ujra és ulr gIlla~oi:tt kO i

Nettl
. szotn~nt·e "

PolyAkhalmi káp?ln~~' Iskol~ban .8:~~~ ~~lAI~oz~a~ Filmre.léhefne' bementohk ~ kértu~. Végretneg~ llyer:::en~lsé~'~: ::r:to~~'
. m~t.~t,un~'I'~~ s~~~!.m~~~ket: ... ' vm(~l, nag~J~,l?~ ~lelét' 19y.. ~áz.;. untak és volt.· Milyen 'örömmel .: LaliloriliretnLeoi- ;frati'~ :' ' ' ..

,~e!~g,~m~ ,.~~.en, t~g~~e!.· ·való má~yt,•.SZé~henYl t,: ~~ssUll1ot réfé:ráltük, il Páteriiet). hogy: márlsaJI,. ~';J~tQg~~.:.~e~~:~e".
el!,~;tjaS4L~~I,t./er~leY~~; ~ rU~,l.U~:o ~o~ Tekmtette! . az lly'en tartalrttú ebben es ebben f'Tkb- á ..eIt. i~~l1té ~~~H9tiíáp',..regg~lJr:-~ :,

.~~;.~~J~~~~~~:~eno í~~Na.!- J'~~~,,::o~~~'-1 fi\mek ónási pae·de'gógiai':~fté~é. ják a katolikll".~O~~ ~:.}~,;~~~o: ~t~}Cr.íl!~~l*ézi~~tJ,pa~!:'!~m.,~~ .
F;'-':-ie~~U~ •. ::.. ~., .<~ ,0'0 '. .'. > re ezeknek gyártását· 'elsősorban, '. Azóta s·okJ~ötelt-.I: ~.; k'ongit· ..1°~~o~rMlt~.~?F~~·~'~: :
~~~<~t .. <~'o~ ". . . f' ...':'- '. <:0: .:- 'o.',::'·:" --:::fi, ....~~~~~~ti::!~Z~~~f~·,



Dija 20 pengő. A. folyamodványt
legkésőbb julius hó 'IS-ig kell az
igazgatóságnak ::>eadni.

Tandijak : A róm. k~t. val!á
,suak tandij és' mell~kdiiak eimén
évi 44.- pengőt,., a, protestánsok
évi 69.- pengőt, az izraelita
vallásuak 88.':"'- pengöt" fizetnek.

A tandíj havi részletekoen is
fizethető minden hónap 5-ig.

A szegénysorsu és 'jó előme

netelű tanu16ink tandijkedvez
ri1ényt kaphatnak. Iskolánk se
géJykönyvtáránál tankönyveket, is.
kaphatnak csekély használati dij
ellenében szegényebb sorsu nö-
vendékeink. Igazgatóság.

Közgyülés, Az endrődi rk.
e[;-yházközségi képviselőtesttilet

legutóbbi közgyülésén - a folyó
iskolai ügyek mellett - letárgyal.
ta az egyházközség jövő évi költ-
'ségvetését is. A költségvetési ter
vezet az évek óta tartó vízkárok'
és gyenge termések okozta adó
törlések miatt fe.dezet - hiánnyal
zárul. KépviselöteslUlet nem ki.
ván ujabb adóemelést, mert aJ:
eddigi iskolai adótcr\lek is a te
herbiró képesség legfelsu határán
állnak. Részben a politikai köz
ség törv~nyes fenntartási hozzá
járulását kéri biztositani, részben
kölcsön utján kivánja fedezni az
el nem hárítható, mulhatatlanul
szükséges kiadásokat. Foglalkozott
továbbá képviselötestl.llet a Kul
tllszminiszteriumtól elrendelt VII.
osztályok megnyitásának kérdésé
vel is. Felterjesztést tett a szegedi
tankerületi FőigazgatóságtóJ, hogy
a miniszter a rendelet részben
módositásával a kondorostanyai
központ, J két öreg kerti, decs
páskumi, gyomavégi és mirhói,
továbbá a varjasi I. és a csejti
iskolában engedélyezze a VII. osz
tály megnyitását. Ahol megnyílik
a VII. osztály, azon: körzetekben
a VI. osztályt végzett növendékek
nem ismétlőiskol:íba, hanem a
VII. osztályba tartoznak járni.
Képviselőtestület köszönetét fe
jezte ki Endrőd község képvise.:.
lötestilletének a temetői rav<ltalo:"
zók építési költségei hez való
hozzájárulásáért. . .
Erős iramban épül a gyoma-:

endrődi uj betanul. A kétkedök
végre megnyugodtak azzal a meg~

jegyzéss~l, hogy "hát nem hittük
volna; hogy az éilispányur ilyen
gyorsan a szavának· áll l?" Sokan
azt is . hozzátették, 'Iógy "Isi~n
éltesse sokáig Iu " • .

Halálozás. Ismét egy áldott, jó
lelket temetlünk: Pajor Krisztinát,
~almár Vincének, az endrödi' egy-

.. házközség .világi elnökének ne
messzivu; köztisztelett>en álló'füt: .. . . . .. . .- , 'J~" -, .
vestársát. .. A~' közsé~ ,. szine-javá
észtvett 'a' j~ságósmát~6ii.a-temé~"
tésén és' szívből:imádk9~olt ér(e~ :'
hogy. az. Ur Jézus· legyen' :'örÖI(
jutalma.,- . VáraUanÍ11;~:sifvsiéi.:·

húdésbe1lialf: el:, a /,?i1c!~.~yte.I~~:·.
.érdemes Igaz.g~t6j~:,9~llai:Mi~4Iy.

birtokos;: c~. ::sz9vet~tz~t.~~nis';vct.j
zetőjél vesztette'a~ .~elhunyt f~rf~u':':··

ben.. ;. ~'::~":~;': '~c~~'_2 -:'~~\~~~\~~f~~~
~' '.. --

Sokgyermekes
édesanyák

ilz EndrOdi rom. hat. 5zEnt
Imra polgári fiuishola felvétEli

tájéhozfafója az 19~1-~Z.

isholai tanBurE
A lJeiratások junius hó 23-án,

a pótbeiratások. szeptember 6-án I
és 7-én lesznek.

A polgári iskola f. osztályába
azok a tanulók iratkozhatnak be, I
akik az elt:mi iskola IV. osztályát
legalább elGgségcs eredménnyel l
elvégezték, szeptem ber hó 15-ig
10 életévüket betöltötték, de 13
életévüket még nem érték el.

. Aki elsű izlJen iratkozik isko
lánkba, a következő okmányokat
hozza magával:' I utolsó iskolai
bizonyítványát, 2 születési anya·

. .
könyvi kivonatAt (keresztJevelét).
3 ujraoltásibizonyitványát, Aki
már járt:iskolánkba csak tanul
mányi- értesítő könyvecskéjét. hoz
za magával.

Az elemi iskola V-VI. osztályát
végzett tanulók 'felvehetők a' pol
gári iskola ll. osztályába, ha ai
utolsó két évet - az irás,' éne~

és· ii::;:Úi..Korlás kivételével
minden tantárgyból legalább . jó
eredménnyel végezték és az J. osz
tályo$ magyarból; németböl él
számtall-mértanb61 a' felv~teli

vizsgálatot legkésőbb szeptember
hó 3D- ig' sikerrel letették, A fel
véteii vizsgálat jrásbeli é"s·szóbelf.

Tanulók!

Igazgatóság.

~"S.iIsc~~~?ii

iskolai munkájában" címén, mely
ben részletesen fejtegette hogy
miképen támogathat ják a tanulót
iskolai munkájának elvégzéséhen
a szülők. Továbbiakban rámuta- jutalmazása. Anyák napján Cser
tott, hogy mi lehet az oka, ha a . nus Mihály apátplebános kilenc
gyermek otthon nem képes az I olyan sokgyermekes katolikus
iskolai feladatát elvégezni és ho- édesanyát részesített pénz és ter
gyan lehet ezen nehézséget rr.eg-I mészetbeni segélyben, akik 1930
szl.lntetni. Végül kérte aszülöket .óta legalább hat gyermeket hoz
hogy az iskola és a szülői ház I tak a világra. Sajnálatos, hogy
él gyermelcek jobb nevelése érde- I ilyen nagy községben csak 9 anya
kében fogjon össze. Közös aka- I akadt, aki istenfélö, becsületes
raltal és erőfeszitéssel dolgozzunk, ! házassági élete és szent hivatása
hogy lsten dicsőségére és édes! tudatában anyai legszentebb kö
magyar hélzánk javára derék, kö- i tclességét áld:)zatos lélekkel tej·
telességtudó, munkás művelt ha-: jesitette. Őszinte ti~zteletünknek

zé.iszerc\Ő nemzel~ékct Ilevclhes-' és nagyrabecsülésünknek óhajt unk
sünk. kifejezést adni, amikor a kilenc

Utána Csernus Mihály apát- igaz magyar édesanya nevét ide
piebános, iskolaszék i elnök fejt e- I iktat juk: özv .. Jambrik Lukácsné
ge!(e él polgári iskola népmiivelö l sz. Gácsi Veronika (7 gyermek),
és nC'Jelöi fontosságát. A mili I Majoros Györgyné sz. Bela Etel
időhen mindenkinek szükséges a I ka (6 gyermek). Kurilla Ágoston
nég'y kCdriskola elvégzése, akár I né sz. Gonda Etelka (7 gyermek),
tovább tanul, akár atyjának régi Barják Mihályné sz. Czikkely Má-
meskr:-(:gét folytatja. Országunk ria (6 gyermek), Ungi Jánosné
Il1cgnagyobbol1ásával sokan elhc- l sz. Fekécs. Etelka (6 gyermek),
Jycúcdlck il visszatért !erülele- SZllj6 Vincéné gz. Dinya FranCiS-\
kel;, a pCllgári iskola elvégzése I ka (8 ~yermekből 5 élő), Wagner
után. i\ tJniiri-k:lrnak és sziilők-' Györgyné sz. Dávid Mária (6 1
közös feladata, 110gy vallaserköl- gyermekböl 5 élő), Deákfalvi And- I
csi tekintetben egyensulyozolt li- rásné sz. Timár Mária (10 gyer- I
liornós-Ielki·". táilltélyt ti:;ztelő, 1l1lekbö, 8 élö), Szosznyák Rezsö-11

rendhez és szurgalmas munk.~llOz I né sz. Dávid Ilona (6 élő).

IlUzzászokt3toti, 1ll3gyélr érzésli I Apálplebállos igéretet tett, hogy '1

ifjuságui nC'JeijUnk egyházunknak a sokgyermekes családok jobb
és kOlségUI1küi1 keresztül keresz- tehetségű gyermekei az endrődi

tUI 11ilziÍnkllilk, A sLü:ök szivkl- polgári is!:olában külön előnyt és
jék meg az elhangzottnkat é,; se· anyagi segitséget is nyernek. l
gi!sék elő <I t?nári· kar munkáját.! i

Dr. Csókási BéJa igazgató adott l~~~ :
még értékes rclvilágosilást a ta-!
nit,1s anYílgi ft!lé!eleiröl, élZ isko- l
liii tilrvényl.'kJlek a szünidőhen I
viJló rontos hetartásáról s él jövö l
tallévi beiratasuk idejérÖI. l

~"iij'·-~ii;~~Li?.J.G!i~ l
r';,: •., P~ I
~. OrnaUjiHH~iH~!Y .

Ai. endrődi rom. kat Szent Im-I
re polg/ni fiu;f)kola 19~ I. évi jU-1
nitls hó 15·6n fél 4 órai kezdet- I

lel tartja a ligeti spoltpályáll l
lIyil\'iillOS t u r II i1 il II II e p é I Yt t

melyre a T. szü)őke l ~() a nagy
érdem ü közönséget ezuton hivja
meg a tantestuiet.

Figyelem! A nyári szünidőben

. minden tanuló vasár- és Onnf'p-'
napokon szcntmisét kötc;~s 11311
gatní. A. tantestulet· itthon idöző

tagjai - saját iskoláikból vezetik
tanulóikat, Azok a' külterlileti is:
kolakötelesek, akik abelterületi
templomban kivánnak :szentmiSét
hallgatni, a központi leányiskolá
ban vagy a polgári' iskolában
gyülekezzenek, ahonnan vezeté
'sO k .történik. A kUlterUI.eH szent:
misék 'időrendjét a Hármas-Kö-

'rösben mindig megtalálják a"z 01-
vasók. .

ljc. ... ...

Szülői értekezletre jöttek ösz
sze ÁldozócsUtörtökÓn növendé
keink szUlei melyen dr.Hunya Sán
dor tanár tartott értékes; el~adást.

A siU!ői ház részvételéa timulók
. .~': • .. . ~. ."' t _ -

Anyák napja
ÁldozócsUtörtökön valóságos

népvándorlás indult a polgári is
kola felé. Kora délután .virágos
ágakkal, csokrok kal jöttek a kill
területi elemi is!{Ü!úok: dées
páslwmiak, ugariak. kocsorhegyi
ek stb-nek, Három óra körül már
ci helterületi elemi iskolások is
gyülekeztek. Négyre pedig a sok
vig gyennek lármájától hangos
volt a polgári iskola udvara.

A polgári iskola n3gy termét,
zsufolásig megtültötte a szülők, ~

főképen édesanyák nagy serege.:
Először a polgári iskola növcn- ~

dékei szerepeltek. Az ifj. VOrös-:
kereszt tagjai rcndezto;;k az iillne- •
pélyt. özv. dr. Maácz Jánosné;
vezetésével, a következő műsor-:

ral: l. Vöröskeresztes Jelige. Éne· .
kelték a növendékek. 2. Anya- j
ölben. Gyula diáktól. Szav. Uh-;
rin Vendel l. o. t. 3. Ünnepi be- '
széuet mondott Honti Mári':l. IV.'
o. t. 4. Édesanyám. Énekelte Ku- ;,
rilla A. és Honti Mária IV. ~s

Kdimár N\. lll. o. tanulók. 5. J<É:t ;
diák beszélget. Előadták Küles D. ~

és Varga L. IV. o. t. 6. Tr~fás'

kánon. Énekelték: Maácz L. JI.~,

Kurilla L. IV. Kurilla J. liI. (;s;
Timár Ede JII. o. t. 7. Anyák
napján c.' színdarab. Elüadták
magyar tánc és ének számokkal
a lll. és IV, o. leányol<. 8. Ke
ring0k. HegedUllc Katonél [rÉ:II I!.
o. t. 10. Táncolt Bence IZ~lbelía.

ll. Magyar anyák. MÓra La~zló·

tó!. Szav. Timár f\otHgil JV. n. t.

Az elemi . iskolák n(;ver.J~keí

szebbnél-szebh sZélvalilto!<ai, meg·
ható kis szindarabokélt adté:i-: cl ő,
ügyesen, jól e!ől<észitve. M':'ucll
egyes szjmbó! az édesanya iránti
mélységes szeretet csillogott citi.

A polgáristák lelkicsokrcJI, az
elemisták pedig virágcsokrot nyuj
tottak át édesanyjuknal<.

Az ·ünnepély végén C s e r n u s
Mihály apátplebános ÍTleleg sza

.va!<kal üdvözölte a szülőket, kü
lönüsen a többgyermekes any j

kat. Beszédében kidomboritotla a
Krisztusi erkölcsi törvények sze
rint élő édesanya gyönyörü szép
hivatását és nemes önfeláldozá
sát katoliku~ és nemzeti' szem
pontból.

A magyarság életereje és jövö
je a magyar ,anyák termékenysé
gétöl függ.

Az egy-két gyermekes modern
cSaládok elkényeztetett gyermekei
nemhogy felvirágoztatni, de . még
fenntartani sem tudják Szent István
ösior6zágát - a szomszéd fajok
SZél porulat /bősége ellenében.

Az iln':1epély' a Himnusz e/ének
lésével ért véget.
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A .déli országrészek visszatérése
és a magyar katolicizmus

Az ország nagy részében javultaIr a
gahonaneműek terméskiIátásai

NÉPMOZGALMIADATOK
májusi hónapról.

Az Országos Nép- és
Családvédelmi alapról
Az országgyUlés 60 millió pen- "

gőt szavazott meg az Országos
Nép- és Családvédelmi Alap.
(ONCSA) javára. Vármegyénként
megalakultak mára Közjóléti Szö
vetkezetek, amelyek az alap ter
hére a rászoruló igénylöknek ter
mészetben adnak kölcsönt (tehe
net, kecskét, malacot, nyulat, li
bát, kacsát stb), söt házépitéshez
is anyagot. A szegények az igy
nyert segélyt természetbeni szol
gálmányokkal fizetik vissza... Ez
valóban "produktiv" segélyezési
mód.

LegyUnk rajta, hogy szegény
hiveink mennél nagyobb mérték
ben részesUlienek az Alap jótéte
ményeiM\. I:rdeklódjUnk az ille
tékes járási s2;ociális elöadónál,
vegy(Jnk részt a szociális munka
közösség vezetésében és járjunk
utána, hogy és mit kaphatnak sze
gényeink a vármegyei .Közjóléti
Szövetkezettöl?

TŐBB EGYHÁZI
kisebb birtok ked
vezö fizetési fel
tételek mellett

.e l a d ó ·

ELENGEDJK AZ ARVIZSUJTOTTA
. . GAZDÁK ADÓJÁT .

A pénzUgyminiszter a napok- l lezárták és védötöJtéseket vágtak
ban rendeletet adott ki, amellyel át, hogy más, nagyobb fontossá
az eddigi rendelkezéseken tulme- I gu terUleteket J:llentesitsenek az
nöen lehetövé tészi az árVizkáro-/ árviztól. Ha ezek a területek eb·
sua gazdák földadójának elenge- ben a gazdasági évben még hasz
dését. A rendelet háromféle viz- 'I· nosíthatók, ugyadómérséklésnek
kárt szenvedett területet külön- van helye.
böztet meg. I 3. Az olyan földterUletek, ame-
. 1. Az 1941. évi árvizek és bel· l Iyek 194o-ben nem szenvedtek

VIzek nagyobbrészben már 1940- vizkárt, 1941-ben azonban viz alá
ben is viz alatt volt terUleteket kerUltek, kivételesen a földadónak
árasztottak el. E terUletek után és járulékainak 50 százalékos el
az 1941. évre előirt földadót é~ engedésében részesithetök, ha eb
járulékait teljes egészében törölnI ben az évben már nem lehet
kell. hasznosítani.

2. Teljes egészében törölni kell A vizkárt szenvedett terUleteket
azoknak a földterlileteknek a föld- .. . . .
adóját és járulukait, amelyek azért jumus lS-éIg be kell Jelentem a
kerültek vizalá, mert a hatóság községi elöJjáróságnál, illetve a
rendelkezése alapján a zsilipeket városi adóhivatalnál.
..-~_..........._~__Jo-J""""'__""""'_""'--"_"""'_"""""~

E l d ' Vári Mária fia: János István
a O. Nádudvary Zsigmond és Nándori

M É Z PERGET Ö Irma leánya: Irma, Hegedüs Mo-
4. drb. nagyboconádi nika leánya: Mária Magdolna,
keretre, erős gyári for- Bukva Sándor és Vince Erzsébet
gatható rostabetéttel. leánya: Eszter, HegedUs Imre és

Németh Viktória leánya: Mária
Zöld Péternél Magdolna, Vaszkó Imre és .Oi

nya Mária fia: Imre, Hunya Ede
Gyoma, és Timár Terézia fia: Ernő Ist-

",""",__""",1_.D-.,Je""'á....k....f"""e""'re....n_c,..u"':"t...--,22_. ván, Rózsa István és Dógi Lenke
fia: István.

)egyetváltottak :
Végvári Károly máv. mozdony

vezető - Uhrin Piroskával Ma
joros János napsz. - Szu~yogh
Annával, Oiricz Imre fmUves 
Hunya Máriával, Szabó Imre és

felvilágositást a plebánián adnak. Wagner Amália, HegedUs Lajos
fmUves - Kenyeres Viktóriával,
Fí1Iöp János kovács - Homok
Viktóriával.

Hazasságra léptek:
Kiszely Ferenc cipész - He

gedus Margi~FU1öp Miklós cí
pész - Tímár Mária, Homok
Elek ács -- Timár Mária Teré
zia, Barják Lajos munkás - Pol
gári Mária, Hunya Imre fmüves
- Németh Ilona, Fodor János
munkás - Forgács Mária, Boda
István csendőrörmester - Dávid
Etelka,· Adamik Imre fmUves 
Forgács Julianna, Roik· József
fmllves - Szosznyák Etelka,
Gyebnár Ferenc éttermi segéd _
Kiszely Margit.

Megoaltak: Timár Veronika
17 éves csontdaganatban, Kmel
lár János fmUves 78 éves bél- ~s
végbél rákban, Homok János fmU
ves 71 éves véres agygutában
Szujó Eszter t9 éves gUmökórba~
F~zekas András 77 éves ny. m.
kir. fö.állatorvos szervi szivbajban,
Gella! István fmüves 73 éves
gyomorrákban, Varga Elek mun
kás 58 éves veselobban, jakus
János y. községi rendör 80 éves
aggkon gyengeségben, Bela Ro
zália 61' éves gyomorrákban,
Klinghammer, Ferenc kalapos 82

Születettek: éves véres agygutában, Bukva
Benyó István és Lipták Neszte Mátyás munkás 69 ével v~res

leánya: Gizella Monika, Gellai agygutában, . Hegedüs An na' 83
Imre és Csuvár Erzsébet fia· Ti- éves véres agygutában, Pajor
bor Géza, Kondor Gyula és Kug- Krisztina 69 éves véres. agygutá
ler Magdolna leánya: Zsuzsánna ban, Buza Terézia 65 éves tudö
Maria, Dinya Miklós és Gyuris gUmökórban. Pelyva:', Franciska
Margit fia: Vince Miklós, Tur- 52 éves szervi szivbajban, GeI1ai
csányi János és Gyuricza Ilona Mihály fmJlves 47 éves szivszél
leánya :Emma, Va.luska Mária fia: I· híidésben, .Mikó. lstváti:.'.munkás
Jenő János, Martínák János és 78. év~~. véres 'agyg~tában;: ,

~.' .......):.: . " .'~ :'-:'l'"":-:,:;.:~,,.-,~.-,.,#~.
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zos. - A tavaszi árpa a kedve
ző időjárás hatására erŐs fejlődés

nek indul!.

A zab az utóbbi időben sokat I·

javul!, de fejlődésében még visz
sza van maradva. A korábbi ve
tések szárba indultak, a késöbbi- l,

ek most bokrosodnak.
A tengeri korai vetése helyen

ként hiányosari kelt. Pótlása és
kapálása folyamatban van. A ké
sőbbi vetések jól kelnek és a ked
vező időben jólfejlödnek, egyes
vidékeken még vetik.

A burgonya korai fajtái jól kel
tek/ erőteljesen fejlődnek és he
lyenként már virágzanak. Kapálá
suk és löJtögetésük is folyamat
ban van. A késői faj ták most
vannak kelöben.

A szőlők állapota: az utóbbi
hetek kődvező id6járása következ
tében a szőlők országszerte erö
teljes fejlődésnek indultak. A pe
ronoszpora szórványos fellépését
a pécsi, szegedi, sátoraljaújhelyi
és érsekújvári. kerfllelekből jelen
tették.

II• II

A déli országrészek visszatéré- likusok száma, mig a luteránu
~ével ismét jelentösen emelkedett soké 23.300, a kálvinistáké 250,
Magyarország terOletén a kato- zsidóké 350.
likusok száma. Ha az első bécsi döntés óta

A Bácskában, ahol a szabadkai történt országgyarapodásokat te·
adminisztratura területe 8.712 kíntjük, akkorval!ási szempont·
négyzetkilométer volt, a katolikus I ból megállapitható, hogya kato
hivek száma az 1937-iki állapot likusok lélekszáma erősen gya
szerint kereken 480.500 volt, mig l rapodott és az idei év májusi-én
a más vallásuak közlil 194.400 14,660.000-et kitevő országos lé
görögkeleti, 95.500 protes- lekszámból a k a t o Ii k u s o k é
1áns, 13.500 zsidó és 6.200 egyéb. 9.600.000. Ez körülbelül 65.5 '/ú-

A baranyai háromszögben a ka· nak felel. meg, ha azonban figye.
tolikusok száma kereken 35.000, lembe vesszük a fentebb emlitett
akik két esperesi kerlilet 16 ple- két román nyelvU gör. kat. egy
bániáján élnek. Itt a gÖrÖgkeleti-l házrnegye még hiányzó számada
ek száma 7.500, a reformátusoké tait nyugodtan állithatjuk, hogy
5.000, az evangélikusoké 600, erősen megközeliti, sőt talán el
zsidó és egyéb 1.000. is éri a katolikusok lélekszáma

A Murán inneni részben 21 I az ország lakosságának 67 szá
plebánián kereken 64.700 a kato- I zalékát.

Az földmivelésügyi miniszter;
legujabb vetésjelentése szerint két;
hét óta agabonaneműek termés- l
kilátásai az ország nagy részében •
javultak és csak kevés helyen ta- I
pasztaiható némi visszaesés. Kü- l

. lönösen szépen fejlödlek a takar- I
mány-, kapás- és kerti növények..

Az őszi búza korai veté~~e a I
melegebb idő hatására erőteljes

fejjődésnek indult. Részbenkika
Jászolt, részben még hasban van. :
A késöi vetések sok vidéken fej
lődé'sükben még v[ssza vannak
maradva, gazosak, ritkák, alacso
nyak, a mélyebb és nedvesebb
részeken pedig sárgás szinűek.

A rozs korai vetése elég sürű

~s magas, kalászát kihányta és
virágozni kezd, a déli részeken
már elvirágzott. A késői vetések
szintén kikalászoltak és helyen
ként már virágzanak. Általában

. azonban ritkák, alacsonyak és
kiskalászuak.

Az őszi árpa jól fejlődik, ki
kalászolt és virágozni kezd. A
·nedvesebb részeken' ritka és ga-

'TIZENNYOLCMILLIÓ PENGŐ GYERMEKNEVELÉSI
PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLTEK AZ IPARI

MUNKÁSOK

Az Országos Ipari és Bányá- mek eltartásának költségeihez. Há
:szati Családpénztár számvevösé- rom gyermeket· alapul véve téhát
;gének mult évl kimutatása arról a családpénztár átlagban évente
:be, hogyacsaládpénztár t940- 180 pengőt juttat a munkáscsalá-

. 'ben több mint tizennyolc millió . dok háztartásába. A tavaly kl
. pengövei segitette gyermekei ne- adott tizennyolc millió pengóre

'velésében az ipari és bányászati ~.306 (Jzem adott fedezetet. A
',munkásOkat: 300.65! gy~rmek mult év szeptemberétöl kezdve

. után 162.368 munkás igényelte a . már avisszacsatolt hlcH és er-
.2yermeknevel~si,póUékot. A csa~ délyi terliletek is részesUltek ösz

'.. ládpénz!á.'r 'évi. hatyan , pengöveI I szesell ·352.000 pengó családi pót
~':..::járul,l1QZzá egy-egy ·munkásgyer- lék.ban.
tf;t;.·~~~~,,:::,;i .. ::' ." . ."
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l\'\egjelenik minden hónap 15-én.
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CSERNlJS MIHÁLY " ....

Szerkenlő"ég é. kiadóhivatal: Endrőd, Széchellyi u. 2 5<. kedvezmenyes feltetelek mellett kozlunk.
, .. --

l j\ lengyel

I /\ \·iL1gpolitíbi csemhytk
nem \'.1 rt fordulZltl't hc>:t,11-; az

I <:!rnllli 'Ie\l';;b,~n. L<ihh"IH:t<:S,
; szill:e hihetetle:) b("jej .... llt~st Zlduttl a rádió: ii1\~il!s n<~1\ ~is;:,ei.iLkL"

Izött rt 11('I1l:t> ,és Ol"Os~ h.:Hlscr~g,

Hogy tortenhetett ez, hISZI 1935.ban Oroszur,;:;;íg meg nem
I támad.'1si szerződést kötött Né.

I
rr:et~~szág~al, ~s il német bar.1t.
sag )ovo\tabol megk:lpta L<:n>
gyeJország felét, miljd il b~lti
államokat, sőt Románia ]:;;tér>
mékcnyebb vidékeit is.

A most látható v,-dóság
igazat aci Németországnak. Sok;
milliós hadsereget és soha nem
hallott mennyiségü h.1digépekd,
repülőket, felszerelést pár hét
vagy hónap alatt képtelenség
egy.egy határsávon felsorakoz.
tatni és elhelyezni.

/\. német hadsereg mcgindu>
lása nem tilláltz: v.:lratlanul a

l s::övjeth:lJerőt. Sót ,'jhgO~~\;1

l latszIk, .hogy a s~o\'JeC ve~elOK

I~~?SSZ\l Idő. óta mll1den haJl, el'e>
Jukkel il nemet-magvar h~ti\[on

. vonultak fel és Jesték a pIllana.
tot, hogy vérbe.pusztulásba bo.
ritsák a magyar alföld éS,.a. né.
met.lengyel föld békés taJ3lt.

A tüneményes német villám.
lecsapás - olyan hatalmas haJ.
sereget talált ahatármentén,
amely számban, anyagi erőben
és fdk~o;ültségben messze felül
haladta az angoI.belga.fr41ncia
nyugati front ktszáJJlát és anya
gi erejét.

de a semleges sajtó is nagyelis.
meréssel ir az ifju magyar had~
seteg félelmetes lendületéról és
óseinktől örökölt rettenthetetlen
bátorságáró1. Mikor fe sorokat
irjuk, mintegy 200 kilóméternyi
mélységben vonulnak etor~ hós
fiaink, A magY'~I'1ág most is' cá.
rolhatatlan tetterővel bizonyitja,
hogy jogos és méltó. birtokosa
a sok vértöl ázott, drága magyar
füldnek és szabad életet, függet
lenségét, népe jövőjét biztosítani
tudja - minden támadás és eró.
szakkal szemben is.

A magyar faj - a kereszt 10·
l vagja volt ezer éven át, értékes

tagja most is annak a hatalmas
hadseregnek, amelyik - mint uj
keresztes hadsereg - megtiszti.
tilDi készül a földet a keresz'"
ténység, a r.emzeti élet és kul.
tur<l legnagyobb ellenségétől: él

vörös szörnyetegtől.

J ó ügyért harcol unk. Isten nem
hagyhat el bennünket!.
.r-.---~~""-'

! Vérkeresztséget
I kcll átszenvednie Európa népei.i nek az elmult század istentagadó.
l pog,<Í..ny irányzataiért és cselekmé.
; nvclert.
, 'A kultura áldás, de átok is
i lehet. A modern kultur,1 -, né.

Iklny ~vtized alatt több sikert
és ereJményt tlintet fel II felfc.

. de:ések és találmányok titkos
l barbngjában, mint korábban év.

szá:adok. sót évczredek munká.
ja, ,.. is:ont több rombolást, pus:<
titá:it gyülölködést és embermé•
sz,l;'List eredményezett. mint év.

i e~reJek összes háborui egyi.ítt,
l ve\c,i .\ korlatlan tudás és bö1cses'
i ség flHTása és birtokosa Isten,
I i\;:: emberi müveltség és láng.

ész csak nagyi tóval alig észre\'e.
hctö parányi fénysugárocska 
a: isteni absolut - tudás meg'

l mérhetetlen fénytengeréből.

Amikor az emberi tudás hajs~ál"

sugara esfordlll örök, eredeti
sikjától, törést szenved és torzu·
lást mutat.

Amikor az emberi agy, a na·
. gyon is korlátolt ismeretü em.
i bercsemete szineS, csekély ütékü
I j.itékgo1yój;'\ 90. sót 180 fokos
l szög alatt szembefordul il Min.
l dentlldó Istennel és az emberi
'I sziv eltépi az isteni Jósság-gal
összekötő erkölcsi.kegyelmi [;in.

I cot. az egyéni függetlenités a
: szabadosság, elcsavargás. kalóz_

kodás és végsó következm~ny.

ként az elvadulás, elpogánydso
dás veszedelmes, vad reng<ktegei.
be c~alja a lelkiismeret rendőri

feliigyelete alul felszabaduló. s
balga emberi kigondolasok cs
irányzatok haramia.bandájába
bealló embert és társadalmi osz..
tályokat.

"k 'Si rsagon.
:\ jÜ·l11(! ökül le~ujtutt a g.lZ

: :lrlJ kl k 1":1 ~'s keserves leck~t ad
l ,I~ :\LII,1, .. ;.:"is.hóhérokn:lk. Szét·
! ';:Ó1"i ~''; Illcgscmmisitett SZY"'jdz

1
!1'1u o <t,iY',>k s:,i:ai, '~OO.OOU fo.

, goly, :>0\)\,\ pánc0!os han:ikocsi,
il 'k:H1U .1gyll, 62CO repülőgép és
. töméntelen .:.;éppllska és mfls lö.
l Y,eJtk, c!pl;,;;:ti,a:-'il,és zsákmánya;
I lasa hi;det!-k, il nemd h.1dsereg
1111:r:'-~":!l !etipró, félelmC'tes dejét.
. ;., í..lgV .1)",) r.;::ilg 3 z. e:lső 11<1 pok.
i b,Hi scml;:;.:;.:,; .lbrt lenni ;\ nagy
I mérköú,;bt:!1. Mi nem flsitunkl idegen krúletl"~, mi hóJitaní
i nem .~k.HU'lk, De '" mienket sem
i hagyjuk l

i\ szovjet légierő -- clváltuz>
tatott ktilsóvel --- gyáva móJon
több helyi.itt légitámadást indi.
tott békés magy;'\r városok és
m<lg\"Jr emberek, családok ellen.
Az i:lLlInhatalom nem .'1111la hi.
\',"1t"'~S;l mag.1s1a!{1l1, h.l polgárili,
rnlll1bs"i éldét pusztitani, ok
nélkl:! idani. fal-.;,;I, várusait
fe\duJni hilgynJ.

Ne bántsd a magyart! regl,
de örökke igaz j61szava az Öil'
tudatos magyarságnak. Mi nem
támadunk senkit, de visszaütünk,
ha bennünket megalázni és tönk.
retenn.i akarnak. A haza becsü
lete, a lakosság békéje, a nép
biztonsága -legnagyobb értéke a
nemzetnek,s azt megvédeni mind'

,nyájunknak szent kötelessége!
A magyar ököl vrsszaütött ~.

lesujtott a vörös.brigantikra.
N emesilk szövetséges barátaink,

I 'Ezért. f?gadtuk n?gy l?e~nyug~
vassal Hitler vezer torteneimI

I
jelentöségü cselekvését. hogy
most, amikor il német hadsereg

I
teljes erejében és harcikészségé.
nek csodás m2.gaslatán áll, jókor

, felislllen·e a viJág(~aJó vörösök!,ílnoksagát, leszámol ~$ kiirtja az
l emberiség testéből e rákfekét,
\ amely el6bb,utóbb megmételyez.
I te és rombolás ba döntötte volna! il vihg. valamennyi .illamát és
, nemze,?t,

! Aki Istent imád, hazát szeret,
i önmagit becsüli és családját védi
l -, ilki tehát a társadalomr.ak
! értéke é~ nem élősdi söpredéke,
! :lZ csak e:lismcrő háláv.:l gondol.
; hilt :, német hadsereg és il hoz.
! :5iuk cs.1t!i!ko:ó európai seregek

tisztjió, védó tS a -,iJág nemze"
í cit, ,1 társil0alom jövőjét oltal.
m;tzó n.1gys:erü küzddmcire és
pOlll!=,ás gyázelmeirc,

i'Liba. ,17. ig.us.ig felkél sirj:'.
Sól! 1\ ha::ugság, az álnokság
pceiig- érdemelt biintetését és
sorS:1t nem kerülheti el. '

(:1 :IZ Isten é~ mqpl.i~:::il ,1 b.
z"dó kevély ember:szömyetegd !

• e

vegnapJaleA kommun
Az 1918=as milrxi~ta· fortada. l zsarol ki most uj szövetségesei

Jom természetes kinövése lett a l tól ~z északi hiéna - il német
vörös.kommun romboló,mindent hátbat<Ímadis ellenértékéül. Ha.

zánk szabadságát és függetlensé;
e1söpörni akaró átkos irányz,lta. gét láthattuk veszélyeztetve
A magyar nép megismerte a földi a néme:t-:nagY,l[ határon felsora.
paradicsomot igérő, börtönökkel, kozatt, s ,1 modern hadi.technika
bitófával, kegyetlen kivégzéseb minden alkalmZltos eszközein:!
kel dolgozó s::.ociáldemokrata. !bövcn elL.1tott többmilliós szev·

. jethadsereg bdörésétőL
!<.ommunista iker- irányzat szor. I
nyü borz2lrnaii. . Minden józan esz ü és helye.

Az osztály~yülölet méhében l sen gondolkodó ember iátta és

l

I
tudta, hogy Sztalinék ;lZ európz;i

rogant nemzetközi es:nleáramat
nap,d1,lt21r:1Jk kimerűlésl:re ~s

hadat izent az Istennek, . Krisz. '"
I ek\'\::i"Jgülésére várnak hogy le.

tusnak, a keresztény c2),ház(1k; t ,w; . I ( t," l csapj "il.l ,; és a iorrauaiom pus='
nak, a házasság isteni in~ézmé. titó Li sz !«:' t dobj,~k be Eu:'óp<1

. k ' 't " , l, lJ ., k' l' .nyene', megseminlSl \:111 Ipan:o. I alull1lalLl.1. s u;;y,::;;! .,-vr c Kep'
.dott.a Teremtö nagysz~rG alko- I ::elh<.:tetleniil nagy é:; erős sere z

tását: il családot, pellengére állí. geikkeJ "égiggázoljallak \'i!;1gr~=

totta áZ anyai és hitvesi gyö. szüdön. /\ liberálís,del1lokraril>
szab"dk6müves <1ngol- világhata'

IlVörü hivatást, ösztönös csord, a.; lom bajb"jutoH, szüköiü ve;:c:öi
éldre akarta rászoktatni a nem. még ezt is váJJalt.ík voln;:, cs;I1,.
zet jövő· rem<:'!1)'ségét, az ifjusá. hogy n,-,gy ellenfelüket: "nélnc.:t
got, forradalmi lázitásaival pu~z< birolhlm;\t liss::eroppalJi iáss:i.k.

tulásba kivánta sodorni a társa.
dalom rendjét és békéjét, meg.

tagJc\ta él munka gyümölcsének
jogos ~l vezeid, megsemmisités.

sel fenyegette az egyéni függet.
lensi::g, szabads;íg csod <is eszméit,

tagadta az emberi szorgalom és

takarékos élet termr:lte magántu<

lajdonnak a természetjogban gyö'
k:erező vol tát, sirt akart ásni a

ku1tura és fejlődés évezredes

vívmányainak és közkincseinek.

A magyarság keserü izelitőt

kapott Kun Béla és Számuely

Tibor hóhér.korszakának gyászos

országlásából és önmaga szem·
befordulásának helyességét látja

igazoltnak a szovjet ellen meg"

inditott európai~keres7.tes.hadjá.

rat régen várt megtorló felvonu.
lásában.

A sátán fiainak világcsalása

.napfényre került - két évtized

veszélyes propagandájának álnok
sokszinüsége és a világhatalmak
rövidlátó külpolitikája ellenére is.

Eltörölhetetlen szégyene lesz
il miH idők nagyhatalmainak,

hogya politikai hamiskártyás,t:

il szovjet-vezetőbanditáit hosszu

időn át dédelgették. a népszö

vetség tárgyal6 asztala meUé ül',

tetté1c, kegyét keresték. s támo

gatásáért elfogadtak tőle. a :oju.
dáscsókot«, ...'

RemegVe aggddtunK. hogy a
·1<4t év előtti »angol-francia rá'

5udésGC után mit·. és men·nyit

•
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HIR EK

I{épviselőteslületi

gyülés

a ~3n~g~~t~1árlt~s~t~?alZdi. ::~. .Egy~~:zk~~~~gi
porulatot sem tünteti fel, . mert köz üles:' :. .
azeIinult tiz..év alatt körülbelül '; :-:gy ~,i:::S:'~~.:
l6ÓO endrőditavozott községünk, Az. endródi 'rk. egyhAtközség
ből részint telepités. !.és~!nt más. 'I képviselőte~tü1et3 julius ~~én tau
munkaalkalmak teruletere., A . tott közgyulésé'n Jetárgyalta a
14:000 endrődi ezért nem lehet . f. egyházi és .-ískolai, ügyeket.
14700, hanem csak 12900: ,Nem l majd határozott a "S;en.t Antal'
féltjük eltávozott testvéremket. Szegényház'.' tulajdonában levő
Az endrődi elelme.sség és szor- Katolikus Legéoyegylet helyisé'
galom velük ment és bi-tos élet-. gének bővitése tárgyában. A
lehetőséget nyujt nekik. lsten i beadott pályázatok közül Ha~
segitse öket. ~_ i nyecz Elek pályázatát fogadta ej

egyhangu szavazással a képvise
lőtestület, mint olcsóbbat, A
templom külsó tatarozására pá...
lyázatok bekérését határozta d
a szomszédos nagyobb helyek
épitő-iparos,iitól..A magánvizs"
gálatok befolyó és az egyház'
községnek jutó rész.dijából egy
tanterem uj padjainak beszerzé...
sére jogosito~ta fel azegyháztá
nácsot.

2
C', tr
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I1:6b.Q,~dDO Embert gyilkolt
'~Eg 1937~fg a 6PU'

A Forze Arniate, az olasz véd.
erő hivatalos 'lapja kimll'~atást
közöl arról, h ánf .árta tlan em.
bert gyilkoltak meg csak 1937~ig

a szovje,tben a GPU ügynök.ei, I
Eza szam nem kevesebb mmt
11.600.000. A meggyilkoltak közt II

van a cári család, 50 püspök,
4860 pap, 7824- tanár, és tanitó, I
8920 orvOs, 65.000 rendőrtiszt.

viselö, 75.490 katonatiszt, 360.000 ·1
közkatona, 120600 tisztviselő,
420.000 értelmiségi, 48.000.csen.
dőr, 892,000 munkás és 9,600,000
paraszt. Ebben az időben. ezen.
kivül vérhasban meghalt' 25 mil.r' b A . t k t ' Endrőd község. k,épviselótes-
10·em er. szovJe encen ra· I tu"let" J'ull'us 7se'n tartott gyülé-

ciós táboraiban 1937.ben kere. I '-
k 6 5 'II' f f' I sén Kalmár lmre biró elnöklete'en . ml lÓ ér I és nő seny.
vedt. alatt, dr. Tóth Libor jegyző elő.

A szovjetek által Lembergben I adásában husz tárgysorozéiti pon, I
véghezvitt ,vérfürdő egyik szem; ! tot tárgyalt le, Határo:atot 'ho, 'l

tanu leirásából kitűnik, hogy l zott il vál,!óhi,d)a,vitási költ.~éI{ei:
csupán abból a három börtön; i nek megáJlapltasaban, a kozsegl
ből, amelyben él GPU garázdál; l állatorvos napidijának téritésé'
kodott. eddig több mint 700 le' I ben a heti és or9Zágos vásáro·
gyilkolt ukrán, köztük asszonyok 'I kon való megjelencseért, kijclöl-, Felhívás. Kiadóhivatalurik ké~
gyermekek .és aggast\!~nok 1101t. te a kondorostanyai orvosi' la- I' J • f' -k h I

l n • .. k I fl az. e o Izeto et, ogyamel é,
testét $zállitották el. Osszesen i kás átalakitási költségene szu • l

- f d t 'll't tt' kelt ::sekklapon hátralékaikat sür-mintegy 2-3.000 ukrán eshetett: seges e ezete, mega apI o a es
áldozatu! ro lembergi. bolsevista \ lényegesen emelte a Zöldkeresz. I gősen megküldeni sziveskedje'
vérfürdönek. Mint az elfogott I tes-Egészségvédőház fenntartásá. ! nek, Előfizetés egy evre egy
bolseviki katonák vallonüsábó! i hoz községre eső jövő éVI hoz' I pengó 20 fillér~
kiderül, egy Jarowow mellett; zájárulást. Több felszóllalás után A kormányzó a minisztereI ..
fekvő faluban az ukránok már I beállitotta jövŐ évi kö tségve~é,
julius 23,án lázadást kiséreItek l sé be a tüzoltó-testület l'ényege. nök előterjesztésére dr. Dulin
mega szovjet ellen. Egy poli ti. i sen' emelkedő kiadásai t és fize. Elek miniszteri tanácsosi eimmel
kai biztos parancsára többszáz I tésemelését, megállapitotta i\ köz~ I felruházott miniszteri osztályta~
lakost kaszaboltak le géppuská- séget terhelő iskolai fenntartáSI I nácsosnak a miniszteri tanacsosi
val, A "e'rfürdónek fo-ke'nt ,asz,/ költséget a tanonC". ismétlő és . II d ,. A .

y Je eget a ományozta, z előlép•
szonyok és g"'.ermekek voltak az csejti iskolákhoz, valamint az

l 'd kh I tetés széles körükben kelt őszI'nte'áldozatai, ovo á oz, megszBva::ta az ee·
mi iskolák fenntartásához tör~ örömet és együtter?:ést.

Miértcsöl{kent vényesen kötelező községi járu' . Beliczay Miklós főispán az
lékot 1942-re is 6500 pengőben, elmtilt napokban 'lóháton já:itaE 1. PTcl l k ' elvben s a feltételek tisztázása be 9rosházát és.körnYékét. Meg-naro a o§saga I után anyagilag is hajlandó tá. tekllltette a kIsgazdák tanyai

A legutolsó népszámlálás sza- mogatni a járási tüdő-gondozó ,/lakóheIYét, állatállományát, . a
moru eredményt tár fel falUnk- állandó müködését, tisztázta a vetest és nagy megeIegedésének
ról. A korábbi népszámlálások gyámpénztári kölcsönök kamat· adott kifeje::.ést a'tanyai nép kul,
2300-3600 szaporubtot mutJ~' lábát, sürgetni határozta ,. szük. turális fejlődésének és' szorgal~
nak fel tíz évenkint. 1930-10, séges villanyhálózat bővitését és mas munkálkodásuk látható ered~
között az össz.es..1<atolikus szl:, a belső áramszolgáltatás folyto' ménye fölött. Mint •éttesi.ilünk,i letések szamazt~ a halotta~é nosságát, a szarvasYégi temető I vármegyénk agilis főispánja szor.

12152 volt. A 'hszta szaporodas bővitésére és a Szent János·ká. galmazta ,3 MAy. elnR~,~~g~nél
tehát csak 673, A születések szá, i polna kelyének csereértékéül ha", 'l a szarvasIogyuraI u .., n, :.otorvenw
mának bünös, erkölcstelen kor=, tározatot hozott a régi vágóhíd.. széki,yon'ata: uj'ra 'b'eAlIit'á'sat·· is.
Játozása, a nyilt és titkos mag~ I helyének temető' és ravatalozó A szarvasi, és' gyomai' jáds népe
zatgyilkosságok' gyászos eredmé" céljára való átengedése kérdésé~ ! hálásan köszöni főispánjánakfi"
nye többmint 2000 nem fogant, ben, pótköltségvétés keretében gyeImét, aki. ll)éltányolta a la
vagy meg nem szült gyermek, II gondoskodott a' drágaság okozta I kosság nagyerdekét a vármegye
ugyanennyi magyar férfi és n6 községi ujabb kiadások fedeie., eszaki reszét köivdlerialés a
elmaradását jelenti csak egy tének biztosifásáról, tÜd6'm'á~ul l~gjobb'idóben~ös'sz~kötőv6nát~
községbóL Szörnyú vétek nems I vette a főjegyző szabadságálÜk járás beállitá'sánák;.i'suigetéséveI.
csak az életet jelentő lélekadó bejelentését és:az- ismertdett feI, . Hatalmas, : tempóban! ;folyik
lsten és az élet örömeinek, jó. sőbbhatósági jóvihagyásokat, -, az end~ód.gyomai betohút" 'épi,
ságának, fenkölt hivatásának él" Nagyobb ·vitát 'csak a Hanye,cz te~e. A két kö~ség mu~ásai há."
vezetétől megfosztott uj nemze· Pál trafikos: részére. átengeaeft l~val, éS,köszon.ettel adózhatnak
dék. ellen, hanem hazaárul.:ís a piactéri "trafikbódé'\·területenek . , ' .,. '." '.
magyarság é.vezredes törzse ellen jóváhagyása' és annak 'kijClölése ayármegye. népszerű alispánjá.
is, amelynek a szomszédos nagy provokált Szabó Gyula· képvi. ri'ak, aki 'az' lltei>ltés' biztositásá.
l1épek gomolygó, mindent fel. selőtestületi tag hozzászólása kap..::a,l,}~ke~er ,~~?8,ők~resethe'Z'
emésztő élethalál harcában min- esán, aki sem· s;o'ciális, szépé' J~ttatta a munká5népet. A hála
den magyarra rendkivül nagy szeti, sem méltányossági szem., azonban ne c~ak szó 'és'átfutó
szükség van, hogya magyar vá, pontból nem tartotta helyes meg. érzesben'/' han~m'··köiri6ly: ma.
rosok, faluk és tan);ák népe há; . oldásnak a bódé teriíletének gyar hazafias magatartásban, ta..
borithatatlanul, nyugodt békés I mostani kijelölését. Kovács Sán, karékos'életniódbari ésa: jóindu.
életet élhessen. Nem a bennün- l dor községi gazda 'és dr. Tóth 'Iatú felsőbbség'igaz ,megbecsü~
ket gyülölő ellenség bombai, Libor jegyző viszonválasza után lésben nyilvánuljon. :_
pánczél-tankjai és fegyvere a ké:pviselőtestület tudomásulvette A litvánil:ilkatoiikus Ú~[ké•
mag;:ars~?,' Jcgn-"gyobb ellensége il kisgyülési határozatot. száma, akik él szovjetbetörés
merl a világháboru négy éve előtt müködtek, 4.'150.et tett ki.
alátt ezek bár 400 jó magyarral A FöldmivelésUgyi miniszter

"kk t tt-k E d "d f' f' , 't Közülük J'ulius 2,ig már 'össze'cso en e e' n ro er l' nepe Kecskeméten 86 zsidó földb ir-
de'a gonosz és' fenevadaknál sen 9OO,an jelentkeztek, hogy
veszettebb tigrisanyák tiz évalatt tokosoknak 1281 holdny.i mező- tovább folytassák egyházi híVM
2000 gyermeket nem engedtek gazdasági inga.tlanára mondotta

k · " b 't It A b' t k tás ukat. A litván egyházi ható"napvilágra és a lelküket Isten ~ az 1geny ,ev~ e '. ~: o -
testüket szüleiktől k,apott élet resz~ket .ad?~g ~s, mig a Jo}d~k ságok továbbra is azon {áradoz'
tov~bbi folytatására é's bajai kö· ' tL:laJdonjog.1 atvetelc megtortemk, nak, hogy megállapítsák. hova
zött is, értékes élvezetének hir-' klshaszonberletek céljaira fordit- tüntek a lelkészek a szovjeralom
lalás!lra. ! ják. ólIatt. -

~f"~~~~~t1<ö~:~~~'3:'""-,_.
. 'A szabadkőmuyes~.~éhekszel

... ' lemi oFgyilkp'sai, '.a :liQerá1j~z~ic;ló.

ir~nyzattK*ztu~~e!)iij.es pogány
',~al?:a.~~.~K~feszt$:~;f~p~ósó, n~p~:

aDllto 'mar~lsta .ban:ditak, az em-.
'bermÜli6k'a't legyíll<ol.6. :,és Isten-

. 'nek hadatüzenő, a:z,~:eg-ész . vilá·
got hitet1e.nségbe:~asZitaniakaró

- fenevad szörnyetegekvandál pusz-
. titása ---.:. ·lélekben/· erkölcsben,

házasságban, gyermeknevelésben,
kulturában - :szánalmasabb, el
vadulfabb állapot :idéztek eló
mint il KrIsztus előtti' tudatlan,
sötét századok pOgányeszméi.

.A, szellemi-erkölcsi pogányság
~ uj keres'zte1ést var, hogy az
igaz Isten áldasa és békéje száll.
jon ismét. az elvadult emberiség
re., 1:s hogy visszariadjon... ma~
gara és örök hivatás~ra. eszmél-

·j~p' :a modern pogány, vérkereszt
ségpe.n kell lemosni . önmagáról
a.hosszu' vétkezés gyalázatát.

. Krisztus egy, igaz szentegyház
ra vár, hogy az .. emberiség té
kozló fiait visszaveZesse· az atyai
lláWo~; ahoLa, kegyelmi élet
gyógyfürd.őjébcn ,..- .ujjászület
hdik:és emberi méltóságába visz
siájuthat ...:....·a megtépett, bún
ra1?3;~lg<lsorsba jutott modern l
pogany. , ..... '. .
, Bárcsak hallgatnának reá és
követnék ,örökérvéIw(iváltozat- II
lan,: isteni tanítását. Más, boldog
f~;~,~~k:kö:v:~~f;'~·~'~1~~?k... I
.,:{.,,;; ee :~.~ '" htetrae

@ I
MW~M~~D~';;k~aZ#Glet '

. A rib~et'c!sapatok:' győzelmes
· keleti előnyomulása folytán móst
elSőizben van rá mód, hogy I
mindenki saját,sz.eII1ével győződ.
jék meg' róla; n1i' ''volt ci való.
ságban: az ugyn evezett "Szovjd.
pa~a,dicsom".; . : ~'" .
.:, i T6bb oldalról' .érkezett jelen.
tések szerint a Szovjet·Unió la.
kosságának, helyzete, holott ez
az' ország·:inagát ',;az" előrehala.

dott szoIiális áUam".riak. szokta
nevez~i,,~ég,sokkal, borzalma.
~'ább.mint.'~z~IÓtt elképzelték.
i\:!ig ,lehet ecsetelni azt: a' n1'0'
mo.ruságos'~letmódot,'amelyben
a'szovjet állam" lakossága ten
gődik. A. "nép . szegénysége és
'ez'id '.'együtta kulturális és ci.
vilizációs vivmányok hiánya a

· sidvjet áÜairi·iia'gy. területein az I
e;~Pieü, 1~~!il1ésp'ekegy;cnesen el.

·Képzelhe"f~tlen Jok.~t érte eJ. A
s·z·ociális.;~letsúnvon.at, :mélysége,
·a:.--l~ásbY:~~~ruság;:az utcák el.
-h'any.agoltsága; ,a: ,városok és köz.

· 'ségek 'sze~rtyess~ge~ de egyálta •
'l1án'-';az ,;'l'élélmegnyilvántilásnak
l!~s'z~ri;.if' 'állati' Siíh~onali'g' ,.gi
,ló .lezü.~~é~e, J?_~~.~,e~ eddigi ~lkép
zeléS't ,iii'éssze felülniuL A mun
'kist>( '~d~;~:,;p~'~~sztok': arckif~je:.
,z~&:e;:is ·á:~:~i1d~zöttSég~t,. rettegést·

, .és: :az eHásultságobtükrözi vis.z.
'.. ~~a••Ez· a;,eredménye.: az; évtize.
· aeS'~':re~dszetes"; els~egényesité~.

. :' nek es:~hutitásnak;:a' szabadság'
hiáriyáfi"ak~es:iai állaiid6 félelem
n'e1<: a: bolseviki tisztviselőkmeg d

tor'táiáiÓi.· A 'legtöbb jelentés
.. ~lípgsl~lyozza,.hogya Szovjet" .

. ,'Uni6ban elő emberek és azoka
:'kÖrülmények~' amelyck mellett

. '. :'~engődniök .kell, a legborzalma-
: sabb vádi~ata zsidó~szovjet rend.

:~,;:: sze.r ellen; ~inely alá évek : óta
~,:~::::~}~nysz~ritették a SzovJet népeit.

~~S~~.;;~ .,~.-: " <~c. .
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mellékága, melyen tul megpíllan~
tottuk a Nagy.Magyarország
közepét jelző emlékmüvet.. Pár
pillanatig megihletódött lélekk~1
álltunk és közösen, vig) á~z.ál~
lásban elimádkoztuk a Magyar~

Hiszekegyet. Eltávozva a park~
ból csak azt sajnáltuk, hogy
több időnk nem 'lelt a termé.
szet sok.sok csodájában való
gyónyörködéHc.

Ebéd után a gazdasági közép_
iskola szertárait szemléltük. Csak
ezek után került, a sor a gazd~~

sági iskola . x;nintagazdaságánaka
megtekintéshe, melyről csa'k
a legnagyobb elismeréssel nyi'
latkozhatunk.

U zsonnánk elköltése után azon
biztos t u d a t t a l bucsuztunk
Szarvasról, hogy t~nlllságos ki.
rándulás bőséges és gazdag t~.

pasztalataival és emlékével térünk
vissza falunkba. E~t a jóleső ér.
zést még 32 útközben nvakunk.
ba zuhogó zápor ;e tucÜ~ csök
kenteni és a szakadó e;őbení~

vidám nótaszóval érkeztünk haza
iskoláuk elé Endr'ödre.

Solym()si Gyula
,polg. isk. tanár.
. ' .. ". ,-- - .

A "MártaÁpolónö EgyesU

let" a kórházi és szanatóriumi

betegápolás . vállalásával uj mUD"

kateretés kereseti leh~tőséget

nyujt a katolíkus leányok részé..

re. Az egyesület nem apáca.rt~net~

hanem világi jellegü. közösség.

ben élő, egyházilag jóváhagyott

intézmény, ahol becsületes, val.

láserkölcsi tekin~etben kifogásta_

lan katolikus leányók lelküie"

tüknek ~egfelelö munkatört,

de rüs, .meleg otthont, társacfa.lmi

és erkölcsi védelmet és gond ta-

lan megélhetést találnak. Negy

polgárit végzett leányok eIóny~

ben. Jelentkezéseket elfogad a

Márta Apolónő Egyesület Fó.'

nökasszonya Budapest; .Rókus

kórház.

julius 31.én este 6 órakor vagy

'lugusztus 3-án reggel 7 órakor

végezzetek I

Beteg-ellátás. Öreg, gyengél
kedő hittestvéreink és betegeínk
szentséggel való ellátását a köz.
ség belterületén augusztus 4,én,
II külterületen augusztus 5.én
vég~zzük. Előzetes bejelenté~ek

a sekrestyében történnek. Csat:
ládmegbizottak és Szent Ferepe
III. rendjének tagjaí szíveskedje'
nek pontosan végezni a havi
beteglátogatásokat.

Kirindulásunknapját júníus
első szombatjára tüztük ki. A
tanulmányi és anyagi szempon.
tok figyelembevételével akirán.
dulás helyéüllegalkalmasabbnak
Szarvas látszotf

Kevéssel reggeli 6 óra u tán
i n d u l t il fiuk csoportja

1 Dr. Csókási Béla igazgató ur
vezetésével. Jómagam csak aI
autó hátsó részén kaptam helyet
egy hevenyében feldobott' padon.
Mindez azonban nem okoz.ott
go~dot nekem sem, mert együtt
örültem én i .. a társasággal. Egy
órai késéssel meg is érkeztünk
Szarvasra. A vásáron keresztül
gyalog mentünk sutközben rö.
vid szentséglátogatást végeztünk
a szar~asi róm. kat. te~plomban.
A hősök tere mellett hamarosan
megtaláltuk Magyarország OSI
akácfájfit, melyet még Tessedik
Sámuel ültetett 1790 körül.

Bár váratlanul érkeztünk, az
állami gazdasági középiskolába,
mégis nagy örömmel és szives
vend0gszeretettel t"ogadtak ben.
nünket. A tanálokat az intézet
saját termésü bőséges tizóraival
vcndégelte meg.

fhségilnk csillapitás... után a
városi park ot, majd a gazdasági
középiskola mintatelepétnéztük
meg. Az itt látott szép eredmé
nyeket igazán csak az tudníér_
tékelni, aki a földmüve!és nlin.
den. ágában teljese~ járta~. Ta.
nítványainknak is feltünt, hogy
a' sokféle és kiváló takarmány
növények közi.i1, i\melyeket ítt
láttunk, a mi magyar gazdáínk
alig termelnek néhiínyat.

Innét p:tradicsomi helyre men'
tünk: Bolza Pál gróf urnak a
kisérleti teJephcz: közel esó, Cso.
dasz2:p djszparkjába, Mindnyá"
junkat elbüvölt és elkápráztatott
az ~a gyönyörű szinpompa és il.
lateldorádó, mely itt fogadott
bennünket. Egyík ámulatból a
másikba estünk, Ki hitte volna ,
hogy itt az 'ország és Aliö1d
közepén eg): ilyen gyönyoru
helyre bukkanunk. A park mel.
Jett van a Hármas.Körös eg~'ik

híradás.
l hi 'lek. lvlost is bucsus - kör.

menet indul előző délelőtt.

Szent László-napjár. a kon.
dorostanyai hivek' ünnepelték

1 templomuk védőszentjének év.
I fordulós emléknapját, A bucsun

az endrődi és kondorosi hivek
közül i~ sokan' ré$ztvett~k. Az
ünnepi szentbeszedet' Borbás Pál

I békésszentandrási plebános, a
nagymisét Csernus Mihály apát
mondotta fényes segédletteL Kü:
lönösen felemelő, látvány volt a
kondorostanyai KALAsz leány.
se'reg hatalmas felvonulásá.Több
mint száz hajadon 'négyes'sbrok~

bán haladt a szentségi körni'ehet
elején és komoly,' buzgó'maga.
tartásával, szép ériek'éveljólesően

eni'eI té a hi'voseteg áhitatát.
Nagybóldög'asszonyUnriepén

augusztus lS.én az ör'e'g'kertí 'ká.
polnás iskolában, Csanádapácán
és Mezőt~ron tartanak bucsus
templom.ünnepséget.

Hitbuzgatmi egyesUletek.
Szent Ferenc III. rendje julius
20.án dél útán fél 4 órakor, --
az O Itáregyesület j uli us 27.én
délután fél 4 órakor, a Jézus
Szíve Szövet;é'g N ői.csoportja
augusztus 3.án' d. u. fél 4 órakor
a' Leánys::övetségek julius 31.én,

f:gyházi
Szent Péter és Pál ünnepén

a Szentlélek Uristen kegyelmé:
nekleesdése után óha:jtdtta ól

földmüvelő lakosságunk fe\;i':at·
ni az uj' gabonatárhhat. Mivel
a rendkivüli viszonyok 'miátt
nlinden csoportosulás' veszélyes
és tilos,azértkésőbbi jobb idők·

re halasztott uk a fölemelő ün-

nepélyt. ,
Jézus, Szive~üiút'epén föbb·

mint 700 felnőtt zaúndobhivó
vonult bucsus.köiriieÍ1étben a
gyönyörü gyomai- témplo~ bu.
csu.ün~epségére.. Csérn<iy Géza
püsp6ki' gazdasági tanácsos, ple
bános és Dérezy István ny. ple.
biirios' fogadták azímpozáns kör.
mehetd, majd a:bünbánaf szent.
ségében való lelkimegÜsztélás
után csaknem valam'e't'inyi részt.
vevő közös szentáldozásb~n vet.
te magáhoza~ Oltáriszootségben
jelenlévőlstenembért:Krisztust.
A bucsui nagymisét és szentbe:
szédet Csernus' Mihály apát
mondotta, melynek végeztével 'a
körmenet áhitatos lélekkel
ima és ének hangjai mellett tért

vissza Endrődre.

Szent Anna-napján a dévavá
n yai templom.ünnepségen szok.
télk résztvenni a ráéró endrődi·

• ~i; .1·~ : -;. '!', \.~' ,...... ~~. ~;;;.J>1~:

. X!!. :iu~~á~a rádió.~es~de az l :~~u::::. ~::~o;;t~afét;r~;;~~:
19azsagerzet e~ Ji szeretet gyözelméröl f tartja havi áj.tatosságát., " , .I Kfilterfileh szentmisék. Ju·
.' :XI.I. .Píus pápa az. isten~i~gona. bl?kád: a~~ly. egyes ~elyeken l~us 20'~n a csejti iskolá?~n, ju.

\ belesnek az emben esemenyek. mar.mar ehmseget okoz es ehhez I hus 27.en a polyákhalmt lskolá~

re való hatásáról tartott . Szent járul az a sok üldöztetés, amelyet Iban, augusztús 3.án a nagylaposi
Péter és Pálanapi rádióbeszédé. a:. egyház papjainak és apácái, kápoln ás. iskolában, - augusztus
ben a söbbek között ezeket nak hitük miatt a világ egy ré. 10,én a Szent Imre iskolában
mondta: szében -el kell szenvedniök. augusztus IS.én az öregkerti ká~
, -. A mi szivünk, akárcSak a, A pápa. ezután rám~t~tott ~r' polnás iskolában, augusztus 17.

h SZl vetek IS, szeretett fiaím, ra, hogy Ilyen sok baj es bUon én a varjasi iskolában mutatunk
összeszorul a baj, a'szeIivedések láttára sok emberben kétely tá. be szentmisét.
és aggodalmak irtózátos ,örvé. I madai isteni gondviselés tekin. Szivgárdisták ! Polgáristák !
nyének láttára. A hirek sokásá. Itetében és felmer?1 ez. a kérdés: Az augusztus havi szentgyónást
gában vannak ugyan 'vigasztáló hogyan engedheti mmdezt az
jelenségek is, igy például a ke. Isten. , ~..,...,_-....._.......,. .r- ""'.-J'__"'--"'-"__"""'''';'''''voI'~

reszténység bátor védelmezése; Ezekre a kéte~yekre válasz~lt A polgári iskola szarvasi· kir~ndulása
az igaz hazaszeretet,a hősies ál. a Szentatya amikor azt mondp, ' ~-'-
dozatkészség, a hitélet felélédése. hogy amig az emb~rek é~ekben
A másik oldalon azonban ott gondolko'lOak, addig aMmden.
vannak a bajok és bünök, ame. ható évezredek,ben, sőt aZ,örök.
lyek behatolnak az egyéni élet. kévalóságban .l~tj: a világot é~

b l
, d' 'l tb . tJ. d l ha megengedi Idolegesen a baje, a csa a l e e e es arsa a· .'... , ' ,

. tb k' '. t es bun az Istentelens..eg es ke.
ml szerveze e, nemcsa min ." , ,

," . l ' k h . t gyetlenseg felulkerekedeset, azt
megturt Je ensege , anem mm " ' . ,
. f l t l' t' . Itt IS vegeredmenvbena nepek es
a e magasz a as argyal. van .'. k
t
, 'bb' . .', t' egyének Javára teSZI, hogy eze •
ova a az 19azsagerze es sze· k l ' b'l ' kk I '1

retet hanyatlása, a szerencsétlen. ~ a megpro a tata?o a ~nna.
, 'nJ-.. d" t" tI' d k h I biztosabban vezesse oket az Istem
se5"-'e on ot csa a o, ottes.. . . . A k 'd-, ' , Igazsag utpra. ' rossz csa I O'
tek, amelyeket bombak:' es gep- legesen 'győzedelmeskedhet ezen
fegyverek szaggattak szet, sebe. a földön és el fog jönni a fel·
sültek, rokkantak, me.nekültek, szabadulás napja, amikor a min.
foglyok és sok-sok baj, amely denható Isten emberi ésszel előre
nemcsak a harcolókat, hanem a nem látható utakon visszaadja
védtelen polgári lakosságot is majd az emberiségnek anyugal.
sujtja. Itt van a blokád és ellen· l mat és békét.
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Halálra ítélt a statáriális bir6.

ság két betörót, akik a legvé.
delmi elsötétités alatt követték
el bünüket azzal, hogy az el.
mult napokban három ejsiaka

kirakatokat betörtek és· onnan

mintegy 900 pengő értékQanya'
got elvittek. Juhás% Lajos 27
ével napszámos és Hazlinger Fe'
rene 20'~ves bádogos v~dlotta'

kon julius 5.én a halálos· itéle.
tet végrehajtotUk. - Ne lopj!

A honvédek hozzátartozóinak
megsegítése

•p

4

I Figyelem!
Járművezetők!. Gyalogosok!

·Jobbra hajts!
8alraelőzz! Jobbra haladj!

A honvéd~lmi miniszter ren. dik, a másik a rendkivüli csa~

deletére a rendkivüli fegyver. Jádi segély újabb szabályozását
gyakorlatra bevonult földmúve' foglalja magában.

sek családtagjai a legközelebb A rendes családi segély fejen.
i1l1omásozó csapattól a mezőgaz. kénti és havi összege eddig 5
dasági munkákban segitséget pengő volt. JlIlilIs l·étől kezdve
kérhetnek, ha a községi elóijáró. a feleség után havonként 12
ság rászorultságukat irásba n iga. pengő, az igényjogosult gyerme.

, zalja. A csapat parancsnoksAga kek után pedig fejenként és ha~

I a lehetóséghez képest megfelelő vonta 8 pengő.

számú legénységet és jármüvet A rendkivüli családi segély
bocsát rendelkezésre. Az érde. összege az igényjogosult feleség
keltek nek kérelmükkcl a legkö. után kis, és nagyközségekben
zelebbi honvéd I);uancsnoks.íg, k 16' k k

I ha~'on 'ént .peng.. ó, .gyerme '.e .hoz kell fordulniok. _ _
utan 10 pengo, torvcnyhatos<:lglA hivatalos ·Iap mai száma a I
J'ogu városokban h.wi 20 pengő.honú'cielmi miniszter két kör:l rendeletet kozli. Az egyik a ren. IBlIdapesten pedig 21 pengő. A

I des családi' segélyre igénnyel gyermekek után törvényhatóscígi
I biró honvédlegénység hoz:átar. jogu városbiln 10, Budapesten
1 tozóinak segélyezéséről il1tézke: pedig 12 pengő jár.

l
i .,.......-..J ~~ ~~........... __.........--.........._ ..-...v-,~~

Ne'pmo'7galm: I fU1 üves - Kenyeres \ljktória,

I ~ IL Ifülöp János kovács - II'Hnok .
Viktória, VaszkóMih~ly tanitói adaiok- Kalmár Etelb, Gubuznai

I Lajos fmunkás - Bllzás Ró:a.
junius hóról: M E G H A L T :

Akantisz Erzsébet 68 hes
l s;::ervi s;::ivbajb'ln. Forgács Mária

1

65 ~ves véres ,:gygllÍ<.:.b.1J1, Gu:
bucs Béb SánJor l hónapos ve=

I les:ületctt gvcngeségben. Szuro$
vecz Imre fmüves 61 éves gége~

sorvadásban VaJuska Eszter 15
éves gümős agyhártyalobban,
Hangya István fmüves 35 éves
gyomorfekélyben, Huny:r Ernő

I 2 hetes veleszületett gyengeség'
ben, Uhrin József munkás 39
éves gümós agyhártY<llobban,
Homok Veronika 71 éves véres
agygutában, Gonda Anna 42
éves tüdó gümőkórban, Dunya
Matild 60 éves mellhártya-lob.
ban, Fekées Lajos munkás 79
éves aggkóri gyeng.cségben Tim~r
Gy. Mátyás 80 éves dülmirigy
tultengésben, Majoros Vince
munkás 45 éves gyermekfekély.
ben, Pelyva Pál 97 éves tüdő•
gűmókórban, Lipták Veronika
57 éves véres agygutában.

Született:
J{ózsa Ist\:án és Dogi Lenke

I fia: István, GoJa .1,1nO$ és V.uju
! [\1.1tild leány.l: Mária jvbtild,
; Varju L<1jos és Nánclori Etelka

fia; Lajos, Sz.abó Elek és Ko,
vács Etelka leánya: Edit Ilona,
Gyuric:a Imre és Gyuric:::a Mária
fia: Elek Szeba ld, Gubucz Vin'

I ce és Szmo!a Má~ia leál~YJ: Klára
. Ibolva, DlnY<l Jozsef es HomokI Giz~lla lónya: Gizella Jolánt3,
i Majoros Lajos és S;::lIjó Rnzália
I fia: GyulJ, Nándori Lajos és

I
I Chrin Ve ronika leán~a.: V~r~.
nib, Szoslnyák Rezso es DaVId
Ilona leánya: Mária Margit.

JEGYETVALTOTTAK:
Fekécs Imre fműves - Majo'

ros Eszterrel, Bukva Vilmos fod·
rilsz -- Porupcsánszkí Eszterrel,

• Tímár Bálint fmi.ives - Vaszkó!Brigittával, Mészáros József ven.
dégJőssegéd - .. Uhrin Julianná=
val, Horváth Rudolf zenész. 
Knap Erzsébcttel. Hanyecz Imre
fmüves - Tóth Katalinna!.

HAZASSAGOT KOTOTTEK:
Di6s J6zscf fmüves - Knap.

esek Erzsébet, Otvös Benjamin

keroskedó - Juhász KUra, Vég.
vári Károly, máv: J'Qozdonynze,

t6 - Uhrin PiJoska, Móijoroi
János napszá·mos ~ Siunyogh

Anna, Giricz Imr~ fmüves

Hunya M1ria, Hegedüs Llljos

a búza,
és a zab
árát

Szabályozták
a bércséplés díjait.

. A rendelet végül a májusi
szemeskukorica legmagasabb ter.
melői árát mázsánkint 2:3.50, az
Ella-burgonya legmagasabb ószi
termcIöiárát Budapesten má"
zsánkint 8.50 pengóben állapit.
ja meg.

Felelős szerkesztő:

CSERNUS MIHALY
Nyomatott

NfÍDUDV1l.RY MlHALY 
PETÖFI-nyolldájában

Gyomán.

Az árellenőrzés országos kor.
mánybiztosa ezévben is rende.
lettel s:::abályozta a bércséplésnél
felszámitható dijak nagyságát. A
megállapitott csér>1ési rész a kö.

i \'CtkeZ0: J\1agánjáró gépeknC1:
l ha a;: lizemanyagot .1 csépeltető
1 i~azd,1 .1dj,~, ;; legmJgasabb részI<) sz.'lz2J&k: ha pee.lig az üzem<
r a:1v;l~ról '" géptubJdonos gon<
I ."

l doskoclik 6.) szá::aJék. A nem
i ma2'.lnj;író gt'neknél : hJ az. iizem'
j .1n)-':H~ot a 'cs~peltetó ildj(l, il leg'
ma~.lsahb rt'SZ 5 százalék; ha
pedig ,n ;i;:em;lnyagról il géptll

l l(ljdonos gondoskodik 6 S::áZilIék.
! :\ fer!lebb kö:ölt csépIési részen
j ki\'liJ egyes esetekben bizonyos
! pót].i-k ís sú.lr.ith,ltÓ. pélclálll il
i tj\Olfc~:\·5 tanvákon, valamint

l,:oni·atóbÓJ \',110 ~seplé~néI sth.
, i\ !llegá!!apl!otr dlpkbol fIzeti a
i csér1ógéptlllajdonos il gépkeze=
! lőket l'S ,,: ekt6ket is. A gép
! kís::olg,\lá<!r:l s:erződtttett mun:
l kascsapatnak .l h:ltóS.'lg elótt kö,
; tött s:.:-r;:üdésben megállapitottIj.'tr,1I1dúS;11;;it l.Jtlön lehet felsz.1.
I mll:11\1.

; ~x.;~~~~~;l;';;':;:';;oCtl~

Kiket
,. ,... lj 'i ~

i nü:ernainaK f
i A mllnbfe<Jvelem biztositásá.l b, .

l,
ró] rcnc!<:!etd (Idott kl il kor.

I mán\'. A rendelet szerint azokilt
l a fé;fi:\kat, :lkik megragadják az.
!eldll,tlt munkát, szándékosan
! hanyagul teljesitik a::t. vagy en-

Igeciet1cnsl'gd t;liHls.~Llnak a 1.1On.
\'éd el mI !ll U nka koteleu:ttsegen

I alapuló fclhivássaJ, "agy kiren.
I deléssel szemben, - intern~lják.
i l\ köúrdekli és halaszthi1ratl~nImunk<! vidblásának alapos ok
! nélki.·d \'<lló lllegt.1g:ld~s.1, a n:~g'

l rögzött mUllbkl:rLilés, \'i1gy ;il ..

I
I talában a dolgos éJeitöl való

vonclkodás is rcnc!őrh.1IÓs;'lgi őri:

'

l zetet inkr.n,;,j;1st von m.lg.1 lI~án.
Az Illtel't1alt.1J.~i1t OlZ erre .1 celra
létesitett mlll1btáborokb::m he'
lyezik el és katonai vezetés mel.
lett munkára szoritják őket.

Megállapitották
a takarmányárpa

legmagasabb

.. '
>

A hivatalos lap közli a. kor.
mány rendeletét. amely megálla.
pitja a búzának és rozsnak, ille.
tőleg a kétszeresnek, továbbá a
takarmányárpának, valamint a
:Z:óibnak az árát is.

A buza és a rozs árát érdem.
ben az egész gazdasági évben
~gyöntetü~n . állapitották meg,
eg·ységes alapon az ország vala·

mennyi vasuti állomására, figye.
lemmel azonban arra, hogy a
gabonaforgalom szabályozásáról
szóló rendelet a felajánlási haj.
landóságot azzal biztositotta,
hogy aki bllzáját, rozsát október

·31.éig nem ajánlja fel, az később

10 százalékkal kisebb árat kap.

-A rendelct értelmében JZ 1941.
ben termett 73 kg. hektoliter
sulyu szokványminőségü bu:a
termelői ára az ország bármely
felidóállomásán nüzsánkint 30
pengő. Ha " b~lZJ. 78 kg. hekto.
liter sulynál könnyebb, 70 kg.
sulyig suJyhiélny kg.,kint 1-1
százalékot le\'onnak. A 80 kg.'
nál Il'iagasabb hektoliter su!yu
bu:::a ára mázszll1kir.t 1 pcngö\'~I,

<:1 RI kg.• néll magasabb sulyu
buza .1.5 pengővel többet ér, h.1
kifogástalan egészségi állapotu
csira, doh és üszögmenles. l~g.

feljebb 2 százalék polosbszurt
szemet es l százajéknál nem több
id~ger: ilnyagot tilrtalma:.

Az idei termésü 71 kg. hekto.
liter sulYll szokványminöségü
rozs termelői ára az ország bár.
mely feladó,ál1omilséÍn má:sán
kint 28 pengő.

Az idei tennésü, legalább 65
.kg.. hektoliter slllyu eJsórendü

tákarmányárpa legmagasabo ára
egész gazdasági évre Dlldapesten
24:.50, Szegeden 24.30 P. A kö'

. zépminőségi.i takarmélnyárpa leg.
magasabb termelői ára az előbbi

áraknál 1 pengővd alacsonyabb.
A kopaszárpa legmagasabb ter:
melői ára az ország bármely fel,
adóállomásán mázsimkint 32 P.
Ez az ár szeptember 1.től 194:2.
juJius 1,ig minden hónap első

napján mázsánkint 20 fillérrel

emelkédik.

Az idei termésü, 41 kg. hek.
toliter sulYll zab legmagasabb
termelői ára <lZ egész gazdasági
évre Budapesten 26.50. Debre
cenben 26, Szegeden 26.50 pen"
gő. Ezekhez az árakhoz felárat
'számitani nem szabad. Ha a zab
41 hektoliter sulynál könnyebb,
39 ki'. hektoliter sulyig 1.5, 37
kg. hektoliter sulyig 3, 36 kg.

. hektoliter s~yu 4.5, 35 kg.

hektoliter sulyig 6 százalékos
oÍe'Vonást kell alkalmazni. A 35
k!'.•nÁI könnyebb hektoliter
$ulyu zabnál minden kg. minő'

3égü sulyhiányért ~jabb 2 sz1.
~alékot kell levonni.

.. -
~.'.
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Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér,
Megjelenik minden hónap 15 -én.

felelős szerkesztő:

.. CSERNUS MIHÁLY
Szerkeaztő.ég és kIadóhivatal: Endrőd, Széchenyi u. 2 u. I· HIRDETÉSEKET' '.;

kedve-zményes feltételeJ< rTiellett közlÜnk.

Védjük munkásifjainkat

dés, megférés és egymássegités
alapvető béke.elveinek. Félhittel,
az igazság felemás magyarázatá'
val, az emberhez méltó magán
és közélet vegyes~felvágott vol.
táVal rend, fegyelem és béke
sohsem lesz.

Ha Isten okos és szabad gyer~

mekének vallod magad, élj mél.
tóan és következetesen cselekedj!
Ezt kellene megszivlelniök az
államvezetőknek is mindenütt!

Évek óta serényen foly tiltja
munkás~ és családvédelmi mun=
káját a szociálisan gondolkcdó
magyar kormány.

Az ország és a nép érdekében
azonban kivánatos, hogy ne

. félmunkát végezzünk. hanem
.magyar alapossággal és amél.
tányos belátá~, érzékével oldjuk
meg legfontosabb feladatain.
kat.

Tudjuk ;lzt. hogy ·a törvénye~

ket és rendeieteket készitő P.:I'

niszteri magasabbállásu tisztvi.
selő urak kiváló felkészUltséggel
rendelkeznek' és gyakorlati isme.

. retkörük felhasználásával a leg.
jobbat akarják. Engedjék meg
azOnban nekünk falusiaknak is,
hogya mindennapi élet kiván.,
ságaínak és fontos szükségletei
nek feltárásával rámutassunk több
olyan kérdésre és megoldástváró
feladatra, mely talán elkerülte a I

törvényelőkészitő bizottság fi.
gyeImét. Hiába, »az ember feje
nem káptalan 1«

Közgazdasági és szociális
szempontb61is egyik legsUr

.gősebb kivánság a cseléd- és
munkaskérdés rendezése.

r. A magyar nép jövő fejlő..
dése és szaporodása szemszögé.
ből is életbevágóan fontos fel.
adat. hogy leányifjuságunk cr.
kölcse és egészsége feltétle nül
megóvassék.

Sürgős közigazgatási' és fel"
ügyeleti rendezést kiván a cse
léd- és summásleányok mun'
kahelyének; ellátásának ~ddigi

zavaros helyzete.
Elengedhetetlenül fontos. hogy

a 18 éven' aluli leányok csak
szüleik· környezetében . és fel.
ügyelete alatt: dolgozzanak,-· il.

. letv~ ~z;olgáljanak. A. IS-IR év
:körüli leányok bőven . elhelyez-

zenanoc, és. komolyabb, job1>
tisztább, s szorgalmasa~b. élet::
inódra serkentené leán)':ainkat is.

-A summás-Ieányok
. egészs~gugyi .és ed<öl~sí véd~lmi

kérdése' sem jelentéktelenebb.
Endrődről évenkint 5,600 leány
megy idegenbe summásnak .es
elmondhatjuk. hogy ezeknek
3-5 százaléka bepiszko1tan . tér
'vissza. Gyakran 15--:-·16· .éves,
tapasztalatlan', .,fejletlen gyermek
leányokat tesznek tönkre lelket~
len, többször vérbajos gazem'"
berek. .

Mi volna a teendő?

A summásleányokat felfogadó
birtokosok köteleztesscnek, hogy
a községi előljáróságoktól , vagy

. egyházi hatóságoktól tisztessé
gesnek tudott idősebb nöí·mun:
felügyelőt alkalmazzanak, akt
ellenőrizze·a férfiaktól elkülö..
nitett hálóhelyek . tisztaságát,
rendbentartasát, a leányok éj.
szakai otthontartózkbdását, sőt
a leányok vasárllap'.tdeiutáni szó
rakozó helyét is. A makacs és
elcsavargó leányokat vissza kdl
zsuppoltatni szülófalujokba és
pár évig bevonní tőlük a kü'
lönleges .' »summás.cseledköny.
vet«. Viszont a több .éven át
becsületesen él~, szorgalmas
summásleányok szintén része
süljenek kiházasitási segélyben
vagy részben kölcsönben· az
országos családvédelmi-alapból.
Ha az országos - alap nem
birná e terhet, az OTI.ba be"
fizetett dijösszegből 10 százalék
fordittass:k e célra. Nevezett
intézmény ugy is csekély há"
nyadát forditja cselédeink egész'
ségének· gyógyítására.

Legközelebb a mezógazdasági
és kubikus-munkás kivánságo-
kat ismertetjük. "':"'ly.

•

. ...

sre

ked~st nyerhetnek falujokban is,
ahol szüleik minden szabadide.
jüket ellenőrizhetik.

A 18 éven felüli cselédleányok
igegenben, városban leendő el-
helyezését a sürgősen létesiten
dő hatóságí elhelyező irodák
végeznék. melyek mindenelhe~
lyezett leany nevét és gazdájá'
nak cimét eljuttatnák az illető

egyházak pa tronáge-egyesületei
hez. Ha az egyesületi megbizot.
tak arról tennének jelentés a
hatósági munkáselhelyező iro~

rl:i·qk. hogy valemelyik cseléd"
ta .•o gazda és környezete ve.
szélyes a leány erkölcsi életére
vagy egészségére, a hatóság el
\"onná e helyről il cselédet és
cselédtartási jogát is felfüggesz=
tené az ismételten kifogás alá
jutó gazdának.

Szigoru büntetéssel 'sujtó köz.
igazgatási rendelettel kell eltil.
tanicselédleányainkat az éjsza.
kai c·savargástól. Este -8 óra után
minden cseléd tartózkodjék oH.
hon. A vasárnap délutáni pihe.
nő és séta. elégséges üdülést je.
lent. A cselédek részére ingye. Aleguj~bbesemény
nes vagy olcsó közmúvelődési . A vörös árulás és. tervezett
filmelőadásokat tartsanak, hogy hátbatámadás megkapja méltó
a szórakozáson felül ismeretkö- .büntetését. Ot főirányban méri
rük és műveltségük is .gyara" halálos 'csapasát a német"finn
podjék. És ha valamelyik _önfe- magyar szövetséges hadsereg a
jű cselédleány makacsul áthágná kommunista barbiroki:-a. fszakon
a rendszabályokat, az elhelyező, a· német-finn' hadak, 'a balti or-

szágokon át a német bal~zárny
iroda vonj~ be cselédkönyvét és . S:molenszknél a derékhad. Uk-
hivatalosan irányitsák haza fa. l rajnában a magyar-német szö~
lujába. yetséges ha~sereg, dél~n pe.dig

Viszont a jó magavisel~tú és a német roman kötelékek· mor':'
egy-,egy gazdá-nál huzamosabb 'zsoljákfel a' tízniilliós,- dusan
.d l "l - d .k . l fclszerelt vörÖS csapatokat.: A
l őt e to to. . ~l'e, szórga ~as i hírhedt Sztalio-vonalat.védö mil-
cselédleányainkat részesitsék. ki· liós csapatok megerŐsitésér~,'.80,
házasitási segélyben az »orszá. . .. '

. a harcokban.még részt ,ne~.vett,
gos családvédelmi.alapból«. Nem friss, kiképzett hadosztalyt " do-
kell bizonyítgatnunk, hogy :e . bott küzdelembe a ·szovj"etföpa
szociális jutalom és az' előbbi rancsnóks~g ,e~ ezeknek legna
sor~kban ismertetétt' szígoru el. gyobb részét 'az eltnúlt hetekben
lenórzés' nagyon elónyösen vál. szé"t~értek:ai néiriee'~s'i( siÖvetsé- .
toztiltna a' jelenlegi·:»cselédi~. ;iges()csapato~;<~~·>.<iD\F'..i<~·" .,;.

i "I: i ." ~~::·:.i:·'· ~ '~~~'g .'_.~' ;:';~~:~ ,..-j_~·,,8-;~:5'-;!~;<;:·ft':i:t·:l.tj~·~·_~~.=·.:~
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ben tengődő ember-barmokon
nem csodálkozunk.

Csodálkoznunk kell azonban
azokon, ilkik.'viiágosabb felfogás ..
sal eljutnak a mindent alkotó
Isten létére, de nem akarják ne.
ki megadni. nt a hódolatot, en~

gedelmes szolgálatot és igazságai
parancsoló követését, mdy egye~

dül volna biz.tos záloga a:" em~

ber- csorda közötti kiegyenli tó ..

-.,ángban áll a világ \
A párizskörnyéki béke~mag

gyönyoru termést hozott. A
gyülölet és kapzsiság mérges~

pácában áztatott konkoly nem
teremhette a megelégedés. kien.
gesztelődés, megbarátkozás, szó~

val a ván-avárt áldott béke ne~

mes bu<:áját. Aszabadkőműves~

szociáldemokrata és kommunista
magvetők - a hazugság, Isten~

gyalázás, ne~zetrontás, keresz~

ténygyülö~e: közös ma.gtáráb~1 I
szedték elo atkos magvaikat. Mit l
teremhetett mást, mint elkese.. i

redést, lázadást, tiltakozást és l
igazságkeresést. Előbb szóval,
majd fegyverrel.

A megtagadott Isten. az ar~

culütött igazság, a félretolt egy.
házi közbenjárás és jóvátétel~

kivánság' nem maradhatott bün
tetlenül. A Gondviselés utja ki~

fürkészhetetlen. Megtüri és va~

lameddig elnézi a bűnt, az ígaz~

ságtalanságot, a visszaélést és
könnyelműséget. aminthogy meg~

. engedte Szent Fía meggyilkolá~

sát is a keresztfán. A szabad~

akarat isteni ajándékával felnl~

házott ember - még rendelte.
tését, hivatását és köteles hódo.
latát is elfeJedné, ha időnkint

nem sujtaná a dédelgetett világ
kegyetlen bánásmódja és fékte.
len becsapása. Csak, amikor a
szenvedés és megpróbáltátás
mélységeiben vergődik, néz fel
fájdalm'as és gyötrelmes kinjá ..
ban az ég felé és jut elizébe,
hogy ott is laknak!

Az élet korbácsa most is vé.
rescsikot vágott az emberi öntu
dat és felelősségérzet megkérge
sedett bőrén. Feljajdult az egész
emberi nem, mi lesz és hova ve
zet agyülölet ..~ megnemértés
világtornája? I

Megmondjuk. Amig a pénz,
gyönyör ~s.a hatalom kiélése
lesz egyetlen és főínditő oka az
emberi haladásnak, munkának,
életnek, . addig mindig lesznek
kapzsiak és irígyek, mindig tör
ténnek ig~zságtalanságok és fél.
revezetések, addig mindíg az
emberi aljas szdnvedélyek ural-
ják az egyének és vezetők eszét
szivét egyaránt. Addig tartós
békét nem várhatunk. .

.... _. 'Hogy 'e~tpem'éFtít< ~eg .azok,
~ ..,'. -ákik ~·csillag'o~~t is lefagadták az
,'f ~iróC:álokon,3; állati _vergódé~-
~ ~: _,- ';. - "0 .' ,I ... '. • .' .' ..
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.Horthy M~kiós. Ma~~~or~~~'::'
kormányzój~keresztapaság~tvál~ .
lalt egy sokgyermekes .. bányás%", •
és egy hadirokkant csaUdjában.·
Bendula Istvánnak hatcdikfiu..
gyennekén,ek, S~abÓ.LáSzl~.sza
badkai mankónjáró hadi~okkant .'
most. születettikreinek, .a tczen..
egyedilt és tizenkettecJik- élŐ'·
grermekeinek keresztatyjául kér...·
te fel Kormányzó 'Urunkat, 'akf
örömmel váHalta a szegénz ma.
gyar embereket kitüntetó lOkQ
maságot« és az ünnepélyes ke",
resztelőkön a fóispán urakkal.
képviseltette magát. A Kormány..
zó U r jóságos hitvese szép ado#'
mányt küldött uj keresztgyer;'
mekeik részére.

A Hortobágyon .
Lapunk szerkesztője két hétig

Szoboszió áldott gyógyvizében
:oedzette izületeit« és lerótt egy
régi nagy adósságot is. Hét évig'
volt Debrecen lakosa és egyszer
sem volt a Hortobágyon. Most
pótolta :&la vétkes mulasztást_o
A szénásiak derüslelkü papja
begyujtott a masinájába és fél
óra alatt kirepitette a hortobá
gyi csárda mellé a szoboszlai'
Almásy-ház üdüló vendégeit ~

Almásy Denise grófnőt, dr. Van..
gyel Endre gyulai főszolgabirót

és nejét, továbbá lOöreg papun..
kat<l:: Csemus Mihály' apáturat
is. A nevezetességek megtekin.'
tése után élvezetes vacsorát fo..
gyasztott el a kiránduló társa....
ság, miközben a csárda konven..
ciós cigányai jÓÍzü pásztornó..·
tákkal szórakoztatták a veridé..·
geket. Csak akkor képedtek el
amorék, . amikor Palóczy piebá.>
nos ösztökélésére szerkesztönk
vette kezébe a cimbaloPlveróket
és pár szép magyar nótát vert·
ki az öreg cimbalmon. A ked...
ves kirándulás emlékét Almásy
Denise grófnó örökítette meg.
szcrkesztőnkhöz intézett alkalmi
versében, amelyet e1csenve, az:
apát úr tudta riélkü( közöl· e:
s<;>rok irója:

~Köszönjük az üdvözletét,
Szívből viszonozzuk ut.
Kivánjuk,. hogy igéiből
Ss.illjon áldás és malaszt.
Kivánjuk, hogy minden kercs%~
Bő maggOl! lcgyen tele,
Hogy a cséplést alig birjá'
Gépc .pátcrnoszterc-.
HortoQigyi rimhalmon itt'
Süket a hilng, néma' hur,.
Amióta nincs közöttünk
MéltóságosAp.\t úr.'
Azért kérjük, gondolatban
Szálljon n~ha cl hozúnx,
Súlljon ~rtünk az Egekbe

. Néha egy-egy Miatyánk.'
ts ha egyszcr - dörgő u6val -'
Megyink s%~kh.iúba jön, . .
Kercssen Ecl: Oszinte Icu
Mindnyájunknál a% öröm.· '.

Szobos:1ó, 19i1. julius 30.,:
. ALMASY DENISE'

A nagyszcrü alkalnu·. poélU
olyan derut s%~r%ett az·; .apátur:
nak; . h08}'ltac:aját -á. harmadik: .
utc:~ban is hallották;':: ,:'::i:·~i::· '"

, ... ',: ; .<:::: .\:~{~.::'~-, .

dön, a kisgazda.körben augusz
tus IO.én tartották a »panaszna.
pot«. A kormányzat müködésé.
ról adott felvilágositásaihtnagy
figyelemmel és megelégedéssel
hallgatták a megjelentek.

Az állam rendörseg' nagy
razziákat tart a fővárosi $zállo.
dákban és vidéki fürdóhelyeken.
Az elmult hét végéig közel husz.
ezer személy ellen indult. eljá.
rás, akik vagy tiltott kártyajá.
tékot· folytattak, vagy nem vol.
tak rendben okmányaik. Köztük
sok a menekült lengyel és orosz
zsidó. A bünözö alvilág nótári.
us kártyásait munkatáborokba
viszik.

Tiltott műtétek egész soro•
zatát végezte egy győri bestia.
Vallomása során' megnevezett 24
nőt, akik elvakultságukban hoz.
záfordultak. A nemzet és er.
kölcsrontó némbert .letartÓztatta
a rengőrség. de eljárás indul va'
lamennyi vétkes nőszemély ellen
is. Régóta kivánja és követeli a
társadalom tisztességes rétege,
hogy hozzanak .... uj és szigoru
törvényt a magzatgyilkos vadál.
latok ellen. Állitsák staUriális
biróság elé. Egy gyermek csak
ér annyit a nemzet szempontjá.
ból,' mint egy éjjel végrehastott
betörés? A régi szabadkömüves,
liberális irányu büntető törvé•
nyek revizióját -- remélhetöleg
a keresztény kormányzat nem
késlelteti már sokáig? J I

Ilyenek a magyar tüzérek.
Az ukrajnai fronton az egyik
erdő szegélyén .25-30 harcko$
csiból álló szovjet gépescsoport
akarta oldalról támad'ni előre.

nyomuló osztagainkat. B. P. szá.
zados, a tüzérüteg parancsnoka
észrevette a veszélyt, alkalma.
sabb állásba elóretolta ütegét és
nagyszerü találatokkal valameny.
nyi harckocsit szétlötte. Egy má$
sik falu házából ellenséges ágyuk
akadályozták eIórenyomulásában
csapatainkat. Egyik menekülő

németajku lakos elmondotta D.
Gy. százados. tüzérüteg parancs.
noknak, hogy melyik ~ázból

, ontják a tüzet a vörösök. üte.
günk gépágyui gyors egymás.
utánban 12 lövést adtak le a
szovjetágyubt rejtegető házra,
majd az ütegparancsnok vezeté.
sével rohamra indultak a házban
levő lövegek katonai személyze.
te ellen. A néhány tüzér olyan
hatt'llmas . hajrával rohamozta
meg a ·tüzfészket, hogy a bolse
vikiek azt hitték, hogy egész
század támadt reájuk és 22
szovjet-túzér' megadta magát.
Ilyen a magyar virtus ma is I A
magyar katonai erény és bátor.
ság ar ősök tündöklő utjim ha..
lad.

Halálozás. Kalmár Bálint bi;..
tokos, az Endród.Gyomai Ta..
karékpénztár alelnöke és négy
évtizeden át volt pénztárosa el..

.: ~ yt. A köztiszteletben álló
férfiut nagy részvéttel kisérte
sirjába nemcsak a község veze..
tő rétege, de »Szent Antal sze..
gényei« is, akiknek.jóságos gon..
dozójuk és segitőjük . volt évti
zedeken keresztül. Nyugodjék
békével I

.'"H', ••·R. E'K tanitói állásokra. Szokásos mc!.
lékletekkel fclszerelt pályázatok
a:t Iskolaszék eimére küldendők.

Beliczey Miklós főispán nyári . Pályázati határidő szeptember 5:
szabadságának· jelent6$ részét a Közgyülés. Békésvárm~gye

vármegye' tanya~ilágának meg.. törvényhatósági bizottsága ~s
tekintésével· tölti. Mi~tagazda- kisgyül~se f. hó 12.én tartott
sá!Jl nehezen nélkülözi ugyan a rendkivüli közgyülést.. amelyen

több tárgysorozati pont mellett
kiváló szaktudásu és nagy gya..

elfogadták Bakos József orosházi
korlati érzékkel megáldott gaz. főszolgabiró nyugdijkérelmét.
dát, Beiiczey főispán azonban A kisgyülés több endrődi ügyet
kötelességén tulhaladóan hozza is tárgyalt másodfokon. Határo
meg a nagy áldozatot, s család.. zatot hozott özv. Mold vai La••
jától, kedves gerendási otthoná. josné jegyző özvegye részére

<tól, gazdaságától időnkint elsza. életjáradék megállapitása, a. sze.
kadva :otanyáziko: a vármégye gődményes alkalmazottak 1942.
különféle járásaiban, hogy a ta. évi bérmegállapitása, a Vida.féle
nyai kisbirtokosság életszinjét,. szegényház fe1szerelésének kiegé.
.munkáját, állattenyésztését sze. szitése, a ravatalozók épitéséhez

való községi hozzájárulás, az
mélyesen lássa és azt utmutatá.

. öregkerti postaügynökség felálli.
saival, tanác"saiv.:ll! segitségével tásáhozhozzájárulás, a gyep.
emelje is. E hó végén a szeg. mester részére lóbeszerzési se.
halmi és gyomai járás is sorr~ gély, a szekérhidmérleg felálli.
kertil. Orömmel várjuk I tása, a napközi otthon fenntar.

Dr. Sorbán Jenöt, járásunk tási költségeinek 1942. évben
köztiszteletben álló főszolgabi. való biztositása, a járási tüdő.
ráját véletlen baleset érte. Hiva. beteggondozó létesitése tárgyá.
talos vizsgalatra indult Endrőd. ban.
re, s utközben általa hajtott 10' Endrőd egyházközségi képvi.

selőtestülete augusztus hó 23"ánva - egy lóhulIától megriadva
_ hirtelen oldalt fordult és a délután 5 órakor közgytilést tart,

melyen a folyó ügyek és indit.
k~nny~ ~o,csit felforditotta. So:. ványokon kivül. választás utján
ban fobIro lezuhant a kettos betölti a megüresedett polgári

. Tud közé, s életét csak az men.;: - iskolai t;mári állásokat.
tette meg, hogy lova patája csak Hősi halál. Hanyecz István
bal.hüvelyujját roncsolta össze, honvéd, Hanyecz Elek deiék
s mert kiáltására megállt, a ko. öreg munkástestvérünk fia Uk.
esi. nem ment keresztül rajta. rajnában Gordijewkánál julius
Az ~gész jár~s népe nagy. meg. 27:é,n :su,lyo.san sebesült ~s a tul.
..J··bb ' I 't "lt' 'tI I CSinI korhazban szentsegekkel
uO enesse er esu a vara an l . . .

• , k" b megerosltett lelkét vIsszaadta
balesetrol es nagy meg onnye. T t·' , k A h· .f'. erem oJene . os I JU csa.
bülésseI hallotta, hogy szeretet l' df t to" It d 'k ..• . ,', " a enn ar Ja vo ere, oreg
foblrapt nem erte sulyosabb sze- szüleinek. Elment két hős bátY$
rencsétlenség. Főbiránk most Ija nyomán a hadak utján. akik
szabadságra. megy. Kivánjuk, a viJágháboruban áldozták éle.
hogy friss, jó egészségben lás- tüket a haza szent oltárán. End.
suk mielőbb hivatalában és kö- rőd népe mély megilletődéssel

rünkben. és együttérző részvéttel olvasta
Kinevezés. A Magyar királyi Angyal Sándor tábori.lelkész vi.

Vallás. és Közoktatásügyi Mi. gasztaló tábori.lapját a minden
niszter úr dr. Maácz Jánosné kitől becsült és sZeretett mun.
T ruszka. Irén endrődi polgári bs ifju. hósi haláláról. N agy
iskolai rendes tanárnőt az óbe. áldozatát az Ú r ] czus jutalmaz.
csai állami polgári leányiskola za örök boldogságával J

igazgató-tanárává nevezte ki. Mussolini Brunó repülö szá.
Ószinte sajnálattal bucsuzunk a zadp;uancsnok, Olaszország nagy
kitünÓ pedagógustól, aki tizen. vezérének fia h0si halált halt.
két évi odaadó, értékes müködé- Nemcsak az oJasz. nemzet, ha.
sével nemcsak felettesbatósága, nem az egész m;igyarság oszin.
de a szülők,. s az egész község te, együttérző részvéttel gondol
társadalmának. tiszteletét és ro. Magyarország legnagyobb ba
konszenvét is méltán kiérde. rátjának mélységes fájdalmára és
melte. , veszteségére.

Tónit6i változások. A fel. A Futura bhományosai pa.
szabadult délvidék és muraköz nasszal eItek a Földmüvelésügyi
iskoláihoz a Vallás. és Közok. Miniszteriumhoz agabonaren.
tatásügyi Minisztérium EnJr&d. delet elöirásait megker;jl;; ':s ki.
ről is hat tanerőt nevezett ki. játszó malmok ('ll,Jl. Kérték to.'

.Tóth József, Lacsny István, Vö. vábbá, hogya minőségi buza
'rös Klára: Kalmár Etelka, Orbók tu's:igoru feltételeit enyhitsék az
Et%sébet és Venczák Terézia már eladó g;izdaközönség érdekében.
a hivatalós esküt is letették és Biró Zoltán dr., vármegyei
lpÍelöbb megkezdik nehé,z, ér. Ml!P fötitkárés dr. ; Tóth h<
demszerző népnevelói . müködé. ván keIületi titkár sorozatosan
süket a 22 évig idtgen szelle-. látogatják a vár-megye összos

·m(t árasztó ,magyar. iskolákban. MI~:P szervezeteit. .Meghallgat..
.Isten segitse óket L . ják a polgárság jogos panasz.<iit

'. " " . En.dród ró"m. kat: egyházkÖZI és ~özérdekü, méltányos esetek.
. :ség iskolaszéke : pálybatot hir- ben azonnal elintézést kérnek a

~.,:-:-.~ef il megüresedet~ férfi és nói vármegye Fóispánját61. Endró..



3

KAT OL IK U S

't' ; .'-

•• #"

..... ~.. " :-::, .
. '),. -. ." ~. -' :,,> .... ":'.... .... .,'

"

.százezrek utaznak és menetel.
mK Szent István király ünne.
pke az orsúg fővárosába. Igen
so.kan a visszaszautt országré
sz~kből is, hogy sub.d lelek.
ben, szabad levegőben, szabad
ör.ömben fürdessék meg hosszu
rabság keserü. nehéz igája alatt
szenvedő keresztény nugyarsá.
'guk..1t.

Hozza őket a büszke magyar
öntudat. hogy Szent István népe
nem pusztul el a történelem ka.
nyargó örvényeiben sem, ujra él
és izmosodik ezeréves nemzet
ség.fája. Hozzá őket az ősi ka
tolikus együttérzés. hogy a ma
gyarság nagy apostolának nem'
zeti ünnepén láthassák a »Szent.
jobb« diadalmenetét és átérez.
zék irányitását a kereszt követé.
sére és Krisztus vallásának hü.
séges megőrzésére.

A nemzet erejének nagyszerü
megnyilatkozása az, amikor a I
Szent Korona gyermekei össze.
sereglenek bensőséges örömér.
zéssel az első koronás.király ál.
dott maradványa körül és emel.
kedett. áhitatos hangulatban ad
nak kifejezést együttérzésüknek.
s a szentistváni gondolatban fo
gant és kivárágzott testvérikap.
csolatuknak.

A magyarság nagy nemzeti
ünnepén kiárad a jelen ünneplő

, magyarjainak szivébe - a Szent
Király nemes életének. tanitásá.
nak, bölcs törvényeinek meg.
szivlelését és követését kivánó
szelleme. Megdobogtatja a Szent
Jobbot kovető nemzetmagy;ai
nak keblét, hogy felelősségteljes

őrhelyükön ápolják és irtatlanul
fejlesszék a jövőeuedév biztos
zálogát jelentő ősi kipróbált ha.
gyományobt és törvényeket, 
de felébreszti álmából a magyar
kuriák és hajlékok dolgozó fiait
is. hogy ne nézzenek' idegen
bálványokra. ne hallgassanak más
népek hajlamaihoz, szokásaihoz

'illŐ, de nekünk nem val6, ide.
gen eszmékra és téves irányza.

tokra.
Beledörgi - a magyar öntu-

dat rádióhullámain - valameny
nyiünk szivébe, hogy hitvány
magyar és népének. családjának
sirás6ja az, aki Szent István ta.
nitásait eldobva nem féli Iste.
nét, életével. tetteivel megtagad.
ja ősi vallását, szembefordul an·
nak Isttntól nyert tanitásaival,
nem becsüli vérenszertett ma·
gyar haziját és nem követi az
ős.magyarok régi, tiszta erköl
cseit. Ha akarod. hogy huád,
néped tov~bb, viruljon, akkor,:
Járj ,37,. ősök ,utjain h őrizd.

, .Irtsd:1Ueg ami magyarI

Szent István.. ,
UDnepen

Kisasszony-ünnepe
&ldogan olvassuk az Egyház

z&ou>zsmáj~ban: »A' te születé.
sed. legszentebb Szüzanya, nagy
,örömet szerzett az egész világ
nak«.
Krisztus édesanyjának születés.
napját természetesen ma is és
minden időben bensőségesöröm'
mel ünneplik - a Krisztust kö.
vető keúsztény lelkek milliárd.
jai. Az üdvözitő eljövetelének
hajnalát látjuk a Boldogságos
Szüz születésében, akit az Atya
választott összes teremtményei
közül Szent Fia édesanyjául.

Ha Isten megbecsülte és ér
demesnek tartotta a legszentebb
anyai tisztre, j6zan esze és hite
ellen vétkezne a gyarl6 ember,
ha nem tisztelné mindenkinél
jobban azt a Szüzt't és Anyát,'
akit az Isten is többreértékelt
mindnyájunknál.

De különösen a szüzek, tiszta
hajadonaink gyülekeznek e na
pon örömteljes érzéssel a Szüzek
Királynője oltára körü!. Legna.
gyobb értékük: érintetlen, tiszta
szivük szeretetének üde virágait
teszik Mhia oltárára, hogyelfo.
gadja és átnyujtsa ist~ni Fiának.

Régi magyar szokás, hogy e
napon közös szeotáldozásb;m
mondanak leányaink h~lát az
Eucharisztikus Jézusnak, hogy
védelmezőül és pártfogóul édes.
anyját adta nekik. Szebb és ne·
mesebb szeretetsugár nem fakad.
hat emberi szivből.Jézus is, boI.·
dog t:desanyja is bizonyára
örömmel fogadja a tiszta leány.
ifjuság h6dolatának e gyönyörü
megnyilatkozását.

Akik nem mennek e napon
Máriához, vagy nem mernek
menni, azokat ugy tekintik le.
ánypajtásaik, hogy elhullatták
szirmaikat és már nem is méltók
a hajadon névre.

Az endrődi leányok eddig hü.
séges követői voltak a Szent
Szüznek. Reméljük, hogy a mai
leánygárda is tudja, hogy mivel
tartozik t:gi Pártfogójának és ön.
maga becsületének I

Szeptember 8.án ott szeretnénk
látni minden j6érzésü hajadont
a Szent Szüz oltára előtt!

Egyházi hiradás
Szent István-király ünnepén

a délelőtt 10 6rai nagymisét há
laadásul ajánljuk fel a Gondvi.
selő Istennek .:.:.. a termés békés
betabritása nagy, jótéteménye.
ért. Felhivjuk gazda. és munkás
testvéreinket, hogy teljes szá~.
ban jöjjenek el e napon az Ur
megszentelt hajlékába és kö3zön
jék meg az erót, egészséget, ál.
dást adó Istennek irgalmas jó.
ságát. .

Szeptembec 8-án: Kisasszony.
ünnepén kezdi. meg az endrődi
h á r o m Leány.egyesület : a
KLOSZ, a KALAsz és a Dol.
gozó Leányok Egyesülete - .az
uj egyesületi életet. ASzúzek
Királynőjének szép ünnepén va
lamennyi hajadonunk közös
szentáldozáson vegyen részt, dél.
után négy órakor pedig a tor
naterem melletti helyiségben
évadnyit6 közös értekezleten je.

'lenjenek ~ag. '

,.
Búcsú. A rendkivüliviszo. A jelYesokt_tás augusztuS-,

nyok és vonatjáratok csökken. h6napban l6.án él 3Q.án, dél,
tése miatt az idei mátraverebé. tlőtt 9 órakor végezzük ,a "ple••
lyi bucsus zarindoklat elmarad. bániai hivatalbao. A jegyesek
Felhivjuk jó hiveinket, hogy ősi először'mindig' a plebánián je'"
szép szokás szerint »bucsuskör. lentkeuenek beirásra. hogy a%
menetben« induljanak aszom· 'esetleg fennforgó akadályok és'
szédos egyházközségek tempio. h '
mainak és védőszentjeiknek ev- nt ézs~~ek tlkerülése céljából
fordulós ünnepségeire. Tömeges ktllő ft világositást kaphassanak.
megjelenésükkel, bensőségesáhi· Megnyflnak az Iskolák szep...
tatukkal nemc;sak a testvéregy- tember elején. A pótbeirások
házak ünnepségének szintjét szeptember 4-&án történDek,
emelik, de a szivesen hozott ál- 3% ünnepélyes Veni Sanctet szep'"
dozat saját lelkük kegyelmi ér. tember 8.án a% egynegyed 12
tékeit is növtli. órás »diákmisén« mondjuk, a

Augusztus 15.én az öregkerti rendestanitás szept-ember 9.én

k I k k
. k kezdódik. A Főiga%gatóság ren"

ato i uso tartották kápolnáju dtlkezése alapján - több isko-
bucsunapját. Ugyanezen napon lában megnyílik az elemi iskola
a mezóturi testvérek is nagy VII. osztálya is. Az érdekelt is
f é n n y e l ülték Véasszonyuk k l ko á nevét - községi meghir.
mennybevitelének évfordulós ün. detés utján is - közöljük a la.
nepét. A környék több közsé. kossággal.
géből népes bucsusmenetekben
zarándokoltak el a hivek százai L Zr •
Turra, ahol .ól bucsui nagymisét Endrődi népmozgalmi
az endrődiek főpapja, a szent- adatok julius h6r6J.
beszédet pedig a sz~rvasi espe.,
res úr mondotta. Augusztus 17. ~zfiletett: Szabó József és
én, a Szent Klára tiszteletére CSIga Róza leánya Mária, Al
szentelt szarvasi templom bucsu. mási Gergely és Ku~illa Margit
napját ünnepelték az ottani és leánya Magdolna, Hoffmann
környékbeli katolikus testvérek. T erézia fia Illés, Imre, Solymosi
Szeptember 14.én Mezőberény Gyula és Komlócski Ilona fia
katolikus népe tartja évfordulós Gyula, József, Giricz Mátyás és
bucsu.ünnepét. Szabó Etelka leánya Mária Mag"

Hitbuzgalmi egyesntetek. dolna. Forgács Pál és Fekéc5
, Erzsébet leánya Erzsébet, Bálint'

Augusztus' l7.én' déltán fél 4 .
órakor Szent III. rendje, 24.~n 'András és KDap Franciska leánya'
d. u. fél 4 órakor az Oltáregye. Margit, GyuriczahI1re és Szabó
sület, 31 -én a Jézus Szive' Szö. J usztina leánya Jusztina Mária
vetségNői.csoportja, szeptem. Farkasinszki János és Kurill;
ber 4.én délután 6 órakor a Le. 'Etelka leánya Margit, Timár La
ányegyesületek, szeptember 6.án jos és Velkovics Julianna fia
este 1 órakor a Férfi.Liga tartja László József, Bózsó Károly és,
havi ájtatosságát. K~tona Mária fia Béla, Károly"

A Szivgárda leány _ tagjai TImár István és Hunya JUS%t;".
szeptember 8.án, reggel fél 7.kor, na leánya Mária, Rupcs6 Mihály
a fiu.gárdisták szeptember 7.én és Fekecs Anna leánya Anna"
reggel fél 7~kor végzik havi Véger Imre és Timár Róza fia,
szentgyónásukat és áldozásukat. Békefi qergely és Csonka Te,.

KUlterfileti szentmisék. Au. rézia leánya Terézia Es%ter.
gusztus 17.én a varjasi iskolá. Fiu: 5 leány: 10. összesen: 15'.
ban, augusztus 20-án a polyák. Jegyetváltottak : Kurilla Já
halmi iskolában, augusztus 24. nos napsz. T 6th Máriával. Ra
én a nagylaposi kápolnás.isko- fael István zenész Gyurica Er..
lában, augusztus 31.én az öreg. zsébettel, Szabó Bálint fm. Timár
kerti Szent Imre.iskolában, szep. Máriával, Dinya Elek gépész
tember 7.én a csejti iskolában, Szmola Irénnel, Timár Mátyás-
szeptember &án az öregkerti férfiszabó Almási Máriával, Ha
kápolnás.iskolában, szeptember nyecz Vince kovács Bula EteI..
14.én a nagylaposi kápolnás.is-
kolában mutatunk be szentmisét. kával, Timár Bálint fm. ' Timár

Irma Máriával, Gellai Vilmos
Beteg-ellátás. Allandó bete- naps%. Kulik Erzsébettel. össz. : 7.

geink és gyengélkedő öreg hit.
testvéreink szeptember havi gyón. Házasságot kötött: Fekécs
tatását a község belterületén Imre fm. Majoros Eszterrel, Buk.,.
szeptember 1.én, a községi déli va Vilmos fodrász Porupcsánsu
határrészén szepttmber 2.én, a ki Eszterrel, Timár Bálint, fm.
Körösöntul szeptember 3.án vé. Va~zk6 Brigittával, Hanyecs Imre
gezzük. Időközben megheteve- I" fm. Tóth Katalinna), RupcsÓ'
dett hiveink szentségekkel va16 Mihály fm. Fekécs Annával, Mé
ellátását bármelyik napon, bár. súros József ven~"$egéd'Uhnn
melyik órában végezzük. Hoz. Juliával; Horváth Rudold zenés~
:2T.Ítar!ozókat~érj~k.' hogy ne Knap Erzsébettel. ÖSSI.: 7 pár~
hagyják, ~t?lso .orar~ a be~eg ,Meghalt: Lipták V~ronika 57
lelki ell~tasat. E~ot~ vIgasztalast. éves vé"'':. ,::;ygutában, Iványi
heg'yelml., megujulast, g:~kra.n Lajos 76· éVes genyes izületi lob",
testI erejenek gyarapodasat JS ban, Giric%AntaI!8 éves sZesz;'
'látjuk - a Krisztus drága szent. mérgezésben, Nádasdi István 79
testével és vérével egyesült be. éves szervi, szivbajban, Kopcsek
tegeink szentségi ellátása ,nyo. Anna 18 hónapos hörghurutban~'

mán. Bejelentések a sekrestyé. "Kalmár Bálhit 17 éves,' rosszin';'
ben történnek.' duIatú daganatbim. férfi;';4', nD:

.- '. :." ". -.': '. :-. ~:':' '.~:\"..~;~~<~~::~~. ~.:.~
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': ..' töttik: a /f1lkas-fr,ac.agdnyt .. ~zt nyfJZ árúJ..~"Z' dngol. sipbadkJm/i~.·~;:·
~ ,: vállallj?zta~ a ne.!Jl~ttJ~ 'lzatba~- 1J..e~f- nak!lk~, ~G . q-:!J1e~ikai-, de: .::
. mais:>ara Z ~Q;;,' "'~:! . .mokratqrs ctallsta jenklfzad és a- ,..

· CSEjT!: jónqpot kivánok atya. I ci.kúndnak k{riev~iizl, liogy Szla- ZUGI: Evésközben jön mng az ....magdntulajdf)n, az egyéni szabad-
fiakJ".":"'·.: Illlnak, meg Molotovnak t(jM esze étvágy öcsém. 'Ráeszmélt Sztalin ság, a család, a kereszténység a
,:Z·UGI,' .E·(lU' me"a, ha ·J··ó. . ' Már van, mint az.. eg.ész. diplo'11ás-kö- ;h.qgy a;.. ffovjei",IWléf.; ljlp{q~dJ{' :nemzetl.~fl~fl~Ig~~YI!{gI!S/{dá)eiÍen-

b t k k keresztula DardanellálChoz"vezeti' :sége.: ·d"kommuillstáA-."szovjet : a
.t(is éltaJiultad ezt a . nfélkéresz. ve iJói:ee;,~f~~ve'csak' több hun'- . Igen. dm, de akkor ,nagy()n 'közel szociáldemokrdciaikertestvére:Marx'
terzY" köszpfltést? Tán sz,égyöllöd cutsága.Legalább if .ök ugy hitték. jutottuk .volna az oláh.pélr,óleuf!l ; órillt agyiii1teftiéilyeI~~
az Ur jézus sZeil t' nevlt kimon- Sztalin báránybőrbe öltözött, le~ fo~rásokhoz ... Erre ,~zt: rn~ndüI · .l?E(?ESI; Ha/loita~~ ,hogjJ_ Szta
da.ni?' Vagy aZt teszed 'öl rólunk, p~rolázolt Ripp~ropp, k.ülügymi- Rlpp-ropp .nem~t kil/iigymlnzszter,. . lm ujabb dlnokstigál nagy, ,ban-:

J' t I t b t ál hogy "COkl, eleg volt. a,. ra..blásbólcJ kettel illt.ékmea ·Mo'szkvdban. A'
izorry 'fiélünk dicséJni az Urat ? ntsz erre, osz a ara sag. arca A I k t o

· o,. .; . ,. alatt, no meg a semlegesseg kon- , z. a~go o pe~sze. rog.oll .' me~- mi jó és finomsdg 'akad, . bOven
VARjASI: Igaza van batyam. cául lenyelte a balti kis államo.. Igertek ezt [~ekl, sot meg, azt IS, vól az asztalon. Kiszivárgott mégis,

Nem. magyaros és nem jérfias kat, beleharapott a testvir finn hogy ~z egesz ~eIet,-Europ,a 01".- hogy amikor egy-egy zsiros falat
köszöntési mód az, hogy aszon- oroszlányba, majd kitróbdlta az szagall cl szovjet .ml~yl!(}sa es . utdn nyult a londoni vagy az

gya: alászolgáia, meg J'ó napf)t. oláh hadse,reg. elejét és, vitézségét hatalma ~lJ e~g{'dl~. a.t.. . Hunya amerikai követ, Sitalin nagy mo-
J B A db B k Pl:>ta gyutt vena fOlspanynak. hón kézzel nyult a tdlbá és' el-

Ha ~keresitény az embör, .oszt r~- le~~;al~sál~~/sDe 1:le~;l(f~edf:::t~ UGARI: En mást is sejtek. A . kapta előlük~ Eleinte csak bdmul-
t~zrtl ~rre, akkor ország-vIIdg elott meg a lengyel föld feléről sem kommu,nista. ~lv, ~me~ a. ,némel tak. a nyugati. múvelt· nagyurak;
v(lllja is mög réndés köszöntéssel is. persze csak akkor, 'amikor a né- n~mzetl polltlka ,tu: e~ Vl~, ~?se 'majd az .egyik szerényen megje-.

UGARI: A multkor Túron bé- metek mór leiZázolldk sze!J.é~lyekd. IluIum, hogy Sz,alm es ,tarsale/- ,gyezte, Vigyázzon Sztalin elvtárs
mentem egy üzletbe NeJll néztem CSElT!: Ezt. eddig ml IS tud. türjek azt, !zogy Hittler és Mus- . mert piszkos lesz a keze. Ddá se

;a a f' mdt csa'k' "k ho"koOl- tuk, Nem mondotl kend ujat. Az SO(ifli legyen az . úr Európ'~ban: ~eki. vigyorgo!t a vörös cár, ugy
m..ó · . Ir " all. or o öreg Dobos még a7t is kisütötte Felte"!, bogya, hdboru.s l:~zdel- lS p~szkos VOlt, ma annyi ember-
tem VISSza, amlkor odabenn egy hogy ennyi ügyesség nem telIeIt mek es vesztesegek kImentLk a rel erinlkeztemés nem volt idóm
görbeorrú alak köszönt, hogy ki a vörös hj!zér~bufI(titák{óf. Biz- tengely-hatalmuk seregét is, meg megmosni. Hát megtald/ta a zsdk
alázatos-szolgdja, nút telszik pa- tosan az angolok iJktatUk ki Cik!!t, az angolokat is, Akkor aztán vi- a foltját. .

l '? G d It b l hogy láts'o'larr 'ko"" 'e'k nle a a pak ga,n m.as/rozott vófla. Bellinbe .és .UGARI.· VIlY olvas'ta'm, ho',atJ
r;~.ncso f}l . on () pm magam an, , ,~.:> . ú.:> ,,> .- h ~ OJ
!., "h I ..tf·l G '.f' ,? l szust, oszt llgrassak bele a náCI.. R.~m~ba persze a :nl ol.ttestü~.- nemcsak az anglikusok, de Wilson
wgy p e yre gYl[ ,e yarjas. . kat a háboruba. El akartak bánni kon es feldult hazonkon J(eresztul elnök is 1/,'raaS"'l'k rea' k' h
E . r" ' I (, I l' 00" h 'h . H 'l " b <- n, ogyz a majompolaJu sem nem szo -' velilk, mert a némötök már na- vZ a m. voros o ersereR~· ..a ~ elüztük a Kárpátok mellől a az
gád, sem nem inasod, Már a kö. gyon fenekedni kezdtek a démok- aZ Unstennek, hogy keila Idoben betörő·hordát g

.. t"b 'h d'k h f' rat l ill' k"'b A t rdjött Hittlel a vŐIÖS tömeggyil- .,..szon ese en IS azu I, ogy a a-l ,m lomoso lranya a, z kosok álnok játékdra és' megta- ZUGI: De meg mennYlre.. ~zo-
zatosan várja a parancsomat. Ami- hi~/ék, hogy könnyen ,zegyürik őkel nit/'a őket keztyiibe dudálni. ba sem áll ve/~nk, Ne.m . reglben
k d· k"k b 'tb"l k' 00 , nunt lB·lJoll. Nem IS ólmodtdk, É Pelyva Elek sog r d ol Ik"l' tOl pe 19 Ime a o !.l Iro CSE~TTI'. s I/OIlY a'll most a . , o r ne u l .e-

o ,,-\. hogyanémölök villámmal dof- :J ~ l.r
hög. Nem is vettem tőle csakegy goznak!? hadihelyzet ?' ejony-beszedere sem vd/ószolt.
pakli gyufát. l VARjASI: xi tudja, nem-é igy ZUG/: A hivatalos jelentés irja, CSEjTJ: Hogya manóba me-

ZUGI: Fiaim! Amikor az USI vót? De hJt mosl mi okozta a de a semleges svájci és svéd la- rés~elt ~/ek tele/onálni az ameri..
k dd'k t? pok ls megerősítik, hogy elképzel- ka! elnoknek? Hdt Endrődön már

keresztény magyar köszöntéssel er / o, hetet/mili borzalmas csapásokat mmden lehet?
t' t It k fil b 't t k t .. ZUGI : A sok PIZ, a vagyon, alSZ e l e meg~. e ara o () a ,Ofl- jó mód ugy látszik, nemcsak lus- mértek a német-finn-magyar se· ZUGI: Hát többenkün voltak
magatokbl becsulttek meg, mert tit, de butít is. Mire. az angolok regek - az ázsiai vérengző vad· az uradalomtól vett nagylaposi
ez nem lealázkodás. mas emberjia (öleszrr:éltek .és észbekqptak, Hitt- II állatokra. A muszka hadsereg f~le földön, Egyszer csak azt látják.
elótt nzin!- a zsidó köszöntés. ler bo/árta éS egyenkmt legyőzte vagyelesetI, vagy fogságba kerult, hogya nagy szárazságtól meg-

, f," EIlr 'pát Most aztá uJ' harc vagy sulyosan megsebesillt. Közel repedezett fiöldre .lehaJ'ol Elek só-Aszondjátok neki hogy dicsérjük jC:" ~', n -. " '. n . I térre vól szükség, hogy a némöt ölt millió már eddig is a veszte- gor, os,1 nagy hangon bömböli:
az ,Ur~t.: E.ne vlss:a fel~!lk, ~0e.~ kimeriiijön hadianyagban is, éle- ségük. Helló, helló Vilzon! Ha Istent is"
nmmdorokke, amen ' Ezert koszo- lemben is, megosztán a némöt UGARI: Szegény muszka test- mersz, killdj pár ezer dollárt, mert
nünk mink igy endrődiek rninden- katonaság beleunjon a sók harcba, vérek. Fogoly voltam náluk. Sok abból, ami ezen a Jöldön terem,
kinek akivel találkozunk. Léayén Ef,ilJb lJeug ratták a szerencsétlerI der~k~ jó e'}1bert ismertem kö~ti1~. sohsem fizelern ki a Földhitelin-
az rdkon, isfTlerŐS, vagy vadid~gen s~er?eket, meg ~ görögöket. Azt ~a/Z~~~::; ~~~~ánj,~ghf::~s~~ta/~~oí~ teze/et! Vi/zon .azonb~n ne.m rea-
· c: l 'l 't . k I l"'; Illttek, hogy amig a tengely-had- gált s EI k b k It F lIS. , I:e SZU I jU '. zagy ve UnJ, ..:- erő eukkel vesződik, azalati észa- ról nézi a harcmezőt, oszt oda ' e sogor usan .e Je

..cserje az Ur jezust. Isten c/utt kon riÍsza bbditják a vörös !zad. kéuyszeriiik a harcmezóre azokat a hasadék fö/ill, amelyről azt
,kedves dolgot mivelünk, merI di- seregel. De Hitt/er itt is túljárt a milliókat, a~.'knek idósepb, t~- mondta, hogy a föld kozéppont
csérjük Szent Fia nevét, másrészt az esziiköfl. Két hét alatt lema- pasztaltabb tomege taldn meg ján kelesztill Ame/ikdig nyulik

pedl;a . megtud/'uk, Ilo,ay ml'fe'le sirozta a .Balkány.t,. oszt egy gomb," jobban gyil!öli őket, mint mink, CSElT!' Ko"sio"no" I'S a 'ok
o (, o, I' mert eddia is sokat szenvedtek' . m S. ,., lll" M' ., á d' nyomásra jelsorükoztatta sereget b érdekes rO"IVl'l'~(J' 'tá t M 'd IInaClo az . eto. eg a. JOSZ, n e. a szovjet-határra, ahol Sztalin föliik, J' uoOSl s. aj e e-

·ku kdlomlsta testvér IS SZlvesen már sok milliós hadsereggel ké- PERES/: A vörös hóhércár meg- referé/em a szol12szédoknak is. Ne
vdlaszolja, hogy mindörökké, mert szült betörniKelet-PJroszországba, járta a ravaszkodásával. De az kik sem árt egy kis műveltség.
ó is Megváltó Istenének tartja az meg a I<qrpál?kon I~e~esztül Bu. angolok i~ p'léhre csllcsültek balga ZUGI: De. os~t nehogy ugy
Dr jézust,. hát mért szégyelné a dapestre es Becs fele lS. m~sterkedesukkel., Képesek lettek csinálj" mint az egyszeri vadász.

~ köszöntésben?! .UGARI:, Ezt ~ár o.zvastuk ~z vona rá.nkszabadllam ezt a fene- Elmesélte a td . d~.áb h
.' Uj nemzedekböl lS. jullUS l 7-en vadakat, pedig ha sike/illt vóna a .. ~. rsas o an, ol!!'

CSElT! . Mege.rtettem bá~Yám. lett volna teljesen készen a ID. muszka-tdmadás, a uémetekután szornjJu nagy vadászszerencseje
Máskor nem felejtkezem el en se. milliós vörös-horda, e napon akar- ők jöttek volna hurokra. Nem ad- vót, Kiment, .ozt pár perc mulva
Most aztán, aITól szóljanak vala- tak betömi hozzdnk. De megint hatunk elég hálá.t az Uri~tennek, lott egy foglyot. Be/ette a vadász
mit, h'ogy mi ujsdg a nagyviláe- elkéstek... ju.fius .22:én, mint a I h~gy megszabadl(ott ben.nilnkef a tarisznjJába oszt ment' tovább

mellnydorgos menku csapott le vegpusztuldstól. A tatdrjárás ba- A' ' .'. ~.: ' ...
.' ban, mert a cséflés alatt keveset reájuk a fűhrer, Ez a való, ráti látogatás lett vóna ahhoz, ami ll~~ha.ladt szdz metert, egy gyo-·

olvastunk és. meg kevesebbet hal- CSEjT!: A világháboruban att minden tisztességes magyar em- . nyoru sllldá nyulat puffantott le,
/o!!uk odak~~~ ·..a pusztaságban. vótunk valamennyien. Tudjuk, hogy berre és családjára iJárakozott vol- azt is a tarisznydba pakolia. 7iz
Ml van a vOlosokkel.? máról-hónapla tiz millió embert na. A. f!lagyar honvédifjak m~jd percnyi séta után. egjJ vaddisznót

PERESI : Hdl ecsém most nagy bevonultatnl, felszerelni, kiképezni, elmes~/lk, hogy m{t ldttak a I~ldi trejelt el. De ha t· ' t"-
:,. medvetáncoliatás van Moszkva kö. hadianyaggal elldtni képtelenség. paradicsomnak hlfdetelt szovjet- . . ". ez IS a . arCl

pokolban. Tudom, hogy felnyílnak nyd~a p.akolod, vágott közbe az
i Fill. HiWer fujja, Sztalin rakja Hát nem látták a szovjet kétszi- a szemek J . ,egylkhlf{!t/ell ha~/gató, ugy vág-
, .keservesen: nt1ségét e15bb a némlJtök? J UGAR/: Hallottam, hogiGyo- lak ,pofon, hogy.leny'eled a vad-

UGARI: A nyavalya tud eliga- ZUGI: laj, de tanyai felfogású mdra is haza"övet~ezett ~.oi'o.sz- '. disznó, pgyardt. Hdt, riefzog)J te is
. zodni ezen a fU/csa helyzeten. Ez vagy öcsém. Hogya. fészkesnya- frontr.ól egy.nótonus k(}mrnWllsta igy idrJ. q.·bővitett kicúJdsért: lsten

St r 'CTIJ kókl l h t K 't valyába ne tudták vona. Nem 01- vezeto, oszt aszondta a, SQrbdn . ." .,~. . .' .,"', . . .
..~ z ~ Ln na~J er e e. e vastad, hogya tavasszal elkl1ld- fáblró Ulnak,hogy mindénkiiakt;lSz- ál~1011; !;.;Dl~érii1t~hPr Jézust!

.·.e~e honapokig tárgyalt a~ a~gol- ték hozzájuk a japdny kl1li1gymi- .tasson fel a legelsÖfdrd,(lkC a J11n..,!lJ~qfr~é,.a!1Z;~fl': }!,!{,!~zoIták a
francia. diplomás-követekkel, akik niszter!, a· Cirókál, vagy Miróf\át, kommun szót. még kl ls TJZerrmón~TflosQlyogl!~J4vozó q.fyaflak.

'; ji)vetségbe .akartdk bey.on,ni a ~é- az örd.ög tudja a furcsa 'Jiev~t, .dani. MegLindoroqott ·áz. elvtprsak ' , ~~~:-:..' .';.:.;.:".._
;.. met~olasz vasteilgely' ellen. l:.:gjJ Két .he~t~ a nyakukon illt, am,lg kegyetlen .. vér.enazésétóC 1'1,ö.J(lflk ts. " .' '.- '..,.

. .... . .' a nemötok el nem bántak a szer- o' ,
.' .nap azt~n hlj.ledezve, elk~tródtak bekkel. Amig ndluk vót, mégsem .kellene vinni néh(iny', el~e.baios'· 'hi I.'. ;FelelŐs 'kiadó :.'-
,",az a~g11kusok, l}2ert Szilllln hdtuk mertek kirukko(ni a farbdvalJ?C!tya/it, hOg)J v~lds~gb~n:·si~m~él~ ..i. ,:~ cSE'RN'uS:; MIHALY

, ·...,·mlJgott an.émet/el·fio.iaott, kezet. ." V.',IRIASI.' Csak .arra vagyok Jék rreg a vörp~: .~óhér~ufJ..Mt és· " ...'< ',,:' :~~N'c .i· t,"·tt:!· ""','.
b J':l ~kuljanak belol~,·;ha fl.~Pp'o(Zyd- ,::;., ~.yoma-.<~,~· .";'< .'

;:1:.;> '.',J,' PER~Sh,Mondta,13 P~töl,akit kiváncsi, hogy mit igéfheitek, az Jukban van egy g'(J~~ :.Qgy~elö~, . ~~lJ.DY~~".~H!A~Y.
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ked vezményes feltételek m~llett közlünk.

Elöfizetési ár: negyedévre 30 fillér.
l\\egjelel1:k minden hónap l5-én,
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I FeleJö& szerkesztő: .

szerkc~zt~é;éa~i~O~V'~1 : e~ró~,~zé~e~1~ 2 u,

Miniszter-változás "Szent István .nem a bizan
ci férfi, akinek ereje felolvad a
birodalom hatalmában és elveszti
egyéniségét az egy nép ~ egy
ország szolgálatában.

Nem is a Nyugat rajongó
lovagja, aki kih&gyja gondola
taiból a való életet és valóságkép
hajszol üres délibábot.

Nem is a puszták természet
tisztelő, féktelen magyarja, aki
nek, még ha ezerszer áldott is,
ellensége minden, ami nem az

l itikai beszédében, hogy hajlandó I ősi puszták hagyománya." .
m:nden áldozatot meghozni a ke· l Kemény egyéniség: Isten
resztényegyházaktól fenntartott i - .
, k I' k f 'I té é d kéb t I bajnoka Szent Istvan 28 éves
IS o a ej esz se r e en, mer l .
a kO:l1u:1izmus zürzavaros, min- korában állt egy ország élére,
den t b0:111asztó és felforgató, kar- II a~ely ~rszágban akkor vivta
szakában a papság és a feleke-, veres kuzde~mét a keresztény
zet i tantestületek helyezkedtek i világnézet a pogánnyal, az uj
I:g~.r~,teliesebben ~zembe a. vö~ l életforma az ősi' szokásokkal,
rösorulet nemzetietlen, elsöprő kelet szelleme a nyugat mű

áradatá val. veltségével, a családi érdek a
Jólesik hilllanunk a hiteles vé- nemzet jövőjével, a lét a pusz

leményt és elismerést becsülete- tulással. Ebben a viharban ke
gen és hazafias hűséggel végzett mény erővel állt meg a fiatal ki
kultur-munkák iránt. rály, akit nem tántorított el

R\~il1é'jük, hogy Hóman Bálint örök célját~l a vérségi köte
su:yos megállapitásait a40k is lék, a nemzet nagy részének
olvassák és megszivlelni kény- elégedettlensége, külföldi nagy
sZ~iUlnek, akik a magyar ifjuság l szomszéd fenyegetése. Rendű
és jÖ'iŐ nevelését - a keresztény

letlenül válfaJja a küzdelmet, a
egyházak visszas zoritásával -I
kizárólag állami vezetés alatt népszerütl~nséget, a gyászt, sőt
Óhajtják. folytat.ní. Nemr.égiben a I véres csatákat is, mert tudja, hogy

most vállain nem a jelen pilla
N~mzeil MUl1kaközpont vezetője l
tett ilyenféie kijelentést. Az euró- J nat, hanem egy évezredes jövő
pai hirű tudós miniszter szavai nyugszik...
neki is szólnak. •.•Önálló egyéniség, aki nem

válik játéklabdájává befolyásos
törzsfők vagy kUlföldi hatalmak
ke.ében...

••.Munkás egyéniség. aki ural
h,advezetésben, igazságszolgálta-. kodó és biró, hithirdető és nem
tasban, a kereskedelemben és:

ct .. él tb lé b é i zetnevelő, katona éi gazdaságigaz asa~l e. en, neve s en s· l .' ,

a lelkek megszentelésébén. or-! veze.ő volt egyszemélyben : a
szágunk vezetői, Magyar férfiak l magyar jövőnek munkás férfia.
Ha a rádió hullámain hangom ~ ...Szent egyéniség',.· akI földi
el is ha~gzik' széles e haz~ban,.a i életében lsten gondolatait és igaz
Szent Király elsősorban Tlhozza- í á 't k rt é é '. ti ;
tok siól ma '. élete szavával _; s gal a a a rv nyre JU atm.
mondotta Beresztóczy - és raj- i Magyar férfiak - f.e.iezte be
tato.k keresztul minden, magyar { bcs~~dét Beres~tóczy.~. ország-

. férfihez, ho~y meglássátok benne: ujjáépitö és Udvre vezérlö.munká
,és kövessétek a magyar férfi, örö~' l?tokban Ti .• r;. f~rfiak ,légyetek '
es:zményképét: "a gáncsnélkUh. '.' Ó f-. "". .
férf 't l t . b' kát k'" k';. mmdenben, mmt . ,.1 sten.; diCSő- :

I, S en Igaz aJno ,a l. 1-,. '. . • '. :" ....,.".'.- :"

vetett magából minden nemtéÚmfségére ésédef H!liá,Qk~uj ;,éY~~ ...
és szentté lett mindörökké.' redes bol~~gságárá/,: ;'~':':;<"~,>'h,::;:~~

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

A magyar példakép

Krisztus iskolái

Hatalmas,. bátor, az igazság és
meggyőződés tüzétől szárnyaló
beszédben hódolt Szent István
nak, a magyar fMiu és állam
vezető dicső eszményképének 
Beresztóczy Miklós, a budavári
koronázó templomban augusztus
20-án.

»Egy évezreden át el nem por
ladt jobbkéz és királyi homloká
nak megbarnult csontjai előtt te-
szünk -tigzteletet ez országban ősi

szokás szerint. férfiak serege ki
.sérte a szent ereklyét, akiknek
kezében van' letéve az ország
életének, irányitása a politikában,

Magyarország' főméltóságu kormányzója a miniszterelnök
elöterjesz1ésére dr. alistáli L a k y Dezső m. kir. közellátásfigyi
tárcanélküli minisztert ettől az állásától saját kérelmére fel
mentette és az 1917: XI. L-C. alapján közellátásí tárcanélküli
miniszterré G y ö r ff y-B e n g y e l Sándor m. kir. titkos taná
csos vezérezredest, a honvédelmi miniszter helyettesét, egy
idejü szolgálatonkivüli viszonybahelyezés mellett kinevezte.

Minden uj iskola .... mondot
ta Hóman Bilint pár nap ~iött

győri beszéd~ben - ahol a nem· .
zeti érzést és a valláserkölcsi
szellemet hirdetik, egy-egy uj
pillére az uj Magyarországnak. ;

A mi fiaink - mondotta Hó- i
man - most űtt állanak a Dnye- l
per vonalon· és védekeznek a mai;
világ legnagyobb ellensége, .a !
bolsevizmus ellen. Ez a küzde· ;
lern kétségtelenül győzelem-:
mel végződik s ezért Ll küzde- j
leméri kell nekünk hálával fizet· i
nünk akkor, amikor idellaza a'
ku1tur3 területén igyekszünk azt·
a keresztény szellemet nevel- I

ni és szilárdítani, amt:ly leg-'
erősebb vára a magyarság nak. i

Tudós kllituszminiszterünk bölcs
megállapitásd hivatalos elismerés
é~ kitűnő bizonyitvány a nemzeti
szellemben, valláserkölcsi alapon:
dolgozó katolikus iskolák részére. I

Már korábbi elődje : gróf Kte-i
belsberg Kunó kultuszminiszter ~. . ,
megállapította egyik jelentős po- :

HorthyMiklós
I

Magyarország kormányzója - i
Hitler német vezér meghivására!

hat napon át vendége volt a Né-I
metbirodalomnak, s több napig ta- I
nácskozást folytatott a Führerrel. l
Hitler és a birodalom, vezetői ki- l
tüntető melegséggel ~-ogadták a I
magyar hadsereg legfőbb had- l
urát, s Hitler a legmagasabb né- i
met kitüntetéssel diszitette Kor- i
mányzónkat a magyar honvédség :
nagyszerü teljesitményeinek híva-I'
talos elismeréséül.

Bárdossy László miniszterelnök, !
aki elkisérte Kormányzónkat né- i
metországi utjára, az országgyü- I
lés két házának kUl ügye bizott- i
sága e1őlt 1Jeszámolt a baráti ta- :
nácskozásokról. I

"A Kormányzó úr németországi,
látogatása, mondotta B á r d o s s y ;
miniszterelnök, ujabb bizonyságát I

adta a bolsevizmus elleni együt-:
tes küzdeJmünkkeJ most ismét

I

megerősödött hagyományos ma- i
gyar·német barátságnak és ame- ;
Iyet mindvégig ennek a barátság- I

nak a szelleme hatott át. Azután
tájékoztatta a bizottságot a láfo- •
gatás ideje alatt folytatott meg
beszélésekről, amelyek a helyzet
megitélése és a bennünket közö- I

sen érdeklő kérdések tekintetében :
a magyar és német tényezők né- :
zeteinek és felfogásának azonos

Slágát mutatták. Ugyanigy teljes:
volt az egyetértés' a két ország ;
hadvezelősége közölt a szovjet
elleni katonai akcióban való rész- I
vételünk mértékére vonatkozóan, II

amely az igénybevett magyar ka
tonai alakulatok okszerü felvál
tása mellett továbbra is az eddi-

. gi keretek között marad."
A miniszterelnök végül az á'-l

talános helyzetről adott fel világo
,itást.

A bizottság tagjai' általános

tetszéSiel fogadták Bár d o s s y
.Lászió miniszterelnök és kU1ügy

: miniszter beszámolóját. ..'
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Egyházi kögyűlés I
Az Endrődi rk. egylli\zküzségi j

képviselőtestület szeptember 15- i
én rendkivüli közgyülést tartott, I

melyen betöltötte a megüresedett l
tanitói állásokat. A ha.tározatké-'
pesség megállapitása után Cser
nu~ t\ iiháJy apátplebános, elnök
kijc~ölte a j('~yzőkönyv hitelesitő· I
ket, majd iSil1ertette XII. Pius
Pápa Öszentsége augusztus végén '
megjelent bulláját, meJy ujra e/Zye
sitette Szent LásIló ösi egyház
megyéjének Trianonban kettészelt
csonkjait. A képviselőtestület öröm
teljes éljenzésselfogadta a Szent-
szék bölcs intéikedés~t, de annál
fájóbb és keserübb érzéssel ki~

sérte azon elnöki bejelentést, hogy
dr. Lindenbtuger János debrece
dl "postoli kormányzó október 1
töl kezdődően nem gyakorolja to-
vább áldásos, s az egész egyház.
mogyei részre hasznos főhatósági

igazgatását. A képviselőtestület

egyhangu határozattal· megöröki
teni kivánta jegyzökönyvében - á·
távozó egyházfő 'kiváló érdemeit.
End~őd kivételesen iIvezte Lin
dengerger János apostoli kormány-

állandó és folyamatos megujho
dása. Közérdek tehát, hogya me
zőgazdasági cselédek kiházasitási
kölcsönt és gyermekeik számának
növekedéséve!, legalább a harma
dik gyermektől fejenként havi 3-5
pengő családi PÓtlékot kapjanak.
A többgyermekes cselédek első

séget kapjanak az állami telepi
téseknél, jelentős álla'mi kedvez
mények nyujtásával. A vasárnapi
munkaszünet szigoru megtartása
nemcsak vdllási kötelezettség, de
a munkás egészségének és testi
erejének is fölétlenül tekintendő

biztositása. Fölmentésekre nincs
szükség. E sorok írója is gazdál
kodik. Cselédsége soha vasárnap
nem dolgozik, hanem templomba
megy és soha nincs hátrább mun
kájával, mint éi. felmentéseket ki
használó, vasárnap is dolgoztató
kapzsi munkaadÓk. A bér és cse
léd-lakások ellenőrzése, beteg és
öregségi-biztositás elemi feladata;
az államhatalomnak. Nem kisebb 1

jelentőségű intézkedést kiván a ~

munkás-kereset elkótyavetyélésé- ~

nek megakadályozása a korcs mák !
és italmérő helyiségek zár6rájá- i
nak vasár- és ünnepnapokon dél- l
től este 1; óráig való rögzitésével. i

Ismételjük, a lényeg az, hogy l
nlinden szempontból vizsgálják!
i."eté~esek a felvetett kérdéseket j'

es nlllJden elfogJdható érvet és
inditványt mérlegeljenek. Legyen I
vége a kisérletezéseknek és I
félmegoldásoknak. Ne csak ar-I
ról regéljünk, hogy milyen nagy
szerű a német, olasz vagy más I
külföldi munkások helyzete, ha
nem a lehetőségek határain balUl
-- minden patópáloskodás levet-

.kőzés~vel - végre csináljunk élet
revaló és általános mev-eléaedést. b b

keltő, valóban szociális lllunkás-
politikát. _ly.

eimmel a.· cseléd-és summás- I
munkás leányok erkölcsi-, köz
egészségügyi és szociális helyze
tének gyökeres és alapos megol
dásá~ól irtunk Japunk mult havi
számában. Azóta t-5bben Jgvélben,
mások közvetlenül személyesen
keresték fel lapunk szerkesztőjét,

hogy a cikkben foglalt sürgetö
családvédelmi indokokat juttassuk
a m. kir.. kormány elé. Látják,
tudják, érzik, hogya kormány
szociális gondoskodása előnyösen

érvényesül a munkásréteg javára
de még mindig tapogatózásokat,
félmegoldásokat látunk. A foltozó
politika ideje lejárt. Szakértelem
mellett az élet ismerete és gya
korlati késa:ség szükséges ahhoz,
hogya magyar társadalom egyik
legnépesebb csoportjának száza
dok óta vajudó ügye végre nyug
vópontra jusson. Nem lehet fö
lösleges tehát, hogy a falu szem
szögébŐl is feltárjuk a méItányos
és megszivlelésre alkalmas kiván
ságokat.

A továbbiakban - igéretüilk
höz képest - a mezőgazdasági

és kub!kos munkás kivánságo
kat ismertetjük.

1. Nemzeti- és valláserkölcsi
tekintetben elengedhetellenül sür
gős teendő az volná, hogy . min
den földműves és munkásegyesü
letben az elnökség keretében hi
vataibólott legyen és közremű

ködjék a vármegyei iskolánkivüli ,
pépművelési bizottság deleg~.lt·

tagja. Több munkáskör és egye
sület még ma is gyúfészke a nem~

zetközi, destruktív irányzatoknak,;
napi-sajtója tá'volAII a keresztény- :
nemzeti gondolattól, könyvtárából ;
szennyes, megtévesztő eszmékkel l
tarkitott művek akadályozzák a téli!

. I
időben serényen olvasó munkás- l
rétegek szellemi tisztulását és tisz- I
tánlátását. i

2. Anagyszerűen bevált leven- l
te-intémény foglalkozási ideié-!
nek felét kulturális, vall~serkölcsi j'

és nemzetvédelmi előadások ké- l

pezzék. A 15 éven aluli Jevente- l

foglalkoztatást meghagynók az is
kolák keretein belül. Egészség
ügyi, nevelési és erk51csi szem
pontból veszélyes következmények-i
kel jár 'az, hogy nagyobb suhan- l
cok szabadabb és izléstelen be- I
szédeit az aprÓ gyerek-sereg :Iiill- i
gassa· és utánozza. A lY'?gyar pa-l
naszt fiu ös természettben van,
hogy csak azt szereti és . kedveli,
ami önérzetét növeli és kielégíti.
Ha az iskolát elhagyott· fiu azt
hallja, hogy most már kinöttél az
iskola padjaiból, most már legény, ,
levente vagy, máiiként nézi a fon- !
10s intbményt, mintha kiliskolá-

. sokkal terelik őket a foglalkozta
- , . , ctási ,órákra. A falu régi és jótan
:'t/" Jdván:ság,!. az, mezőgilZdal~i 'ér
',; f ,-,' dekbőrjs~ .h,ogy a levente kötele:'
::~,i~,j~:';te~tséitá ·:bet~ltött· 15' év után
~:t~~L~~~döGié~; pe ez alapos . legyen.

3. KözegészségGgyi, m:wkatel
jesitményi és gazdasági érdekből

is fontus, hogy különböző mun
ka-könyvek és munka-jogosit
ványok adásávalelválasztassanak .
a kubikos és mezögazdasági mun- I
kások. A kubikos munka szer
fölött nehéz és nagy testi erő ki
fejtését kivánja gyakran silány
vagy egyoldalu táplálkozás mellett.
A munkásifjuság testi fejlédésé
nek biztosítása em inens közgaz
dasági és katonai érdek. E nehéz
munka végzésére csak erŐsen fej
lett, legalább is 1.8 évet hetöltött
ifjak valók, Ennél fiatalabb mun
kásifju foglalkoztatása kubikmun
kára szigoruan eltiltandó és ré
szükre munka-jogositványt ne
szolgáltasson ki a közigazgatási
hatóság.

Mivel pedig a kubikos-munka
lehetőség nagyon korlátolt és e
rendkivüli idők követelte utépité
sek befejezQsével ~rŐsen csökken
ni fog, évenkint hatósági orvosi,
vizsgálat alá kell vonni öket, hogy
a testi erejében megfogyatkozott
munkás megóvassék a bi~tos el- i
sorvadástól és kellő időben a
könnyebb mezőgazdasági munká
latokra tereltessék.

A kubikos-munkások bevonéÍ- i

sukat kérik az OTI-ba, vagy más:
állami mezögazdasági lJiztositó-;
intézetbe, hegy a havi járandósá- l
gaik pontos befiz~tésével, a~ cltÖ,I- I
tött 40 esztendös munkaidő utan,
mcgélhetésükhüz elégséges nyug- !
dijat kapjanak.

4, A mezőgazdasági munká
sok száma évrŐI- évre csappan. A
kubikos-munka magas munkabé
rei ezreket vonnak el a mezögaz
daságtól. A tel melés csökkenése, .
tellát nagy nemzeigazdasági vesz
teség áll elő abbó:. hogya ser
dülő munkásifju "nem akar jó- I
szággal bajoIni, " s minden ok:
nélkül csapatostul hagyják el gaz- :
dáikat. A mai cselédbérek és ter- :
mészetbelli s20lgálmányok nem:
állanak a kubikos kereset mögött. i
Csak az a különbbség, hogy a l
kubikos a téli hónapokban il kö- I
röket és egyleteket látugatja, nem l
dolgozik, szomszédol, viszont a I

mezőgazdasági cseléd télen is
szolgálati helyén vall. Azt nem
tekintik, hogya télen henyélő

kubikos teljesen feleJT'h" .. l azt a
többletet, amit : . ,,0iben keres,
viszont a cseléd természetbeni já
.'Ildósága és dijii a téli hónapok
ra is esedikes.

Mezögazdasági és többtermelé
si érdekböl el,örangc;;m fel.: __ ,

ha>t'y a két munkás-réteg közül
az államhetalom a mezőgazdasá
ei cselédségnek több szociális
kedvezményt éidjon~ A takarékos
és becsUIetes hűséggel dolgozó
cselédekböl vállnak később a ne
gyedesek; felesek; törpabirtokosok
$őt kisbirtokosok is. Ez a folya
mat 2l magyar kisbirtokos-réteg

zó megértő rokonstenvét, és hat-'
hat6s támogatását. Csak is ezek:
se~itségével tudta keresztol vinni
gazdag tanOgyi és egyházj~

célkitűzéseit: az uj templom-tetö
zet, harangok beszerzése, négy
tanyai kápolnás iskola és ezen
felül 15 tanterem, 9 tanitói lakás·

. polgári iskola, a tornaterem, a
kondorostanyai toronyépítés és
mintegy 35 kat. hold lelkészi éS'
tánitói föld megszerzését közel
félmillió pengős érték-emelkedés
sel. Endrőd egyházközségi kép-
viselötesH!lete hálatel t szivvel mond
"lsten hozzádot" az apostoli lelkíí
főpapnak és áldat! emlékét késő
unokáira hagyja megbecstilésül.

A távozó kormányzó lelkes él
je~zés után - Orbók József tit·
kar-gondnok ismertette a tanitó-
választás szabályos meghirdetését,
a husz pályázó minösitési táblá
zatot és az egyházmegyei főható-

ság hármas jelöléseit a megűre
sedett és választás után rriegtire-
sedő tanitói állásokra. Kerületi~

esperestanfelügyelő megbizásából
elnöklő apátplebános a szavazat
szedő-bizottság tagjaiul Varju Jó
zsef világi alelnököt, Kalmár Im
re Községi birót és Dinya Vilmos
ipartestüjeti jegyzőt, képviselőtes

tületi tagokat kérte fel és minden
állásra külön-külön elréndelte a
titkos szavazást.

A ,szavazások eredményeként
képVIselőtestület az egyházközség
régi tanitói közill álválasztással
át:ielyezte F e h é r v á r i Ferenc
rendes tanítót a tani.tóföldi XXIX.
sz. állásra Tóth József helyére,
P a r Óc z a y Gergely· öregkerti
rendes tanitót Fehérvári helyére
qelterlileti VI. sz. állásra, Ka l m á r
Akos nagylaposi rendes tanitót
Paróczai helyére az öregkerti xx.
sz. "Szent Imre-iskolához", SzabÓ
Vi~tor kondorostanyai "Pogány
Fngyes-iskolai" tanitót Kalmár
helyére a nagylaposi IV. sz. isko
lához, Zempléni Margit öregszöl
lői tanitónőt a gyomavégi XXX.
sz. uj tanitónői áUásra, Kovács
Margit polyákhalmi tanitónőt a
kocsorhegyi XV. sz. állásra, Kal-
már László községsori tanitót az
ugari XXV. sz. állásra.

Uj tanerőkül választotta And
~ássy. Kornéliát a Pogány Frigyes
Iskolahoz, Kalmárné Schüss!er
Irént az öregúöllöi XXIV. sz. is
kolához, Bodnár Józstfet a décs-
páskumi XIII. és Bodnárné Szo
lomáyer Margitot a déspáskumi
XXI. sz. iskolához, Király Erz~é
betet a XII. polyákhalmi iskolá-
hoz, Uhrin Margitot a Xl. sz.
öregszöllői iskolához, Timár f,lá-
ria Magdolnát a községsori XlV.
sz. iskolához.

Képviselötesttilet Uhrin Erzsé
bet endrődi állásnélkUli tanítónő

részére állandó helyettesi megbi
zatást kért az egyházmegyei fő-

hatóságtól. Tudom~sulvl."tte Tere
bessy Károly kántor lemondását,
aki Beregszászra nyert megvá
lasztást és Horváth János polgári
iskolai ta~áÍ' lemondását, akit'
Cinkotára' helyezett a Vallás- és
Közoktatás(1gyi'<Mini·s~eiiym. Vé
gUl méItányosMt:·enielt~;~ jS,koJa-

. takaritók és::kf~ebfr fizetátl ~ .cgy'"
házi alkalmaióttak' fizetisit. ';,
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azt is, hogy sem az angol, f-em
az amerikai egyesOlt államok kor
mányzata egydlen négyzet deci
métert nem juttatott vissza igliz- Dr. Czapik Gyula veszprémi
ságtalanul megcsonkitott hazank- megyésplispököt a budapesti ka-
nak. ts há mindezekből nem vont tolikus nllgygyOJésre történt fel-

utazása alkalmával autószerencsét-
le tanulf.ágot, csak igazolja azt a lenség érte. A katolikus társada-
régi mondást, hogy: "nem. min- lom nagy megdöbbenéssel és
den eszes ember okos is" és öszinte részvéttel hallotta ól kiváló
hogy sajnálhatjuk azt a derék főpap balesetét. Most örömmel
magyar pártot, de a magyör köz- halljuk, hogya főpásztoregészségi
éjetet is, ámelyben ilyen ember állapota kieJégitöen javul és csi-
vezérszer epet tölthetett be. golyatörésCl okozta fájdal mai is

Az idövel, viszonyokkal és le-
enyhűlnek. Az endrődi hivek, kik

hetőségekkel mindig számit a jÓ- élénken em ékeznekCzapik pOs.
zan politikus, EurÓpa mai válsá- l pök urnak az itteni Népházban .
gos, rendkivüli helyzetében böJ- i elmondott hatalmas és lenyűgözö

csebb és előrelátóbb, nemzetünk- i beszédére, buzgón imádkoznak a
re szerenssé~ebb irányt n;)m kő-! föpás~tor teljes felgyögyulásáért.
vethetett kormáriy, mint azt Da-!, . Dr. .Bert,sztóczy /\1i,klÓs mi
rányi Irnrédy Teleky és Bárdossy' nIsz.íerl tanacsost, papal kamarást, '. " I - Magyarország Kormányzója -
tették. A törtlnele~1 há,lája és tár- l értékes munkásságáért - a Ma.,
gyIlagos eltsmerese jutalmazza Igyar I:rdemrend Tiszti Keresztjé
ma id e világosfejü vezetűket. Mi vcI tuntette ki. iVelegen gratulá
pedig nem tehelOnk mást, mint I 'unk.
nyugodt bizakodással, egységes _ ,Eckhardt Tibo.rt törölték 11

támogatással állunk nemzetünk tItkos tanácsosok Jegyzé~éböl és
'.. "tó' llé k'k dd' I megfosztották magyar é:llampol-lranYJ I me , a I e 19 s gárságátÓ1. .
meg tudták mentenI hazánkat, né· Az 1\ ko ' b" t ó,,' ~r rmany:z os az apr -
punket a pusztulas és rombolás ,llagvak bércséplési százalékának
elképzelhetetlen bCHZalmaitól és emelestt nfom engedélyezte.
lesz erejük - a magyar népmJ- I Hog)":dl 12tja a nemet tiszt
liók önluuótos v;selked~sél1e~ tu- I a hucal? honvéd~t? WilJí Kurt
datában -- a nemzet ep~éget· és Inémet szazados rÖVid szabadsága
fuggetlenségét is átmenteni a várt alatt a Deutsche Auslands Club
boldog magyar jövo felé. I helyiségében elmondotta, hogya

Egység, szorgos munka, önfe- mögyar gyalogság olyan lendület-
gyelmezés, a köz fddc·zatos szol- tel harcol, ami párját ritkitja. A
gáll1ta fenn if, alul is elöfeltétele magyar csapatok mellett harcoló
6 mindnyájunktÓl remélt és kivánt némett:k különösen a magyar
,~:l~~.:~_!.._,, .__ ,., .., i gyalogosok rohamait . csodálták

lYíegsemisitették l.' meg A német rohamosztagosok
rohamaikat hang nélkül, némán

abekeritett f szokták végrehajtani s éppen ezért
élénk figyelemmel és tetszéssel

szovjetcsapatokat kisérték mindig a magyarok ro
hamait kisérö hatalmas "hajrá"

A n6met védcröjelentés hirül kiáltásokat. A német százados el-
adta az Azovi-tengertöl északra;
folyó csata VE:'gét. Ezzel a . keleti '1- beszélése szerint a harsány hajrá f

orditáEokkal rohanó magyar bakákarcvonal egyik nagy hadmúvelete
lezárult és ez a befejezés ismé- ~ rohama a legrettenetesebb hatást
telten döntö jelentőségű tény.' l vállotta ki mindig a szovjet ka-

UgyancsaX befejeződött a Vjaz- ~ tonákbóJ. Azok a szovjet katonák.
mánát és a Brianszknál körülzárt l akik a legnagyobb ágyuttizben és
szovjctsercí(ek megscmmigitése is. í i leghevesebb gepfegyver golyó-

A szovjetcs!patok öS8zesen záporban is kétségbeesett kitart~s-

több mint félmillió foglyot, 840 sal állottak helyükön, a magyar
harcikocsit és 4ÖOO löveget vesz- bakák rohamait meg sem kisérel
tettek ebben ól nagy bekeritö csa- ték feltartani, hanem ijedten, ha
tában. IAlra vált arccal futottak szerte

A keleti arcvonal on fogságba szét a roham elől.

esettek hatalma!!, állandóan nö- Terrnényértékesitési Érdek-
vekvő száma a német sajtó sze- képviseleti Tájékoztató 5z01-
ri nt a bolsevista védelmi rend- gálat a Mezögazda5ági:Kama-
szer összcom!ásának legbiztosabb . ráknál. A Tiszántuli Mezőgazda-

jele. . sági Kamara felhivja az érdekelt
"Ilyen óriáiöi veszteségeket' gazdaközönség figyeImét arra,

egyetlen hadsereg sem bir ki, I hogy ugyntvezelt Terményértéke
még hogyha II Szovjetuniónak i sitési Érdekképviseleti Tájékoztató
egy~.?r kimerithetetlennek tartoti l Szolgála tot szervezett, amelynek
emberkészJeteiretámaszkodik is, I célja, hogyagazdaközönségnek
mert a több mint hárommillió Ia terményértékesitéssel kapcsoJa
~olyhoz hozzs kell m~g szAmi- tOi kérdésekben felvilágositást
tanunk a3 elesetteket és a sebe- I nyujtson, az esetleges panaszokat
sOlleket is, akiknek száma jeJen-1 kivizsgálja és orvoslá5 céljából
leg még mt~közelitöJeg sem ál· I illetékes helyre eljuttassa. Ezt a
lapitható meg és akiknek A szá- Szolgálatot Békésvármegyében a
rr a a hadjárat első heteiben még Kamara Békésvármegyei .. Kiren-
a foglyok számánál is nagyobb deltsége, Békéscsaba, Irányi ut ~2:
volt." sz. látja el. .' .

l
- ,az óriá~i távolságok folyt,án l
eJóallolt ITJ:l1den nehézség dacara i
- minél jobban biztositEUk. Egy. l
ben mindent elkövetünk, hogy a l
kinnlévök ittbonmaradt családjait i
megóvjuk a nC:lkűlOzéstől. i

Örömmel és blJszkeséggel ál- I
lapitom meg, hogy harcos fiaink l

a rendkivüli nt:l1éz viszonyok da- l
cára mindig l:l régi magyar kato-!
nai hirnévhez és dicsöség hez rnél- l
tóaIl állottak meg h:llyOkel, s6t l
az egész világ által elIsmerten Uj !
babérokat slereztek tp azokon a l
vidékeken, amelyeken egykor
öseink ontották vitézi vérliktl, l
amikor utban voltak a Haza felé,

Legmelegebb köszönetemet és l
dicséretemet fejezem ki ezért a I

harcban állt .csapatok minden
tagjának és megbizom, hogy eze
ket bajtársi lJdvözletemmel együtt
összes alárendeltjei nek tudomá-
sára hozza. HORTHY, s. k,

egyszer már müködtek, a szellem
és fegyverek hatalmára: váll váll
mellett, és ez teljes bizonyságot
nyujt: az uj munka kulturának
és az igazságnak a gyözelmére.

C. L C,
, E cikket az olasz egyetemi fa5
ci5ta hivatalos .Iapjából hozzuk.

viseihetö bel- és kolpolitikai hely
zetet teremtettOnk.

I:s most mégis mc-gdöbbenéEstl
halljuk, bogya magyar keresztény
epitö-politikánák egyik magaSán
kiemelkedő aJakja - félrelépett
és nem tudni hogyan: a haza
sorsa fölötti tépelödés elmezavaró
óráiban vagy tuifOtött b<:csvái(Y I
örjür.gö hevUletében sárt dobott
arra a keresztény nemzeti irány-I
zatra éi korrrányzsti mfiködésre,
amelynek vnlc:mikor egyik megin
ditója és támogatÓja Ő is volt és
amely a benső reDd ég megélhe
tés bizto~itásán kivül megkétsze
rezte - területe és lakossága
mílliÓinak visBzaszerzésével 
az orilzág birtokálloroányát, tekin
télyét és önmagabüá~át.

:J.: Eckhardt Tibor szégyent hozott
hazájárll, gyalázatot nevére és
n;uJtjára. Károlyi és tárfai korlá
toltságukban léprementek és pusz
tulásba dönlötlék ezeréves szép
országunkat. Eckhardt banösebb,
mert tanuja volt e szerencsétlen
politikai vállalkozásnak. Láthatta

Eckhardt~

A Kormányzó elismerő

távirata a szovjet frontoD
harcoló gyorsharltestünk

'i ? ~

parancsnoka~']()z

A Kormányzó Ur Őfőméltósága i
a gyorshadtest parar.csnokál:oz a !
következő táviratot intézte: ~. l

Méltóságos és nemzetes i
vitéz lófődálnoki M i k I Ós Béla l

urnak, l
m. kir. vezérőrnagy, a gyorshad- .,'

test parancsnoka,
Egy negyedév telt el, amióta I

a gyorshadtest é~ a Kárpát-:-cso-.
port átlépte ezeréves határunkat, I
bogy nagy szövetségesünk olda- ~

Ján évszázados, legszebb hagyo- i
mányainkhoz híven kivegye ré-j
szét abböl a harcból, amelynek
célja, hogy megvédje Hazánkat é~

vele az európai rendet és kulturát
a kelet felöl fenyegető barbariz-
mussa} szemben. l

E három hónap alatt minden
magyar itthon féltő gonddal és!
meleg szeretettel követte a had-;
banállÓ csapatok klizdelmeit és
azon fáradoztunk, hogy sorsukat

lenlegi nemes nagyságát nagy-
. részt annak is köszönh~ti, hogy
bele tudott olvadni és mélyedni
abba a nagy, két fényes, szellemi l
nagyságba, amely a latinság és a
germanizmus.

A tengeJyhatalmak tehát vissza
tértek arra a terUJetre, amelyeü

Károlyi
"A gyenge leroskad a szepve-'

dés sulya alaH, az erös felemel
kedik, mint vihar után a buza
kalász." A törhetetlen nemzeti
erönek és élniakarásnak hősies

megnyilatkozésát énzázadokra
hirdeti az a retldkivOIi erőkifejtés

és lendoJet, amelyet a magyardg
trianoni bukáu nlán csonkal!ágá.
ban ls mutatott a nagyvilágnalc I

Áz anyagi és erkölcsi javaiból
kifoszlott nemzet lázas munkához
:ogott, bogy Szent lstv~ n Öl öksé- I
gének megtépázott hányadát meg
tartsa, az elve13zett ősi országtes-I
teket visszaszerezze, a forradalom
tól feldult társadalmi életbe békét
vigyen, ahol elégeciettlenség mu
tatkozott, ott nyugalmat biztosit
son, ahol a n~mzet testén ~ebet

lAtott, gyógyítson, ahol igazságta-
. lanság bántotta éi kedélyeket, ott
igazságot tegy~n, ahol hiányzott
a testvéri és fajsleretet, ott Krisz
tus szeretetével áthidalja a társa
dalmi és osztály-szakadékokat.

Gyarló .emberek lévén tökéletes
eredményt nem, de tUrhelO és el-

o" .'
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Nemzetvédelem.
A kormányaföldbirtokpoli,

tibi törvénynek ujabb igen fon ..
tos rendelkezéseit léptette életbe.
A= allnakidcjél) nagy belpoliti.
kai hullámokat verő földreform.
javaslatnak eddig csak a' ház.
helyszcrzésr~ vonatkozó része
lépett éI'etbe, illetve csak. erre~ ,
nézve adta ki a. kormány alapos
előkészítés után a végrehajtási
utasitást. -'

Az igazs*gosabb és helyesebb
földbirtok me'goszlást az irányu'
ló intézkedések azo'Dban ezZel
korántsem álltak meg s a kór'
mány a háborus. viszonyok elle. '
nére is azon van, hogy .. il·' re.
formmunkátmihél szélesebb kör"
ben atriennyire csak :a körühné" '
nyek és:a ma dönté jelentóségü
t~rmel~sis~eQ1pQnt<;>~ megc~ge•.
dtk, folytassa. :: ~ .

. . . .'. ~ - .. ':. ..,

Egy lelkiisnieretlen milliomos' I Ettől kez.dve pokol volt él~. dányban jár.vege. Mindenhonnét kidobták. Ha egy A SIiv ujság változó példány

Londonban meghalt I. Bmce fijét pedig egy női .állal kötötte l vendéglöben megjelent, a közön- uámban 200-ig. ,
lsmay töbQszörös" milliomoil. be. fölismerték: Brucc Ismay ség távozott. Egy törvénynéki Nenzeti UjsAi 20, Uj Nemze-

I. Bruce~lsmay volt egyik oka ·volt. A megmenekültek akiknek i tárgyaláson valami ugyben tanus- dék 120, Képes KrÓnika 15, Ka-
a Titanic' hajó ismeretes kata'sz- I rokonai nem fértek má; el a men-l kodnia kellett .volna, dea bIró I toliku8 Misszió 9, Ujélet regény
trófájának. . töcsónakon, agyon akarták verni l nem bocsátotta esküre, mert mint í 40 példányoan jár átIagosan a

Bruce lsmay elnökigazgatója Alig tudta ~ Carpatia 5zemélyz~te ! lelkiiameretlen férfinak eskOjében I plébánia tertiletén.
. volt annak a hajóstársaságnak, megmentem. . l nem. lehet bízni. l Ezzel nemben kevés a balol-
molyiknek a Titanic hajó tulajdo- A törvényszék két évi börtönr4: l Még holttestét is megvetett4k.! dali lIlIjt6 termék. .
na volt. AlOn a szerencsétlen i itélte Brucet, a hajóstársuság pe- ~ Rokonai nom engedték meg, hogy Szociális szako5z~ly jelen-
úton azt akarta, hogya hajó a ~ dJ~ megfosztotta elnöki állásatól. i hogya családi sírboltba temeslIék. I tése:
gyorsa~ág rekordját érje el. An- l SétJnos, milliÓit' nem vehették el : Koporsójánál, csak a lelkész,·szol- I Anyáknapján 9 anyát jutalmaz-

~:~ó;.h:;6~~C~i~:a~~;ölt:e~~~~::~__""""'''='''''""7=_,~::'':r=~:e:: :~ I~Unkk v:~g, kiknek 58 élő gyerme-
rövidebb idő alatt teszi meg az - __0_' - -- l ELen kivul azzal is segélyezzUk
utat, kitüntetésUl kemény fehér l a lOK gyermekes családokat, hogy
alapon kékre festett &zalagot sza- Az endrődi róm. kat. egyházközség l illO,", gyermekei, ha jó tanulók, a
bad viselnie. A hajóEtársaság el- A C b ' l ,. az 1940-41.' e'vro"l .. I' polgáriiskolában elönyt és segit-
nöke erre a dicsőségre vágyett • • eszamo oJa séget kapnak. Uayanclak minden
6~ parancsot adott a Titanic ka- munkaalkalom él kereseti lehető-!
pitányánéik, hogy il. lehetö le/;-, Hitbuzgalmi szakontály: egyest\leteink hetenkintgyüléieI- : !légnél ezeké az elsőség.

nagyobb' sebességgel haladjon. l Az on;zágos központ a céJt igy j nd, l Az elsöáldozókat kOzOs rigge-·
Smith kapitány nem volt erre; fogaln·,a:::tJ. meg: "Szenteljük meg I f) A fiu ifjuságnak pedig cser-I' llvel nndégelte meg az Oltár-
hajlandÓ, mert a tengeren jég- l a vanárnapot. u . I kész csapat éli Kalot ad iráayitást lIgyesUlet.
hegyek ú~z\<áltétk és ilZ id6 kO~ : E cél lTIegval6!itására itlsölior- f az öntudatoB klilolikuB életr.e. l Szent Antal szeginyei közt 36
dös volt. Bruce lsmay azonban l ban háro nl napol1 lelkigyukorla-! A központi lemetőben kápolna 1 munkaképtelen, öreg c~aládot tá-
nem engedett: ' tot (artotlnnk P. UL;rin Sándor l ftllkét áIiitottunk mUvészi Fajdal- ; mogalunk.

_ Gáioljon át a jéghegyeken ! 1 s, J. verttésével marciulI 9- 10- J I, ! mag AllYIl awborral. ) A köz.ég kÖZÖií segélyezésben
Azért fizetjük. Ha az ég ég föld: Ullyaoc61lk a leányok rhzere I' AtiléHvasvégi éli központi te-! is kb. 4200 pengő kertil klo5z-
öss~e~zakad is, a kék ~zclagnak 1 ta:t0!tun\i harom napos leJkigya- t m,töb~ 101ekharangot vetiünk. l tállra.
míenknek kell lennie - szólt reá i korlatot OyUmOlcsolt6 Boldog- I Két timplomi zászlót meguji- ( Karácsonykor minden reászo~

a kapitányra. ! a~szonyig, mintegy 1500 részt-! tottunk, i ru1ó iskolá:s gyerm~k kapott a le-
Smith kapitány figyelmeztette, ~ ve',óvel. : A kulturális és sajtó szak· 1 b,tÖlléghcz mérten ajándékcsoma-

hogy Iclkiisrneretlen6ég annyi ~m- ~ Nagybőjtb~n é::llldvelltben min- : osztály beszámolója: l gol.
ber életét kockára tenni, \ den szombat csIli ill irányadó r Ar. or!!zágvL\ cél: "Tererr.tsUnk l Gyüjtésh61 megépitettlik a köz-

Emberek ii! nem számíla-; csoportnak llzernináriumi elóadÁ-! katolikulS műveltséget." l pon~ temetöben 'és a szarvasvégi
nak! - hangzott Bruce Ismay! soklit tartottunk. ~ E cil érdekében tartottunk 14 ( tometöbcn a ravatalozót. S ugyan
válasza. A kapitány ern: kénysze- ~ N(:metűauá~ba és a !lummas l 'helyen kb. 100 elöadálit az isko- í csalt a központi temetőben egy
rűségböl kiéiUtó. a parancsot (j se- ; munkákra indulÓ munkA~ok in- !lánkivOli népmúvelés keretében' kápolna fülkében műveszi· szép
besség fokozására és néhány perc i dulá'b elött kö:.:ös szent gyonást! azokrÓl d témákr6i, melyeket az ( fájdalmas. Anya 8zobrothelyel-.
mulvéi belcöntkczett éi kató.sztrófa. ~ 6s szent áldozáson vetlek résA'!1 országos A C. kÖ2ponl az Anya- 1 tUn" el.

A menektiJésnél Bruce galádul i Egy~zcf[e kl) 300. 101I'mtegyházr61 k1t(ilött. ; Téli hónapokbsn az iskolái
vi~elkedett. Smith kapitány kiadta l Péter és Ptdkor, az aratáIli mun- i AzonkivUI a nem iskolakötelei ! gyermekek ebédeltetéai a.lfciÓ so
a parlIncllot, hogy eiőször a nö- ~ kál' rnegktzdése elNt annepél) tli i levelltÓ/<. Két e.aportjában heten-l rán jobb táplálékhoz Jutottak.
ket kelí elhelyezni a mentöcsÓ- l Veni Sancté, tartottunk. ~ kint tartottunk vallAi erkölcsi I 16 család iutott megélhetéshn
nekokba, utoljára a tisztek és leg- ~ E;.;yh.lZlllegyéllk patr6nuilánaá::

1

oktatáfit. I II káptalani föld parcelláÚsával.
utoljára. a Kapitány hagyhat ják el l Unllep~ll bucsuiarando~latot ve-, "leány egyesUletekben nép: ~-I)!o~~n-EtWn I

a hajót. Brucenak mint a hajó, i z:lünk Nagyváradra l!:ülönvoliéllon. j éredménnyel megrendllztOli a ka
'tulajdonosa képvise16jének lega:.. ! A környék plébániáira a bucsu- : tekizmus-ver5enyt é6 résztvettünk .
!ább is a tigztekkel kelIeIt volna i napjáD kOrmfiletoen mentek a hi- ~ az oro5házi laAnynapon,
maradnia. l vek, igy Gyomára <lZ Apátplubá-;' A kUlönböző JegénY6iye6UJetek
. Bruce megkárte az egyik tisz- i nor; ver:otésével Itb. fOO-an. .1 ll, a leányegyesűletek 4, a Sziv-

tet, hogy szerezzen néki egy -női I' Az cJG6 áldozást ünnepélyes i gárda és Szivteiltörgárda 6 eset- I
bundát, mert egy nőismerősének keretek közt tartoituk meg. ; ben tarioitak hazafias, katolik~ I
nincs meleg ruhája és a mentö-! Az e~yellületi életünkről a kö-! műkedvelő elöadást. l
csónakban roe'lfázik. Ezer fontot I vetkezókben lIzAmolhaiunk b~: . Rendeztunk adventi és veti'tett-
(17.000 pengö)· igéri érette. Al' a) Az Oltáro~yJet mintegy 260 l képe! nagyböjti délutánokl:lt.
tiizt leJjoollette a kéré!!. taggal hűségesen tartja imádás i ; Ünnepélye~ kerttek kOzt ren-

A hajóró1 csupán 26 csónakot t Óráját éli gondozza li templomot i deltUk meg az Anyáknapját.

k It
' h és annak felszereltBét. í.,., KUlön helyiséget rendeztttnk ba

tudta . megtö eni, mert ama-I'
rabb elsülyedt, mielőtt a többit b) Az Eucharisztikus férfi Liga' II leányegycsUletck számára.
leereszthették volna. •mintegy 70 taggal havonkint tart· A legény~ylet eddiii heJyid-

ja gyOlését. , liégét pedig 18 méleresro nagyob-
Közben odaérkezett aCarpatia I bi10ttuk JTlei.

Óceánjáró és megkezdte a men- c) A Jézu" Slive Szövetséi Női i II
Cia ort ja kb. 200 ta al működik. I. A legé~y- és le.ányegyasUleiek

tésI. A legelső mentöcsónak me-. P gg. könyvtár'.llt kb. 70 kötottel gYlI-
nekill1jeit :--csupa nőket - fe- d) Szent ferenc III, rendje 60 Irapitottuk•.
délzetére vette és ekkor kíderUJt, tagja réi nem gyónt betegeinket l. A Hármas-Körös 500 példány-
hogy az egyik kÖzülök: férfi kés:dtl elő a 8zentségek felvételére. , ban jcl~lnik meg.
Finom női .'bunda volt rajta, a e) Klo~z, Kalász és D. L. Leáyn- I A Jézu~ Szive Hírnök 460'pél-

'.
',' .
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"Csak magunkban a..'
hiba, _deegyszers·
inind magunkban is·
a feItámadási--erö l"

. (SZÉCHi::NYI.)·
.a •ti•

Akció esperesi. tanácsa Fetzer es,;,
perei elOadásában - __ a jövő 'évi'
gazdag munkaprogramwnak aL

. egyházkOzségeket .érint<9 hitbuz
galmi, kulturális és szociális
charitativ részletei! vitatta meg.
Az egész napOi tanácskozás Után
Felzer József - a kerület pap
sága élén - kÖSlöntötte meleg

I
szivvel az egyházmegye nef>ztorát:
Bedák Mátyás szentszéki ülnök,
plebánost, aki könnyene köszön
te meg paptársai őszinte .együtt
érzö szeretetét.

Hitbüzgalmi egyesületeink.
Szent Ferenc lll. rendje október
19-cn délután 4 órakor, az Oltár
egyesűlet október 26-an d. u. 4
órakor, az Eucharisztikus Férfi
Liga november 4-én délután féJ
4 óra}wr, az Euckarisztikus Férfi
Liga november 4·én déllltánfél
6 órakor, a Jézus Szent Szive
Szövetség Női-csoportja november'
2-án' délután fél 4 órakor, a
Leányegyestiletek november. 6-án
délután fél 6 órakor, az ismétlOs
fiuk és tanoncok november 4-én
délulán5 órakor végzik havi ö~z

szejövelelüket és közös havi szent
gyónásukat.

Kültcrületí szentmisék. Okt.
19-én a Szent Imre és Polyék
halmi iskolákban, október 26-án
a nagylaposi és varjasi iskolák
ban, november l-én az öregkertí
kápolnás iskolában. november 2
án a csejti iskolában, november
9-én él Szent Imre és polyákhal..
ml iskolákban, november 16-án
a na~ylaposi és varjasi iskolák
ban mutatunk be szentmj~éket.

Az Olvasós-társuIRt tagjait
kérjtik, hogya megujitott templomi
lobogójuk készitéii dijára szánt
adományaikat Varju J. Imre veze
tőhöz juttassák el.

f. jegyesoktatás októ~r 25
én és november 8-án délelőtt l()

Órakor a plebániahivatalban tör-o
ténik. ~

Az állandó betegek és örtg
gyengélkedők havi Iizentgy6násu
kat beJterületen' 'nQvember 3· lm,
kilJterületen novemner 4·éri vé
gezhetik. A betegek hozzátartozói
a . sekrestyében eszközölhetik a

. bejelentést. '.
A napokban megjelenikajézus

Szive Naptár. Minden katolikus
cialád tiszteuég6re válik; ha ezt
olvas8a ég gyermekei kezébe a
sok tanulsAgot éi lelki tökéletese.
dést nyujtó milvet adja.· '.

•
~ >.. ".

:,"Minderú~k -·.elodáll .
.' ~lö~tero:·: hüs~g a faj-

~ :\ t4inIJoz t" .. ~.....>.... .
.. '. ~,'. '._ <:::·;«5?~C~~~~.) .

o .... ',':: .C; :;::":~':~;~L\:·:~:;~b:t~J:Z~~~St.;,.
. ~.', .~

,.
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..'Van .benne igazság!
.' Egyyal1ásos, sokatimád- tán jut el arra az igazság

kozó • ember beszélgetett ra, amelyet nem i s m e r t
egyszeregy másikkal. aki elóbb. Nem ritka eset áZ

.bizony a vallásra nem s;o~ életben, hogy vallástalan
kat adott és évek~n keresz- fiatalság után megtér vala
tül sem kulcsolta . össze ki, megismeri az Istent és!.
imára kezét. felemeli hozzá a lelkét. .

- Hat te igazán soha~ De valami igazság mé-·I
sem szoktál imádkozni? - gis van a vallástalan em- í
kérdezte ci vallásos a val~ ber állitásában. Tapasita
lástalant. lati tény az is, hogy aki

'- Bizony nem szoktam. gyermekkorában az édes
- felelte a másik. - Az anyjától nem tanulja meg!
imádság ugyanis olyan, az imát, ritkán kapja meg I
hogy az ember az édesany- i1zt. a kegyel.met, ~ogy lTIcg

jától tanulja meg.' Ha az', térjen, megIsmerje és sz.e~ J
tán attól nem tanulta meg, , resse <'IZ Istent. fp ezért az 1
ba).o~an .fogja az életben el~ l els6 és alapkötelessége min
saJatltam. den édesanyának,- h o g y

Nincs teljesen igaza en- összekulcsolja ~isgyerllle~eI
nek a vallástalan embernek. kezét és az elso szavak ko- !
Az ember okos és gonciol- zött, amelyekre m~gta~itja l
kodó lény és néha a téve- I öt, ott legyen a M. Ii1tyank. Ii
dések hosszú esztendeje u~ I

~~mrlMIii: mm5f~:1.,.~'\W'I ~~ I
Első a boldogság i

Egyházihirek
Endrődi bUC8U.'· SIept Imre

herceg Pátrónusa Endrőd község
népének és védőszentje régi szép
templomának. A község népe ~
ősi' szokás szerint fényes .tinnep
lésben rója le tiizteletadójAt 
november 5-én, a' Szent Királyfi
emléknapján. Teljes munkasziine·
tet· tart és valamennyi család fel
keresi ösi templomát, hogy ott
segits~gct és közbejárását ktrjc
Védöszentjének - al áldást, bé
hét és örömet osztó Krisztusnál. I
Különösen a legény·ifjuságrrák I
nagy ünr,cpe a bu~su-napja, hist l
a legdaliésabb, legnemc~ebb, leg- I
tük{;letc~ebb e~zmél1>'képét látja I
61; ünnepli Szent lmrc·herceg di
csötilt alakjában. Mint más évek
ben, most is közös szentáldozás
ban járulnak legényeink, cserké
bleink éi ie\'t:rJféink az Ur oltá-I
rához és hálatelt Elivvel monda- I

nak köszönetet 2Z isteni Mester- I
nek, hogy nekünk adta utmutató- I

ul, védÖűI az Árpádház e. dicső I

hajtását: Szent Imrél.
November 4-én este 6 órakor

egy óras szentségimádással kezd
jük az ünnepségeI. Másnap reg
gel 7 órakor legények gyóntatása
és közös szent áldozás. Délelőtt

10 órakor ünnepélyes nagymise.
Délután az ünnepi vecsernye után

1932-boo Amerikában m6ghalt mindenkllöl m~ko\'etcli, hogy az _ cserkész _ előadás lesz a
egy Minford nevezetíí milliomos, örök boldogságra törek~jék. Az Ipolgári iskolában. Este fél 8 óra-
aki négymillió dollárt hagyott egyik számára a családI élct, a . kor a Katolikus Legényegylet uj
hátra. Végrendeletében e vagyo- világban való munka horza meg l tagjainak fela\'atását végezztlk a I

. nának negyedét, pontosan egy- I a boldogságot, a másik számára Népház mozitermébcn. A szom-
millió dollárt Orace nevű leánYá'll az Istenért való önmegtagadás, I széd egyházközségek buzgó hivei t
ra hagyta, áki már akkor 23 esz- lemondás, a szeretet gyakorlása. ez uton hivjuk meg bucsuOnnep-
tendeje a domonkosrendi apácák I Az II fontos, hogy a boldog~got l ségünkre. l
zárdájában voll nővér. A végren- l nemcsak a földön, hanem az I Krisztus Király Qnnepén a
deletnek azonban egy. feltétele örökkévalósagban is elérjed. Ki-, KLOSZ helyi csoportja rendez
volt. Ezt az egymillió dollArt csak nek molyik utat jelölte ki az Ur, ünnepélyes közmüvelődési elő-
akkor veheU'e Volna fel a millio- az különböző. Ámde ahhoz az ut- I adást a Népház mozitermében.
mos lánya, ha elhagyta a zárdát húz, amelyet 8Z tg jelölt ki lIzá- l November l'én dtlután 3 óra-
és visszatér alvilágba családjához. munkra, maradjunk hivek. kor körmenetben vonulunk ki. a ~

Orace növérének hivatalosan, a,",'~8WM'fflNR Ed szarvasvégi temetőbe. A központi
tudtul adták a végrendelet feltéte- I és 6zarvasvégi temetőben is vég-
lét és kérték, hogy nyilatkozzék, Miért h~rcolunk zOnkgyász-istentlszteletetelhunyt-

vajjon elfogadja-e ezt, kilép-e II .M OszkV él ..ell en? II jainkért. Visszajövet a höslJk szob-
zárdAból, mert ellenkezö esetben I ránál emlékntJnk Ms katonatest-
egy másik rokona kapja meg ezt Mikor Németország mcglnditot- vérei nkről. November 3-án ala-··

az összeget. A nővér azonnal ta nagy ktJzdelmét a holseviki mizsnát osztunk szegényeinknek.
feJelt: Oroszország ellen és Magyaror- Az adakozásra szeretettel kérjOk

- Nincs sztikségcm semmi szá.g az elsők között c~atlakozott olvasóInkat.
gondolkodási id..,őre A millió dol- az uj Európa ker06zteshadjáratá- Gyüléstk. Az endrődi esperesi
Járt nem fogadom el, mert én a hoz. tulajdonképpen olyan döntést ~~r(jlet papdgát - évi őszi gyU-
zárdát el nem hagyom; Az emberi hozott a magyarkormánYJ amely Jé,ének megtartására - Kondo-
élet célja a boldogság' és én hol· szinte önma~ától értetődően kö- rosra hi ..·ta öSSfe II ke ri.ll et espe-
dognak érzem magamat a n'll dá- vetkezett a magyarság történelmé- rese : Fetzer József pápai kama-
ban, mert azzal a tudatt,,] élek itt, böl. Az európai népek egyetemes rás. Ugyanazon napon p4rhuza-
hogy elnyerhetem az örök holdog- történelme azt tanítja ugyanis, mosan tartotta évi közgyfiléiét az
ságot. Ha pedig a boldogság és hogy valahányslOr ~y-cgy eSl~ esperesi kerület tanítói' kara is.

a . pénzközötl . kell választani, mény érdekében' fegyverbe szóli- Délután a Katolikus Akció espe-
csak nom losz.ek olyan esztelen, lollák Európa népeit, a magyar reskerOleti tanácstagjai tartották
bogy a pénzt választom, amelyről nép mindig őszinte; slivMIjövO évi megbeszéléseiket. A gytllések
bizonytalan, hogy meg tudja-e lelkesedé6!el ciiatlakozolt a közös tárgysorozalain a folyó e~yházi és

. ':hozni ~. boldogságomat és felál- zászlóhoz. Elsők között vettOnkkulturáJis kérdések szerepeltek,-
(Jozzama .zárdai . életot, Ilmely részt a különböző kereizteshadjá- kmöiiös tekintetteraz elemi iskola
'~ár eddig j~ boldOggá tett. . . ratokban, évszá~adokon át kOz· VII, é.s VIII. osztályánikmegnyi~

>.·.'Is·te.n:ríem,kivánia . mindenkitől, . döttOnk II Keletről támadó barbAT . tA,ával kapcsolatos tantlgyi vonat~,
.11ögy~, ~fdába/>:menjen,' De ",Ill! seregekkel. . koz*su problemákra•. A, Katolikus

(;!I~;i~cf';' ~,<.·.c ~,,:..:.,.. . .!
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A szovjet eddigi ember
vesztesége 9-10 millió

*

a nagyváradi káptalan teJepitésre
felajánlott földjén hatalmas· iram
ban indult meg a szántás-veté5.
Dr. Nagy János miniszteri telepi
tési fehJgyelö négy traktorral vé
gezteti a munkálatokat. Körülbelül
négyszáz katasztrális holdat fel
szántva:bevetve adnak át méltá
nyos térités mellett a telepesek
nek. de ha az idö engedi, az őlizi

mély slántást is elvégzik a trak
torok. A telepesek tehát tavasszal
kitünöen megmunkált kész földet
kapnak tulajdonul. A föld hivata·
los átadása pár hét mulva meg
történik. A jelentkezök tehát sür
gősen fizessék és küldjék be a
véteJelár előleget. Al. elmult hé
ten miniszterkOzi bizottság tár
gyait a helyszinen. Kijelölték a
templom és iskola-helyet az uj
teJepes község részére. A kataszt
rális holdankint átlagban 450 pen
gős vételár mellett csaknem aján
dékba kapják telepeseink a rend
be hozott szép birtokot. Hálásak
lehetnek érte a Káptalan népsze
rető tagjainak és a . Földmivelés
Ugyl Miniszterium Telepítési-Osl
tálya megértő vezetOségének. No
vember l-ig minden jel ~ntkezö
köteles befizetni a "foglalót". Ne
mulassza el senki!

. Csökmőn,'

*Tulalacsonynak tartják a csö-
vest~ngeri árát az alföldi gazdák.
~ endrődi MtP szervezet nagy
választmány! gyüléién rámutatott
arra, hogy a tavaszi árviz. s a
nyári két hónapos szárazsá" miaU
katas:trális holdankint átlagban
5-6 mázsa csöves tengeri te~mett

a község határán. Kondorostanyán
ugyan 10,-15 mázsás termést is
elértek, de ahatárszélen 3-5
mázsás voU a termts. Tizenhárom
pengő negyven filléres ár mellett
ez 2-:-3 mázd.s buzatermésnek
felel meg. Mivel pedig a buza
termés is nagyon gyenge volt, AZ

adót és a téli ruházat költségeit
a tengeri árából akarták fedezni
a kisgazdák. Az alacsony ár mel
lett két hold termése sem elég
egy pár csizma vételér•. Legalább
16 pengös kezdő árat vártak gaz
dáink. A M~Ps1ervezet felirat
oan kérte a rendelet sorgös mó
dosítását.

fl minöség i buza feltételeit
oly szigoru követelmén~ekhez kö
ti .a nyári gabona rendelet, hogy
83-84 kilós. hektóliter sulyu bu
zában ~S talált .hibát az átvevő

központi szerv. A Futura bizomá
nyosai - küldöttség utján' - kér
ték az uj Közellátási Mini~zter'

leg különb.ség nélkal avárni;gye
minden elemi és. mezögazdasá2i
népisko1ájában a tanHás. Majd
1942. február 1~ától ismét reg
gel fél 9, április 1-étől. kezdve
pedig 8 órakor fog' keúiődni a
tanitás.

A tanitás ideje.
Október 1 étől reggel fél 9,

november 16-ától pedig 9 Óra.
kor kezdődik az elemi Isko

lákban a tanitás.
Mint ismeretes, a vallás- és

közoktatásügyi Miniszter a rend.
kivüli idöszámitásra tikintettel ugy
rendelkezett, hogy amennyiben a
helyi- körűlmények indokolják, a
kir. tanfelűgyelők megengedhetik
a tanitási idö napi kezdetének a
8zabályoktól eltérő módon való
megállapítását.

A több hilyröl elhangzott ké·
relemnek engedve, a m.iniszteri
rendeletben kapott felhatalmalás
alapján Ot'. Somodi József kir.
tanfelUgyelö most körlevelet inté
zett az iskolák helyi hatóságaihoz
lj abban ugy rendelkezett, hogy
október hó l-étől kezdődően no
vember l5-éig bezárólag reggel
fél 9, november 16-ától kezdödö
en pedig 9 órakor kezdődik' iel-

A hűség jutalma.
Felemelö szép tihnepségnek voU

tanuja Endrőd község tanácsterme.
Az elöljáróság, képviselőtestület

és községi alkalmazottak jelenlé
tében adta át T ó t h J á n os köz
ségi kertésznek dr. Sorbán Jenő

járási főszolgabiró bajczai Beliczey
Miklós főispán megblzásából a
m. kir. Földmüvelésügyi Miniszter
elismerő okiratát és 80 pengő

pénz- jutalmát. Sorbán föbiró ma
gasszárnyalásu beszédben mutatott
rá a munka szeretetére, köteles
ségszerű vállalására és hüséges
teljesitésérCl. A mai időben 
mondotta Sorbán föbiró -' sokan
menekülnek a rendszeres, állandó,
alkotó munkától. Kevés fáradság
gal nagy keresethe:a szeretnek'
jutni élZ emb~rek. A liberális vi
lágnézet "könnyüélése u és kapzsi
felfogása érvényesül sok helyi.!tt,
szellemi és fizIkai munkások se
regében egyformán, Pedig ebben
a szörnyU világégésben - az itt
honiak alkotó, serény, minden
eröt kimerítő munkásságának kell
pótolni a szörnyü pusztitás fel-j
mérhetetlen értékeit.

Örömmel köszönti a jubiláns
Tóth Jánost, aki 38 éves községi
szolgálata alatt soha nem csök
kenő energiával, tetőtöl-talpig bo
csületei megbizhatóságával pél
daként áll a község minden al
kalmazottja és polgára elött.

A jalenlévök élénk heJyesléssel
kisérték a fóbiró valóigaz fejtege
téseit és lelkesen üdvözölték a
kituntetett köaségi kertészt, aki
meghatva mondott köszönetet a
nemvárt kitüntetésért. Mi is me
lag szeretettel köszöntjUk János
bácsit, a katolikus Népszövetség
többmint 30 éves csoportvezetöjét,
s az eucharisztikus férf1-liga buz
~ó, érdemes tagját. A jó lsten
még nagyon sokáig áldja meg
erővel- egészséggel l

,
es

tállni, akkor több hadianyagot kell
szerezniök Angliából és az Egye
sült Államokból, mint amennyit
elvel'ztetlek. Az angol-szász álla
mok hadiüzemeinek azonban ez
esethen két évig kizárólag a szov
jet részére volna szabad termel
niök. De még akkor is, ha már
most rendelkezésre áIlna ez a ha
talmas hadianyagmennyiség, a
rendelkezesre állÓ közlekedési esz
közökkel husz hónapig tartani,
amig elszálli~ha tnák rend@Itetésl
helyére. A Szovjetunniónak nyuj
tott angol segély ép ezért csak

jelképes jelentőségű.

I
I

I
l
l

Az agrár-olJó kedvezötlen tágu- l

lása azon kérés elö1erjesztt-sére
bátoritja a választmányt, hogy a
vármegyei métyen tisztelt Elnök
ség utján az Országos Pártot a.
kérdés sUrgős megvizsgálására, az I
agrár-termékek és textilnemüek kö- ,

\

zött árarány kiegyensulyozására I

kérj~. I
Ezzel' kapcsolatban leszögezte l

a választmány azt a sulY0i; sérel
met, mely ri csövestengeri árának
alacsony megállapitásáfal érte a
gazda és munkás népet. A me
zőgazdasági munkab~rek, szer
számok, Ozemanyagok és az adó
emelkedésével nincs arányban a
második fötermény ára. Legalább I
is 16 pengő az a kiinduló ár, l

mely a gazda rendkivül megnove-I
kedett gazdasági kiadásaival ará
ny09. Főispán ur Öméllósága ut- ',I

ján alázattal kéri a válesztmány
az Országos Párt nagytekintetü I
Elnökségét, hogy a N~gyméltősá

gu Kormánynál a tengeri ár mó
dositását sUrgösen kieszközölni
méllóztassék.

18.000 tank

agrár-ollóval?

repülőgép,
, ,
agyu

vao' azMi

ég Odesszában bezárt szovjet csa- :
patokat. Ezek egybevelésével, ha
számitásba vesszUk a szovjet had
vezetés számára már tekintetbe
nem jövő sebesülteket is, akkor I
a~ ellenség ö~szel vesztesége id-I
dIg megközelItöleg 9-10 millió
ember. l

Ez a tizmillió ember a bolse- l
vista támadó hadsereg zömét te- i

szi ki. Ennek a hadseregnek az l
lett voJna a feladatll, hogy Né- l
metországot és azon keresztul !

Európát lerohanja. l
_._i8B_.IlI_-_·.*!lrdll'Il'iIIIBlI_IllElllIllWillZllllillllalll_WAIIIl3&mO!ZB*.*'__."••---1

!
I

(NST) Az istanbuli lapok egy
része hirt ad a szovjetarcvonal
felbomlásáról s ezzel kapcsolatban
fogl3.lkozik azzal a kérdéssel, mi
lyen segitséglJt nyujt Anglia 5ZÖ

vetségesén.ek és mennyIre suJyos'
a szovjetvereség.

Az Aksam többek' között a kö
vetkezőket irja:

- A szovjelhadsereg eddig ke·
reken 14.000 repUJögépet, 18.000
tankot és 22.000 löveget vesztetl
Amikor még e hadianyag birtoká·
ban volt. akkor sem volt ~épes

feltartóztatni al ellenség elönyo
mull.sát. ·Ha a bolsevisták most
még eredményesen akarnak ellen-

A szovjet vesztesége:
14.000
22.000

(Bud. Tud.) A német sajtó nagy l
ciOlekkel közli a véderöfőparancs

nokságnak azt a jelentését, hogy!
a krjanszki és vjazmai csatában I
ejtett foglyok száma 500.000-en (
feJ(jlemelkedett és ezzel a német I
fogságba esett bolsevisták száma!
messze tulhaladja a hárommilliót.

A Völkischer Beobachter meg
jegyzi, hogy ehhez hOlzá kell szá
mítani az elesetl~k nagy tömegét.
is. mInthogy 'a hadi jelentések l
igen véres veszteségekröl számol- ,
tak be, továbbá a Leningrádban I

A Magyar Élet Pártja endrödi \
nagyváJasztmánya október 5-én I
tartott értekezletén alapos vita tár- l
gyává tette a termények és más I
közszükségleti cikkek Arait. i

A nagyválasztmány örömmel
látja a m. kir. kormány azon in
tézked ését, hogy a termények, ga
bonanemUek és közszükségleti,
cikkek árszabályozásávaJ az áru- l
felhalmozást és árfelhajtást meg- I
neheziti s annak közellátási szem- I
pontból rendkivül fontos, de több
~zör jogtalan nyerészkedést elő

idéző kérdését állandóan szemmel·
tartja és a körülmények mérlege-l
lésével a lehetőség korlátain beIOl .
rendezi. i

A falusi termelő és munkásnép !
érdekében azonban flgyelemremél- l
tónak és orvoslanóónak tartja, l
hogy amikor a buza 331zázalék, l
a tengeri 20-, a hizottsertés 30- I

35 százalékos áremelkedést muta' I
az 1940. évi szeptember l-i ár. I

szinvonalhoz kép~st, ugyanakkor I
az alsó- és felsöruhanemü, a cipö
és csizma ára 80-150 százalékot I
ugrott fel. . I
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Az Országos Vöröskereszt
KÓrházak részére gyUjtő

endrödiek névsora a
gyüjt~s eredményénl~k

fettü ntetésével.

Szerkesztői

üzenetek. Szent Imre herceg ünnepén
minden magyar szem tekinfetét

TöbbeKiiek. Szent Mihály- II szeretném reá szegezni, de fÖlég
napján a messze idegenben dol- az if;úságát. Sokan e hazá:Jan

~ gozó munkások és munkásleányok l tévelygők tervszerfien vezetik el .
Zempléni Margit 49,50, Orbók i is sokan felkeresték üdvözlő so- l töle a ·felnövekvő nemzedéket ~s

Erzsébet 12.50, Orbók Sarolta Iraikkal lelkipásztorukat és kérték, I meddőségnek tiintetIk fel éltét, . a
23.50, Kovács Margit 9.28, Hunya l hogy houátartozóikat is értesit~e í gazdagabb .magyar életet, termé
L3josné 15.50, Dr. Borsi Vincéné' hogylétükröl. Rákoskeresztur VI-! kenységben a legértékesebbet.
31.-, Tóth józsefné 27.50, Pádár! dék(,rűl Homok Lajos és munkás- l Ki vagy Te Szent Imre Ke
Mik16sné 17.-, Uhrin Margit l CSélpatil, Nérneto;szágból özv. Ár- ! resztény magyar katona-hős, ki
28.30, Uhrin Erzsébet 21.70, 1 vai Jánosné, Nehéz Mihályné, Ne - I karddal kezedben éltedet vitted a
Hattyufi Erzsébet 30.70, Gábriel! héz Mihály, Paróczai Ilona, Oeák- l haza védelmére a nyugati vége
Irma 26.80, Simon Gizella 8.70, l fa!vi Margit, Kovács Etelka, Fe-,' ken. Te a keresztény magyar hon
Kisgazdal<ör gyOjtése 26.-, Talán! kécs Mária, Ungi Mariska, Buza védség szent példaképe, a had
Anna 12.30, Kurilla Erzs~bel9.~, l~ Anna. Ounapenteléröl a kender- 1 seH'gUnk előtt ebben a vonatko
Timár Irén 4.30, Hegedus Margit. gyárból G)'uricza Regina, Farka- I zásban is ismeretlen maradtál.
9.52, Debreceni Mária 2.50, Ko-! sinszki Eszter, és Margit, Csuvár I Ki vagy Te! Korod szokásos
vács Ferencné 12.60, Timllr Meny- l jolánta. Nevezettek jóegészségben I lovagi tornáin, a mai nyelven
!:értné 2.-, Kovács Magdolna Iélnek és szeretettel Udvözlik al i mondva a sporban, ügyes és bá
4.72, Puskás jnlia 7 10, Dr. Tóth otthoniakat. Mi is szeretettel vár- : tor daliás lovag, ki akorunk elött
Jstv~nné 13.20, Dr. Timár Sán-! juk haza derék .fiainkat és leánya- !l ismeretlen egyensúlyba~ ~.artotla.d
dorné 5,2~, ~ovács Gizella 6.38, I inkat. Ist~~ segitse öket! .. l a test é~ a lélek klmuveléset.
Kovács Matyasné 7.76, Dr. Tót~ l Érde%;(Jdok. E~kl1ardt rlbo~ I E~~n il leren !em ismer a mai
Liborné 1.-, Domokos Margl~ l a foly~ év t<l\'aszJ..:1 utazott ~I I Ifjuság.
45.50, Szabó Elek 3~.-, Bányai! másodizben Amertkabll. Ez meg KI vagy Te? Ezeknél i$ több:
Ernő 23.90, Kél! már Akos 36.13,; nem volna ditélendő. Ha az volt l Ms a szó legmagasabb értelmé
Király Erzsébet 21.70, ,Dr. Hunya I a céljll, h0'SY Benesé~ ,aknamun- ! be~. Ez ~ k~tüntetö cím győzel
Sándor 39.-, Kalmár Laszló 14.- l kájátországunk és fajtank védel- . meld soran Illet meg Téged, me-
Dr. Nyitrai joáklJ!mné 21.50, Ha-j mében ellensulyozza, nagy érde- Iyeket megalkuvás nélkül vívtál
nyec Ernöné 22.10. ~Ulöp J~no6 I, meket szerezIletett voln~. Érthet~t- ki önmagad fölött. lutalm~kkéni
? .80, Bence Józsefné; 0.72, OJnya len és eléggé el nem Itélhető bU- elnyerted aligkedvesebb je\lern-
István 43.-, Hanyec Ernö 4.40, ne az, hogy a lapokban közölt vonást: a szüztisztaság liIiomát.
Hunya Irma 34,70, Horgos Pi- nyilatkozatában alaptalanul meg- Akik e jegyeii lagalább névből
roska 56.40, Lesnyicki István 5?~, ~ vádolta az ország kormáoyzatát ismernek Tég.ed, gondolnak· e :~,
Lesnyicki józsefné 51.09, L, hnn ! és a belsö béke és összetartás hogy éllt::d mmden szépsége, bala
Vendelné 2.50, Parócai Gergelyné l kivánatos egységét próbálta va· ebből fakad. . .
5,08. Parócai Gergely 40.30, Har- j szélyeztetni. Egyszer már kiütötték • Szellemnagyságod elmeéle, te-
sányi Lászlóné 30.-, Timár Mag- i a fegyve:t a hős magyar ho.nvéd kinteled sugárzó varázsa, kedves-
da 13.-, Kiss Sándor 24,- pen- , kezéböl Károlyi és vörös cmKo- séged lsten és ember elött, aka-
gö, összesen: l J23.67 pengö. sai, m~g egyszer megismételni II ratod vasereje, mind-mind' ebből

. . . I .) felfordultll;t és országvesztést, ha- táplálkozott és ebben leli magya-
Isten al.dasa juta m~zza az ~;~ zaárulás és örült elvetemültség rázatát. Istenfélő lelked hatalma,

dozatos fi1radságot sZIvesen va l S t éges Szúz tisztelete ésl ló . 'tők t és :sebesUlt hős vo na. a zen 'i

II gyÜ! e. . k V~sztől olvas6. Igaza V3.n: példaképed. Szent György kato-
honvedEllnk szenvedéselnóo eny- j a rendkivüliidók különleges vi- na-hős követése oly jegyek szűzil't'cé ö ö lel adakoz magyar .
II c". re. rmn .' szollyai <.izt követelik, hogy ITIln- életedben, melyek legnagyobb
leslvcremket. Idenkil aHa a munkahelyre állits~- magyarjaink lelkét iniették kora

. nak, .:lhová tehetsége, képességel, ifjúságuktól fogva, évszázadokon
~~.t.~l'ow;ii l munkakedve és energiáj~. al~a~- át, Ennek az esz~~nYi vezérsé-

.. k ! ~assá teszik. Azt a k:van6tlgat Igednek köszönhetJUi<. hogy meg
Hogyan ter~:~~etu? p Inem irjuk al,', hogya. fclsöhá,i I szenleli voll "' ifjliság~kés 10r-

gyors8 bb~ ~ 10 .zs~r.; tJg:ág jfllölt~e ~ be~u,la.tK.~d 1alo-1 ténelmi ,~agyar nagysaggá érett
:\:. .li;,\.\Ill'S né;,i,'s t"',!,.~S7.t.·s tI· gatas elméi1 véglgl1aza\ja a vár- meg férukorulc

avult l'S ru,Jb·ü! Jr:íg.~ hi:Ld:ís; m\\\~~ megye minden küzsé€ét és bi- A magyar mult vezéralakjai, kik
sznnek "",!;v,\ltP:.!.,t."~1.1., .kor':"~lI"~ zoltsági tagját. Ilyen még nem nemcsak a n:egtévedett földiek

~~~'~I> j:)I~\~:I;'~~)~~~~l':\\.ís~:.).~l\ ~', i r:~;';~:~' foruult ~J~ .. Aki megteszi, VéJ g! I előtt: hanem lsten sz~mében is,
lés foko:.ódjék .1: o:'s::íglun ~ fölJIIlI- ~ azért cSlnaljil, mert nagyon ru- i az ürökkévalóságban .1S nagyok
vciéslil~yi :ninis:terilllll , gaszkodik hozzá, vagy mert isme-l maradtak: Hunyadi Jánosok, Zrinyi

. ! rotlenek közéleti érdemel és Igy Miklósok, Esterházy Miklósok,
"jövedelmező sertés te nyesz tés l szüksége van a bcmutalkozásra. \ Rákóczi Ferencek, Koháry Istvá-

és az exportlJízlalás" j OazC:á\c Panaszuk iog.os. 4-81 nok és a többiek a Te sz.en~s~~
.. .' . '. ~ mázsás átlllgtermés mellell va ló- l ges terméker.ységed I e I k I f l a l.cill1md 'z'kkorl)'vd aJott kl. Az eX ! 13 Ö 40 f'l

port h;:IJI."s léllyeí:e .1:, hon.l s(i~-' ban alacson'y ,a . peng. l - Mennyien vann~~ ,az A~onym.u-
<löket mh fiJl.1lJhh ko rban ..1 s:okri- lére5 lengen ar. Az endrődi. M~P sok, a magyar Ifjuság mmdenkor
sosnál, 8- 10 hőn.lpnál korább.ln, hi- választmány vármegyénk föu;;pan- legszebb virágai, példád követé-
ZŐbl I"hd .íl!itJni, ha .,::ok~lt megf~- jához ll1en',orandumban fordult a sével e Hazára lsten oltalmát és
lelócn takJrm.\nY0Zzuk. A fl~t.,~ serk- rendelet kivánatos módositásának áldását bizto8ítók nélkUled köz-s"k l t.akarm\nyt Jobban ~rtek"SIt1k. FI' h '
. l' .. , . '. b . - ... hust és több sUrgetéiéért. urCS1i vo na, ogy napi lelkek sodrában tuntek volnacs CV~gV.l, JaD mlOosegu. .
::,irt .1dnak. Egyik legkitün6bb gya· a bankok sertéshl:zialól potom aran el. _ Ünnepelünk és követilnk,
korlatí scrtbh;zlaló sZ.lkemhcrünk. irta jussanak a tengerihez és arány ta- mert magyar vagy és szent l
a könyvet, amely minJ"n scrtéshlzla. lanul nag}'obb jövedelmet szerez-
Liss.ll fogblkoző részére még abban a: zenek maguknak, mint a terme)ök.
<:selbcn is, ha csak tgy vag~. két ,~.:r..- --'-*--"W_-1""~., ...~,~.", .'u....__
tbt hizlal s.lját háztartása szukséglel~l- Olvassa a Magyat Kat~a.

rc, a ;V1:z6gazda~ági Kamara. Békes- u;t)ágót S büszke lesz ana,
csab.l Klr.:ndcltsegénél (IránYI u. 2. sz.)) 'M' d lb tö
rendelkc:ésére áll. O filléres árban. hogy magyat. egrm e e

. Budapest, Revicky u. 4/b.

Endrődi

. .' .; .

_
..:H~á~r::n'~la~ö~-~K~b~·~rb~'S~ _

~.

::ürat, hogy aminőségi bu;zafel
, tételeit enyhitse, .s csak a 80 ki

lón felUli hekt6liter sulyhoz ég
legfeljebb két százalékos idegen
maghoz rögzitse. A gazdák ki
vánságát a küldöttség élén Cser
nus Mihály apátplebános ismer
tette. A Közellátási Miniszter nagy
figyelemmel hallgatta a kérelmet,
megigérte, hogy fontolón veszi I
azt és mielőbb intézkedik a bélj
orveslisán.

.. '- '.

... h ... ;:· •

népmozgalmi adatok
szeptember hóról. I

Született: Fülöp Sándor és l
Szujó Ilona fia Sándor István, l
Bula Imre és Uhrin Erzsébet leá- ~

nya Etelka Erzsébet, Csontos Fe- !
renc és Gyuricza Eszter fia Fe- l
renc, Búkva Lajos és Dinya Irma,
fia Imre, Dékány István és Frolyó l
Cecilia leánya [Idikó, Katona La.,
jos és Balogh Mária fia Mihály, I

lSzekeres Sándor és Pintér Bor- l
bála fia Emö Géza, Tóth János /
és Szurovecz Jolánka fia János
Katona Lajos és Rácz Mária fia
LaJ'os Uhrin Elek és Va;zkó MA- ,, .
ria leánya Magdolna Piroska, Ga- j

lambos Sándor és Katol/a Ilona I
fia Bé!a Mih~ly, Hegedüs JózsefI'
és Fülöp Etelka fia Zoltán Mi
hály. Kondasz János és Pintér l

Mária Magdolna fia János Lász-!
ló' Imre Rcntsek Gergely és Csik l

' . I
Etelka leánya Piroska MonIka. (

Jegyet \láttottak: Varju Mik-!
lós fm. és Uhrin Ilona, Bela Im- .
re c:pész és Szakálos Jolán, Oyu-

. ricza István asztalos és. Knapcsek
Margit, Ttmár Vince fm. ~s Timár ~

ElZter, Salamon Péter fm. és Var- l

ga Katalin, Oiric,z VInce asztalos- !
segéd és Tóth Mária. I

Szentségi házassflgot kötöt-!
tek: Oinya Elek gépész és Szmola i
Irén Ti már N\átyás férfi szabó és:
Almási Mária, Hanyec Vince 1w- i
V2.CS és Bula Etelka, Pin~ér Antal i
fm. és Farbs Margit, Sóczó Sán- i
dor fm. és Kiimó Etelka, Bula í
István kordés és Timár Margil, ~

Uhrin Imre fm. és Kulik Etelka, l
Varga Antal fm. és Sztancsik Esz- •
ter, Hunya Miklós Hangya-üzlet
vezető és Pázmándi Olga, Far
kásinszki Vendel napsz. és SzuJó I

Margít, Véger Lajos fm. és Kato·
na Margit, Kovács józsef lakatos
és Szakálos Irén.

Meghaltak: Balázs Terézia 58 I
éve~ vesegümök6rban, Pálinkás l
Imre ?9 éves aggkori gyenge,5ég-1
ben, Arvai Pál 53 éves tudögü- l

möbórban, Hegedús Mária 74 éves
véres agygutában, Ráfael József
45 éves veselobban, Hanyec La
jos 65 év~s szerviszivbl jban, Óvá- i

J'i. TimáiMályás, 78 éves agyvér- '
··Ús"be.n,· 'D~breé'eni Joiállká 2 éves

... ~i:;·.agihÚtyagyuha(fá~ban, .Timár An·
~;;. ~a .65 éves véres agygutában.
~<:-' . .
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Az észszerű pénzgazdálkodásról
. az Erdélyi nyereménykölcsönnel kapcsolatosan

BEUCZEY MIKLÓS .

.Karácsony éjszakájának
csodálatos'" titkát, melyről Szent figyelmeztetés a tudásában öntelt,
Ambrus azt mondja, hogy fölül· elvakult modern embernek.'
mulja az emberi észt és a világ A vil'\gI1áboru romboló, öldök-
bölcsességét, maga a Mennyei lő gyülölet -lángtengere - ször-
Atya irgalmas jósága ~'észitetteés nyű világosságot vet az emberi
adta az emberiségnek. elvakulás borzalmas Valóságára, il

. A második isteni Személy elhagy- lelki és. testi nyomor kinzó pok-
ta végtelen dicsőségének égi tró- Jára. Halálos rettegés, őrjítő J~~-

nusát, .emoeri lélekkel és testtel godatom, é::;zvesz!ö kétségbeesés,
egyesül egy sz.eplőtelen tiszta vigasztalan gyász mérföid.kövtí
Szüz méhében és emberré lett. az emberi halad6.s és kj 0(1(\s

A végtelenülbölcs Isten cél gyötrő ut jának.
nélkül nem tesz senLllit. A Meg- A hitetlenség és istentelen ira I1Y-
testesülés fenséges titkának is -:- zatok üvöltő szavéilókórus;',!:oz a
az emberparánytól rel nem érthc- dübörgö jazz-zenét a repülógépd~

tő, meg nem magyarázható cso- bombáín'ak félelmetes detr;nftc:ója.
dáJatos szent célja. van. KriSztus' s az idegfeszitő ágyudörej szoi-

.<:'

isteni taniúisaibói, csodas életé- gáltalja, ;'vtintlltl a "sátán ordlto
ből, szenvedéséből és uiadalma3 hangversenye" erősebb volna a
feltjn')2dásából - sejljUk és lát- templomok harangjainak hivó sza·
juk a megtestesülés célját: meg- váLii, a jószándéku emberek kö~

váltani, meg~entenia Teremtő nyürgö énekénél, a Karácsony
Isten leg-szebb alkotását, a tcrem- allgyalkaránek "G!óriAjánál, ;'!?
tés remékét : az Isten ktpérc és Nincs ember, nincs földi l1ata
hasonlatosságra alkotott ember lan: és tüdás, llli:ly megnyugvást,
veszendőbe inciult örök érték ü általál1us l;ékét és mindenkit ki-
halhatatIéin lelkét. elégitö, boldogit 0 szeretet áradását

Megfoghatatlan az lsten jósága ráümle.3zteni tuJná a végpusztulás
és szeretete örök életre rendeli örvényÉben fetrengő cnlber·milli-
teremtménye iránI. Tök(;letességo, árdokra, Mcgtagadták, gyalázták
szépsége, boldogsága végtelen,é';) i~~~6cSllfo\liÍ.k l<risztllst, tani tá-
Abból sem elvenn!, sem hüzzáad- sai!, erkölcsi igazságair, az Cr.J-

ni r.em lehet. Ha soha semmit és bcrisége! hozzá vezető és üdvüs-
s~nkit nem alkotott volna a Tc- ségrc kalauzoló szent intézményét
remtő, hiányunkat nelll érczné, és ime, i:I sátán üli orgiáját az
Isté!n önmagában végtelenül boI· isll:ntelenség fülói oJlliban.
dog, És végtelen szeretete mégis A gyiilölküJ~s őrii!elJnek bor-
kiárad, áttöri az ég korlátait és zalmas sötétségébe csak Ll belle-
kiömlik reánk:' "Örök szeretettel hem i istálló padnyi fénye vet

. szeretlek iéged" Qer. 31, 3.) tiszta világot. A kisded Jéws _
Kara'csony éJ'szaka'J'án ölelkezi.k. megtesiesméséná titokzatos ei11

az Ég a parányi földdel a Szere-
t t da'lato" !I'sugárza'sa'ban Jéknapján - az ég és föld meg-e cso .; < •

békiilésének örömönnepén Magá. Nem természeteg-e tehát, hogy
a föld koldus vándora odahuzód. hoz [liv és szeretettel vár min-

jik magasztos lélekkel, hivő lel- denkit.
kének öntudatos örömével a bet- Várja a pásztorok késő- utódait,
lehemi jászo!y mellé és bűnben, a jószándéku Jlivő népet, hogy
,ivár szenvedésben vergődő lelke IdkUkbe csepegtesse aZ .örökélet
boldogan feledkezzék rajta a Kis- soha meg n~111 szU nő boldogsá-
deden, aki uj utal, megdönthet~t- gának tiszta vágyát és reményét
len, mindenkit kielégitő és meg- az emberi hűséget és álhatatossá.
nyugtató igazságot, a földi életgot jutalmaZÓ Örök Igaz-ság és
su/yos megpróbáltatása után dia- Szeretet tgi nektárcseppjeit.
dalmas boldog életet hozott és Várja a XX, század bölcseit és
készit számára. irástudóit, hogy eJvezesse öket az

Éve~redik keserű mult ja azon- emberi eltévelyedés mocsarából-
ban. n~m elégséges tal1ultság és az Isten csalhatatlan tudásán és.

Íimitá~ának szIkláin ipült hit ve
iőfényes magasla,aira.

Várjá az ösztönök, a vér, az
ital sö.ét bUneibin fuldoklókat, a
fütetlen szobák szörnyű nélkülö
záseit szenvedő vagy a földult
családi élet sivár romjain kesergő

embertömegeket, hogy a szeretet
nélküli földi pokolból - a meg
térés, a talpraállás és megbékülés
uj utjára irányitsa őket.

Várja e cinikus világ heróde
seit is, akik gyülöJelük és hiuBá
guk szenvedélyes forgószilévei
romlást és puszlulást zuditollak
világrészekés népek millióira,
hogy szemük elé tárja kapzsi tl)r
teté!)ük és átkos gyUlöletük mér
ges gyümölcsét: milÍíárdok kese
rü kÖllnyeit, ég felé szálló, elné
n'li toll jajait.

Vár n1Índcnkit - az irgalmas
kiengesztelő. fölemelő Szeretet!

Ugy érezzük, hogy ~ kis Jézus
K2rác~üllY éjszakáján megsimo-

r\ l::;;.'l:;,;;ntL" igen ~yakran I'e
ré~:~;ö:!.'.r·.. i ~h. t a lcgJl~gys::efübbeil

kido!;.;(),. )t[ t..:r'/elwel<, ki:l,~nijsE:1 ha
nz ~: \' _;, ~.: Il,·m j;\iI,aslí~i1 ~<I.l ::''''l
~~e! Ü l--):;:;{i'.' ;', sz(:;.ved·.1Y:lit:ntes
tii";1\'éLliié~;. ;:,0úban sokS20rlH\3Z
1l0S u:;"j]:l'iD.liss;'.l is szolD;v1iJn!, ha a

cél !;,)::Ö$ <~ t"rvck kivítdezöivel,
csu~án uz ~reG;néllY dóréséüt id
,,:jtett nád mis. Ezuttal igen ta
itdha!ó ki.iZ'll<;r.áásliUI Idl'ánu/lk cI
ICI::n'Jf1cú,,!Jn l:~v.:;red:li, ~nn"k elő

rebocs.1jttlsú\'a!. h"gy a hözmondás
i?;:Jzságait igen gyakori esetben' ml
is <.:1is",crjiil<.

Imigyen SZÓl ti bölcsmondás: .A
pé:;IZ nem boldogit".

Jól emléhszünk egy ~sejrt',amikor
az egyik tiszaparti varos egyik be
csüietcs és szorgalmas munkása meg
nyerte 11 sorsjátékföllyereméílyet. A
ml.1nkás uz előtt szerényen, de be
csületesen beosztotta keresetét, és
még véletlenül sem I,aillt szembe a .
törvénnyel. A szédül, tésö;;SZCti: ilzon
bán hallatlan köJtekezésbe sodorta
bele, és amikor elfogyott 1\ 'pénzp,
nem tudott többi ltlllondalli a l~agy

vonalu életről és ennek börtön lett
vége. Őt tehát romlásba dönlöttc a
pénz. Dc 6zámtalan példa van Ufra

is, hugy II váratlan pénz boldogsa
got, tiszta csaladi házat, gyümölcsös.
kertet, nyugodalmasabb éstermé
kenyebb jövöt hozott' a szerencse

gat ja a feldult, összetört ember
sziveket, letörli az égető könnye
ket,' megvigasztalja a kétségbe
eset emberiséget, lecsititja a gyü·
Jölködés pusztitó viharát és meg
tanítja az elvadult, állatias véreng- "
zésben tobzódó embert az Isten
nel és egymással megbékillni, s
az emberiség haladó expresszét 
az evangélium évezredes, töretlen
acélsinjeire visszavontatni. Más
embert si!1párok katasztrófába
viszm~k. Látjuk.

A kereszténység világitó csil
laga magasan ragyog a biinbánó
és megtérö, jóakaratll ember lelki
egén. Nézztik, figyeljük és indul
junk utána valamennyien 'a ra
gyogószemű, boldogságot sugárzó
Kisded békés hajlékához, az Eu-

'charis!iában közEink és velünk élő

Krisztus!loz!
Karácsony éjszakája erre inti a

nemzetek vezetöi t is. .
Az Örök Béke Királva várja el-

tévedt fiait. -

!<ivjlusZlOit?!r:~k. T,:d:Jl, ~ pé:lzzel
bár~tii, l'';!. :z~íÜe!1 ~3.Zd.:l!!\odní ~z

;:(;1 a l,cilye~ ó;;~zközzd.

Megvitltczhalatlan törvénye a jö
vedelem mcgteremtésenek, a várt
szerer cse be-toppanásanak ll. j őke

\)efellte~cs. A töke' lehet becsületes
.munka, V<:lgy pénz, amely azutan
meRhoz7.li fi maga kamatait. A vá
ratlan szerencse, melynek nyo mán
pénzbö5e~ zuhan il kiválasztottra,
ritka alkalom, mert le~több esetben
a bcfeklctett töke is l)·davész. Éppen
elért ért!Jetö ti múgyur tiirsadalom
rendkivüli érdeklöcté,e az uj nyere
ménykölcsön Iránt, amelyen minden
ki csak nyerhet.: a szükpénzü nl'Jn
kAs, és anagy penztáreaju tőÁés

egyaránt,es végül nyer .vele az or
szág szent iigy~, azép!tö munka!

A legr.agyo~b magyar:. Szechenyl
István· volt az' olsó, aki rámutatott
arm, hogya. pénzzel' csak . akkor·
lehet nagyot és nemeset alkotni, ha
ugy az adója, mint a kézhez vevöje
mcgtulAlja a maga hasznát. Kétség
~elt!n, hogy e'gy karIkativ megmoz-. '
dulás pillanatnyi e~yhüléf.tJ esetleg'
ér.~:thctő felvlrágozúst hozhat azon-.
a téren; melyre a .gyüjtés· összege'
fordtt:ltott, dc t:Zcsak időleges és

. nem végleges, s megalapozótt jobb- .
lét. Tartós fejlődést csakls.eszszerü .
pénzgazdálkodassal lebet· biztosita
ni. A mal gazdasági vez~tés mellett

. gyakori példáket 'lathatunkerre vo-' .
, ~ . . ~. ~ "



világ.a

k·özgyülés.
•

bel- és kU!politikai !térdéseiben,
közgazdasá~i, szociális, kullurális
stb. probkmák megoldásában is
döntő szerepet töltenek be. A fo-

• o

kozatos, minden megrázkódtatás
nélkUli haladás, egészsél;,es refor
mok !tIŐ alá juttatása, az ors:t.ág
fejlödésének beállitása az uj euró
pai rendbe széles látókörI, poli/i
kci iskolázottságot, éléslá1ást és
határozott, öntudaios fellépést ki
vállni.lk.

Ezt ml'rlcgtije mindenki, amikor
szavazatával vármegyénk képvise·
letében és népe jövöjénck fej\esz
ltse érdekében soraiból - dol
gozni ós alkotni hivatott férfiut
ku ld het a feböházba, A képessé
get és elhivatást nem pótolj. sem
vagyoJl, sem földbirtok, sem eim.
M;j a belsö frontra is od~való,

kemény, rátermett embereket ál
litsunk! K. L

állLángban

Bárdossy László
élj.nd., m.l1ett I mini51terelnök

Nagy hatást váltott ki Bárdossy
a Duce nemzetépilö politikája
megfontolt, fokozatosan megval6·
sitó tempójának ismertetésével.
Más él helyzet békében és mái
most, arilikol szövetségc$eink. de
a háborus helyzet maga is nem
kisérletezésI, hanem reális ténye
ket, elsősorban gazdaságiteljesit
ményeket vár tölUnk. Boldog, erős,
kiegyensulyozott, tiszta erkölcsi
alapokon nyugvó, a közöss€'gi eI
vel mi!ldell~kfelcn előtérbe helye
ZŐ Magyarország számára kell az
uj európai életformákat a magunk
sajátGssága szerinI és ezeknek
megfelelöen kialakitani. És ezt az
uj Magyalors:c:ágot ugy kell bele·
illesztenünk Európa uj n:ndjébe,
ahogyan Ol önálló és független
magyar állami"águnk érdekeinek
és dunavölgyi történelmi mis:;zi
ónknak meg/eleI". Ez' a kormány
célja és f~ladata.

A képviselöház nagy Idkcsc
dés:;el szavazta meg a fcliléllalml
zási javaslatot, mely '- a kormány
iranti politikai oizalom nll'gnyilat
ko~áslÍt jelcnti,

'Vármegyei
Békésvármegye Törvényh'.llósá.

gi Biz.oltsáli:ól december Ifi-án,
délelö!t 10 órakor tartja folyó évi
ncgyedik rtnc.1es közgyUlését.

A 21 pontból álló tárgy~oroZii

Ion az alispánj jelentésen é>; töbh
bizotlsái' ujjáalakitásán kivül egy
felsőházi rends:> és egypóttagsá~i

hely belöltése is szerepel.
A renues tagságl helyre, Cser

nu. Mihály apátplebános ts Geist
Gyula, a póttagsági helyre vitéz
Réthy Béla és dr. S,ebők Elek a
jeli)llek.

Ezulon íi felhivjuk és bzeretet
tel kérjUk a törvényhatósági bizol!·
ság mindazon tagjait, akik alá
irásukkal és i~éretukkel C!ernus
Mihály jelöllségét Óhajtották, hogy
val~mennyien vegyenek részt a
közgyűlésen és juttassák győze

lemre a "kisem berek pártját",
A felsőház tagjai az ország

,minisderelnök & felhatllhnubi
vitában tartott záróbeszédével a
belpolitikai élet alapos ismeröjé
nek és bátor, öntudatos, de met...
fontolt vezetőjének mutatla magát.

Kiváló elpJeéllel, szellemes szi
porkákkal parirozta az ellenzék
támadásait. Ahol pedig tével' n1e~
állapításokat vett észre, határozott
és logikus okfejtéseivel zuzla szét
az ellenzék tankjait.

Nem volt könnyü dol~a. Imré
dy Béla hatalmas beszédében su
Iyos 1öv~geket kUldött a kormány
zó-párt h2diállásaira. Bárdossy
nem tért ki a valasz elől és nem,
maradt adós. Ügyes dialelílikávll
védte ld il kormany alaposan át
gondolt, rendszeres, de nem el
hamarkodott, nem kergetett re
form-törekvéseit. nA nemzeti ér
tékek és erők megóvása csak
munkával, csak tettel, csak foly
tonos javitással szolgálható, E
reform- munkát vállaljuk, teljesite
ni akarjuk is, dc nem nekiszalasz
tolt heb~hurgya módon, hanem
mindig a lehetőségek, az előnyök

és az csetleges hátrányok gondos
számbavételével u, mondotta nagy

2

Fest megyeben
61 3züléaznót

eJtiltottak a fogJal
,kozását61

P~st vármegye közigázgatási
bizottsága ütésén a ti~ztifóor~

vos helyettese jelentette, hogy

n várm~gy, oen 61 szUléslnőt

elriitottak foglalkoz.ásától. J{ö

:dilöh 33 magzatelhajtás miatt

már büntetve volt, 5 ezidősze

rint vád alatt áJI, 4 fertőző

bet~g. 3, nak erkölcsi Jtlagavi-

December hónapja nagy meg- eR'éSl tömcgét hOlta Ryilvános- selete kifogásolható. 4 nem
lepetést hozott az egé~z világra. ságra. igalolta állampolgárságát, 5
Ugy látSlix, II háborus öldö~lés,v DecQmber 5-~n Aglia ilzent ha· pedig emberölésért vottbUn-
démonja nemcsak Európát szálllll dat Magyarországnak, Finnorszái- 'f

1 k l t nak és Roma' nl·ának. tetve. j~lentettea tiszh öorvos,meg, dc beugralta a távo - e e
államait is. M08t már elmondhat- December'6,án Kanada és 'a hogy 28 kereskedő ellen egész-
juk, hogy mind az öt világrészben többi o angol dominiumok csatla· ségcgyl, kihágás miatt eljárás

'o tOJiluol il gyülölet ie pusztul az koitak a hadüzellethez. indult.'
emher évszázados vérejltkének December 7-én megszakadt az o A S2 Uletesek száma: az el
gazdasági ~s kultur-eredil1ényéveJ amerikai-japán tárgyalás és JapÁn mult hónapban 1950, -a, halál-
együtt merUzente' a háborut Amerikának. esetek sz~ma, 148~,.Iil';termé-

Az elm\.1lt hét a hadUzenetek v Még az' nap Anglia és gyarmat-, si'etes sza~orO(lás,·:teh~Ú.0
0
467.

" ~ ,'. ,o, ' o ::;.:::~~~;\\ ~'?~i \l

natkozólag, melyekaztbizonyilják,
: hogy nem alamizsna ndáson épül

:'nek fel atervek~ Itt van" például a
'Közjóléti Szövetkezetek' n,unkája,
, melyekről köztudomásu, hogy C8U-

pán munkavalutát követelnek, am!él t
hónaalá nyulnak ,a gazdasagi éll t
elesett magyarjainélk. FIgyelemre
méltó a rizb termelői rendszer. mely
éppenvarmegyénkben áttekinthető

legjobban, hiszen itt vannak nz or-
o szag legnagyobb és legjobban ki
épített telepei. A vi:Les, hasznave
hetetlcn földekből éri ékes terülel e·
ket varázsoltlik az lIlelékesek nnél-

'kül, ,hogy anyagi eröfcszitésekre
kényszeritE:tték ~olna a lcrmékctlen
parcellák n incstelenjeit. Itt a föld

, ésa munka - melyért külön meg
fizettek - jelentették a tök~t.

Az uj gazdafági veze'tés azon fá
radozik, hogy az egész voualon fel
emelje az életnivöt. de. ehhf:z ~ mU:J:
kához feltétlenül hozza k<'11 Járull1l
a társadalomnak, annak a gondolat
nak meUőzésével, riJintha II befek
tett tŐke visszatéritése bizonytalun
lenne, mert most nem egyszerü sors
játékról van szó. AZ egyén, aki Er
délyi Nyereménykölcsön kötvényt
szen z, gazdagítja a közösséget,
emeli az életniv6t és hoz7.ajilrul a h
hoz, hogy ujjaépitsenek egy orsza~-

részt, feltárjak azokat a kincsl:lú:t,
melvek ugy az Alföld. mint, a fel
vidék lakosainak is o kincseivé vál
nak. Ujabb és ujabb munkaaik alma-
kat teremtenek azok mellé, amelyek
nél m~g mostan is az alföldi mun-
kasok s;:ázai keresik meg a jövő
jüket blztosltó pénzr. A nyerclllény-
kö'lcsön biztos a!apokra helyezi ezt,
a megindult országépitö munki.!t f:S
megelégedést hoz sléles rétege knek.

A magyar társadalom hdtigyelt a
, cél lI~me:; voltara és ki-ki tehetsege
szerint sí"t ~ jegyzéssel, hogy le ne
maradjon a nagy zajláscan. Az er
deklődés a fentiek elmondása mel-
lett annál érthetőbh. mivel a köl
csön 20 esztendös tartama ala~t

25.779 urb nyeremény kerül kísorso-
lásra, összesen negyvenhat .millió
592.:,00 pen;:.ő értékben. Emclktt il

befektetett összeg lisztes:iégcsen !{3.

matozik, s automaiikusall visszaté
rül. Ezen mindenki csak ker~shet.

A nemzet áldozatkészs<-gévei so
hasem volt baj, a lcgn<'hr:zebb idő

ben il. legsulyosabb körülmények I<:ö·
zött is számitani ichd a magyar
sziv kiapadhatatlan jósága. d(; is-
mételjük, ezuttal nÍlics.'n Hiil!ség
az adakozó geszlUl>ra, mert most
mindenkiüzlettórs khet - hogy
ugymond -egy monstre vallalatnál.
És ha valiimiker az adakozá~saljaró
megnyugtató énés kellemes idö-
szakot öj~lldékozütt a ncn:es .. sz!" ü
adakoznak, akkor most éi kotvcny
birtokában az ti biztos tucat hf.l~ja

át a tulajdonest, hogy pénzének
igen cse~.ély részét olyan vallai ko
zásokba fel;tctte bele, mely roppant
lehetőségeket tár fel és "ldásos mü
l<ödését szerte sugározza az orszúp:
minden részébe.

Ez lenne tehát az észszerü pénz
gazdálkodás, amikor a kizsakmá
nyolás kl van zárva, a kapott töke,
az E r d é I Y I Nyereménykü!-
csönnél !I' százalékos kamatilzáss!ll

'biztositva van és hatlortalan lehelő.

séget nyujt, egybennegys;l(rfi pél
dával szolgál a rra nézve, hogya il

kell a pénzt forgatni, hogy abból az
egyénnek és a kóznek egyaránt tar-
tós haszna legyen. .
-Á nyereménykölcsön akc/ója tu-

lajdonképen a nemzet vallalko:tó
- 'szellemének komoly próbája is, ame
, Jyet ugy kell végrehajtani, hogy eb
'bena rOrpant világreng'ésben is hi
, tet tel1essiiuk a m.. gYilr nemzet éJ-

illakarása mellett, .. mi mlitán ki
: vivja az uj v~lág rendért küzdő né
"pe~ ,ősziote ·elismercsét.

i'~:;~§:oo: .. ;o:, .',', 'o ,'o

.....",0 "



--_ .._ .. _._- ---~-~-_._-----~ ~..-----KJ\TOLIKUS
3Hármas-Körös' .. ·

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

Tiszteld a
legsz~ntebb Nevet!

nás iskolába~"; j~nuá.r ,"·l::éri~· a·
naplaposi iskolában, január' 4-én
a .Szent Imre iskolában;· .:január , .
6·án a csejtCiskolában,- 'január
ll-én az öregkerti . kápolnás és a
polyákhalmi iskolákban Illutatunk
be szentmiséket.

.Karácsony előtt minden jó- ..
. szándéku katolikus ember· a bOn
bánat szentségéhez járul, hogy ne
csak ruhája, de .lelke is ünnepei
jen a Szeretet Qnnepén~ Aki még
nem végezte, minden reggel 7
Órától kC0dve végezheti.

A betegek szentdgi migerö
sitését ne ml1lasszÁk el a hozzá
tartozók. Ne hagyjuk ltlV4szni
egyetlen halhatatlan lelküket I Su
Iyos, vagy váratlanul megbotege
dő testvéreinkhez bármikor me
gyOnk, hogy. lsten· kegyelmét
közvetitsük nekik. Hosszabb idő

óta beteg vagy gyöngélkedő idő

sebb hittestvéreinket minden hó
nap első hétföjén, mOit tehát ja
nuár 5· én, a külteri1letieket janu
ár 7-én látjuk el szentségekkel.
Bejelentésfolk a sekrestyében tör
ténnek.

figyelem I Ne feledkezzünk el
elhunyt szerotteink lelkéröl. Imád
ság, alamizsna, jócselekedet, szent·
misefelajánlás az egy&t1en és ér
tékes segitség részUkra. Amit a
halottaknapi gyertya-gyujtás tila
lom miatt . megtakaritottunk, le
galább azt ajánljuk fel értü~ jó
tékonycélra. A Vöröskereszt kór
ház, a "sokgyermekes szegény csa
ládok segélyezése, templomunk
részére gyertya-ajándék miud-mind
kedves cselekedet a mindent látó
és jutalmaz~ó Is>ten. elött.

Egyház-i. hiradás
Dr. Beöthy György· apátka

nonok, egyházmegyei főtanfel

ügyelő december 22-én Endrődre

érkezik, hogy elnökÖljön a pol
gári iskolai mag~ntanulók vizs
gálatain. Iskolánk nagy megbe-

. csülésnek veszi, hogya nagyvá
radi egymázmegye tanügyi veze
tője személyesen tiszteli meg ki
tüntető látog;,ltásával.

Tanügyi változások. Az end
rődi egyházközségi képvisclötes
tilIct november végén tartott köz
gyUlésén Fehér Sándor szalAold
kántor személyében megválasz
totta Endrőd uj kántorát, s a
megüresedetl tanítói áilomásokra
Uhrin Erzsébet és Lacsny Zoltán
okI. t2.nitókat. A képviselőtestület

még december folyamán betölti
az álválasztással megiiresedelt
poJyákhalmi tanitói állást és két
polgári iskúJai taná.ri, állást.
Utóbbira középiskolai tanárok is
pályázhatnak. Fize.tés törv6nyes,
lakbérrel. .

Triduumok. P. dr. Vitéz Be
rárd ferences· missziós atya e hó
10·én kezdte meg 3-3 napos
lelkigyakorlatait a csejti majd él

nagylaposi iskolábán. Mindkét
helyen népes hallgatóság veit
részt a kitünő népszónok meg
győző, felvilágositó előadásain, s
a hivek lélekbcnmegujulva több
százan járultak az Ur oItáráilOz.
A nagylaposi "kis misszió u befe.
jezése után az öregkerti Szent
Imre-iskolában és végül a polyák
halmi iskolában tart lelkigyakor
latot a Páter. Ezuton is klhivjuk
a körzetek hiveit, hogy ne csak
maguk, de gyermekeik és c8eléd
ségük is vegyen részt a léleknc
mesités áldott munkájában.

Az anyatemplom hivőserege

is hozzájut a Karácsony előtt

szokásos lelkigyakorlatokhoz. Sal
gótarján hirneves ferences házfő

nöke; P. Réz Marián ferences
atya vállalta a faradságos Iélek
ugarolást. December 20-án este
kezdi a háromnapos missziót.
Reméljük, - hogy a belterlileti hi·
vek. nem maradnak szégyenben a
tanyavilág buzgó hivei mögött,
söt jópéldát adnak, hogy öntu
datos katolikus em ber hogyan ké-'
szlil Krisztus szent ünnepére: a
K a r á c s o n y r a~ A tár
sadalmi e g yes li I e te k vezető

ségét kérjük, hogy mjndenUtt hir
dessék meg a templomi ajtatos
ságokat .és vezessék tagtársaikat
az Ur házába lelki íldUlésre és
Isten áldó kegyelmének megnye
résére.

Gárda-avatás_ Amikor a vi
lágháboru vérzivatara elérte a
Kárpátokat, saz orosz gőzhenger

tömegtárnadása közvetlen. vesze
delmet jel~ntett országunkra és
népünkre, néhai királyunk 1. Fe
renc József 1915. december 8-án
országait és népét jézus Súmt
séges Szivének védő oltalmába
ajánlotta fel. Azóta szép SZükás~á

vált, ho:y az elemi iskolák tllnu
lóinak jó magaviseltltü, ,zorgal
mas csoportját besorozzák a SZIV
GÁRDA-ba és évenkint dec6m
ber 8-án felavlltJák öket a sziv
gárda tagjai se:rába. Endrődön is
mcgtartjuk e szép szokást. De
cember ö-an többmint 200 em
berpalánta vonult fel az "r oltára
elé és tett erős fogadást arra,
110gy egész életükön át hűséges

gyermekei, öntudatos; bátor har
cosai lesznek JéZllsnak és üdvö
zítő tanításának. Az avatást Cser
nus Mihály apjtpiebános végezte
- a tanteslii!et és a szülők tö·
meges megjalenésével. Az ünne·
pélyes <lvatási szertartás befejez
tével - a szívgárdisták a polgári
iskolába kulturtcumében tartottilk
változatos és megkapó clőadásl.

Ügyes számaikat a jelen levő nagy
közönség szivesen hallgatta és
éivelle, s gyakran megtapsolta él

jobbnál- jobb szcreplőKet.

i <:i1"lIi!cn;i·rl~lld a karácsonyi
ünnepek alatt. Az idei utol~ó haj
nali szcntmisét december 23-án
reggel 7 órakor végezzük. Kará
csony elötti nap szigoru vigiliás
böjt. Éjjel 12 órakor mondjuk az
ugy nevezett "éjféli szentmisét."
KarácsoJJY ünnepén reggel 7 óra
kor "pásztorok- szentmiséjét," 8
és 10 órás kezdettel ünnepi nagy
miséket, fél i 2 órakor levent&- és
diák szentmisét mondunk. Kará
csony másodnapján a szentmisék
8, 10 és fél 12. Órakor kezdődnek.

Szent János evangelista-napján a
beharangozás fél 9-es szentmise
elólt - régi szokás szerint
borszente!ést végez az et,;yház.

Szilveszter,e~~téjén, este 6
órakor hálaadó istentisztdetel tar
tunK.' Imádságos lélekkel köszön
jük meg az Urn&k, az év folya
mán vett áldását. és oltalmát,
bünbánó lélekk.el m41gunkba te
kiatünk és őszinte megjavuló
szándékkal készlllilnk az uj csz
rendő megpróbáltatásaira, vesze-'
delmeire és JrÖmeire. Ujév nap
ján és Vizkereszt-ünnepén a szo
kás.s ünnepi' idórendben hallgat
juk a szentmiseket.

i'. lev~n te-óktató urakat/:ér
jük, hogy [llinden vaSárnap- és
ünnepnap délelőtt egynegyed 12
órakor vezessék leventéiket a
"Ievente-misére. II Gyülekezés a

, polgári iskolában!

Egyesüléti hirek.
A Katolikus Legényegylet

kibövitett nagytermét december
26-án este 6 órakor' szenteljük
fel és adjuk Át nemes ,hivatásá
nak. Az uj két·termes egyesületi
helyiség bőven elégséges ahhoz,
hogy a legényegylcti tagokon ki
vül a cserkész- csapat és a 18
éven felüli legény-Ieventék" is
használhassák egyestijeti helyi
ségtil.

;, L~vente-Egyesületek Or
SUit05 Központja éS.::i Katoli·
y.us Agrárifjusi:.gi Legényegy
let"k OrEz:'.gos Testülete k(i
zÖ1,.t az elmult hetekben dioé
r~ndő megállapodás történt arra
nézve, llOgy jövőben a két egye
sület bensösegesen együttműkö

dik. Mindkét egyesület központja
felhivta a vidéki fiókük vezötöit,
hogy ezt a bajtársi és hazafias
megegyezést tárnogassák és saját
körzetü kben is haitsák végre: Az
endrődi legényegyesűleti nagyte·
rem előnyösan szol~álja a két
cgyesülftt testvéries égyüttmtikö
dését és fejlödését

Leálij'sc:reg! A Oolgo~ó- Le
ányok és a Kalász tagjai nlÍnden
vasárnap és ünnepnapon a ve
csernyéröl menetelnek klubhelyi
ségükbe. Akik még nem tagjai a
két egyesületnek, de becsűletes

életükkcl, tisztességes magavise
letükkel érdemesek· erre,. azok
nJÍndcn összt:jövetel alkalmával
jfllenlkezhetnek felvételre. Kelle·
mes időtöltés, hasznos és name
sítő szórakozással tölthetik el
vasárnapi szabad-óraikat. Far
sangra mindkét egyesület nagy
elöadásra készül - a helyi Vö
röskereszt _. javára. jóhangu él; _
ráérő leányok jelentkezzenek az
egyházi énekkarba. Fehér Sán·
dor kántor ur örömmel vállalta a - P?llS nevenapja: január 2..-,-

templomi énekkár tanit~át és ve- Fiatal házaspár· válni készil\t.
zetését. Énekeljünk al Urnak vi- A férj azt ad.ta okul:
dám lélekkel! - Alacsony családból szárma.

Hitbuzgalmi egyesüietek. zom. S feleségem· álJandóim guny-
Szent Ferenc lll. rendje decem- nevekkel szidja anyámat, családo
ber 21-én -délután fél 4 órakor,_ mat. Ezt nem birom kL
az Oltáregyesület december 28-án Ime, egy órző imberi SllV nem
délután fél 4 órakor, a jézus birja ki, még saját hitvesétölsem,
Szive Szövetség Női-csoportja ja- hogy gunyolva,' szidva hallja em-'
nuár l-én délután fél 4 órakor, a títeni családtagjaipak nevét. S azt
Leányegyestiletek január· I-én elbirjuk, hogy .Istenünk és termé
este 6 órakor, a Férfi-Liga janu- szetfOlöUi családunk . tagjainak, a
ár 3-án este fé: 6 órakor végzik szenteknek nevét, nemcsak guny-"
havi ájtatosságukat. Advent szom- nyal, hanem a legocsl1Íányabb,··
bat-estéin 6 órakor szemináriumi söt gyakran trágár 'szavakkal
előadást tartunk a polgári isko- egyOtl emlegessék, káromolják? 1
lában. Csak f6rfia~" jöhetnek I Ezt elbirjuk s~lviseljük cse.}éde-

K.:: i (erü!cti szen tm isék. Oe- inktöl, családtagjainktól, gyérme
cember 21-én a Szent Isre és keinktöl? I_ Vagy' talán mi ma--.

- - < .. ~-

Polyákhalnü-iskolákban, decem- gunk is ráv<?tltmcqtqnk} J'J "~_: .'
ber 26-án a varjasi iskolában, de- Az e~beri sziv~e· birja ki. ~~':'

cember 28-án az öregkerti kápol. -sten szive, a.mi Megváft6hk ~zi·:.: :_
.. • ".,.:. ,.0
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Szent Miklós napján az egész
orsz~g népe a Mindenható áldá- novemJJerben
sát kért~ az ország föméltóságu S O . , '. . ...Z LETETT: Jánólik Vince és
Kormányzójára. Minden magyar Gellai Regináleánya : 'Iréo,., Ku
jótékonyan érzi-és· Ját ja, hogy
amig Budavárában e bölcs . és rilla László és.B~la _Anna leá~ya:'

Anna, Csi~ JÓzsef és Dinya:_"Bi-í
keménykezű férfiu irányitja az or- . gitta leánya: Irma Mária,' Kátona
szág sorsát, addig nyugodtan vé- I 'mre és Homok Angela _ leánya:
gozheti munkáját a: föld népe, fá- Ima Drzsébet, Varga József és
radozásának gyUmölcsét ncm más
aratja, addig az ország függ'et- Giri~z Eszter fja: András Henrik,

Sipos István és Panyicza' Neszté
lensége és biztonsága - álZ em- leánya: Jolánta Gizella, Homok
heri erő határáig ~ rendben van. János és Dinya Etelka fia: István
Magasztos történelmi hivatáiához -János, Timár Imre és Dinya Mar-
továbbra is Jézus segitő kegyel-' git leánya: Margit, Timár Imre és
mét kéri az ország apraja· nagyja Vaizkó Ilona fia: Béla. Rácz.La-
egyaránt, tljen soká! .

t Kozma Miklós m. kir.. tit- jos és Smiri Erzsébet fia: Vince,
kOi f<.mácsos, Kárpátalja kor- Bradák Máté és Bela Angela fia:
mányz6i biztosa, volt btllUgymi- Máté László, Duda J~nos és' Pa-
niszter rövid bett'geskedés után róczl Katalin leánya: Katalin
elhunyt. A Inugyar közélet méJ- Klára, Dávid János és Valuska
tán gyászolja kiváló fiát, aki Etelka fia: János, Szujó 65 Far-
rendkivUl értékes sokoidJIu mű- kasinszki Anna leánya: Katalin
ködésével általános tiszteletet és Magdolna; Gyuricza István és
megbecsülést szerzett nemcsak Pelyva Etelka leánya Piroska Gi
itthon, de a külföldöíl is. Nyu- zella, Bradák István és Szakálos
godjék békében. Viktória fia: István, Adamik Imre

A kassai S~échenyi-bizottság és Forgács JU!ianna leánya: Ju-
megkeresést inté~ a magyar 1/1- Jianna, Csuvár Mátyás és Németh
dióhoz. hogy ne kÖzvetitlien Wi..>- Mária leánya Borbála. Irén, FUlöp
bé jazz-muzsikát. E barbárstiJusu Béla és Hanyl'cz Anna leánya
zavaros hangk'evcrékért valóba~ Etelka.
nem kár. Házasságot kötöttek: Bela

Reményi-Schneller pénzügy- Imre cipész és Szak;:los. Jolánta,
miniszter a- mult hét végén érke- Iványi Imre fniiives és Knapcsek
zett haza berlini látogatásáról, Terézia, Iványi Imre fmUves, és
ahol fontos pénzügyi és közgaz- Hanyecz Herniina, Oinya Imre
dasági kérdésekröl tárgyalt. Most fmüves és Vé~a Eszter, Gyurica
mint a pesti lapok írják, Loson- István munkás és Babarik Etelka
czy István közélelmezési állam- Lapatinszki Lajos fmUves és Po~
titkárt invitálták Berlinbe. A né- lányi Mária. Timár Miklós fmű
met közellátási viszonyok tanul- ves és Bula Margit, Tóth Vince
mányozása képezi egyik célját fmüves és Gellai Margit, Török
L08önczy államtitkárnak. István cipész és Hangya Eszter

,:Clípper" óriás r,;pülö-gép 6 Amb ózi Mihály és Bacsa Irma,
hét elején érkezett Lisszabonba Mózes Pál fműves és Szmola ir
az Egyesült Államokból. Három ma, Kurilla András fmo.ves és
tonna postakUldeményt hozott, de Bela Monika, Farkas Imre mun
egyetlen utasa s~m volt. Bátraké kös és Dévai Margit, Paróczai
a világ. FrigY66 fmQves és Liziczai Gizella,

Tévedés. A ilapokban egy fia- Farkasinszky Ambrus asztalos és
tal dévaványai legény járt a ple- Vaszkó Eszter, Korcsok István
bánián nagyszülei anyakönyvi ki- mu~kás és Farkasinszky Erzsébet,
vonataiért. A csendörséghez pá- Varju Imre fmUves és Vaszkó Gi-

zella, Varga János fművcs és
Iyázik. A folyosót seprő szoba- Czmarkó Luca.
lány[ól kérdezte, hogy merr ~ Vitn Meghalt: 'hkécs Mária 75
az iroda, aki kurtán azt felelte, é~es véres agygutában, Bacsa Má
hogy amott a folyosó végén. Ma- na 60 éves szervi'szivbajban,
gyarunk félreértette az ulbaigazi- Véha Erzsébet 73 éves aggkori
tás t, mert nem a folyosó végső gyengeségben, Fekécs Gyula 10

hónapos. hörghurut ban, . Giricz
ajtaján kopogtatott, hanem átment Vikt.óri~ 6? éves~yomorrákban,
a szomszédház látható folyosójára PolanYI MIhály fmUves, 62 éves

. és ott kért "cscndörségí felUlvizs- , nyelöc6örákban,F~rkasirisiki Jó
gálatra szóló bizonyitványokat". zsd 5 hónapos' bélhurutban, Hor
i\ kérd.ezetl fiatal nő mosoJyva nok István lOnapos:tadőlobban

Sóczó Mihály 71 éves';' idült ve
f61elte, hogy itt csak anyákat és selobban, Ptntér 1\ona .51 éves
csecsemőket viz~gálunk, csendö- gyomorrákban, Mókó László mol
röket talán másutt, lévén ö szU - nár &O. éves vér~sagygutáb~Í1~ Ma.
lőotthon 'ápoIÓnőjé. ; Fjatalembe- ródi" Franciska 63 éves' szervi
rünk er~sen' pirulva, de hangosan szivbajban, Kiszely . Istv,~n ~un
k '. tt' . . kás 64 - éves ,szervv' sZIvbajban
.a~. 'gva JŐ VISSZ~ Ismét .a lel-. Dinya .~.i~ály. mun~ás",8o: _,éves'

készlakba, ahol ehntézté.k,qalgáti .aggk?n,gy~ng(:~6gbeLJ'):'~' :'_.' "-, .
.' '; -.:.~ ;'~,"<:"~';_;;~":J~-~~:;~~:~.

Olvassa a Magyar Katona
ujságot s büszke lesz arra,
hogy magyar! Megrendelhetö
Budapest, Revicky u. .·4fb.

Emberek!-
Valami elveszett I Valami nirc5 I
hmogta az endrődi polgári fiú és
leányiskola szavaló-kórusa a Szt.
Imre emlékünnepélyen.. Majd to
vább zengtek-zengtek a tiszta
gyermekhangok, hogy: van ugyan
az elveszett helyett valami más...
Van finom~ drága ruha süppedő

. szőnyeg, dúsan megnikott asztal;
és van kopott rongyokban didergő

szegénység, éhség és nyomor.
Van luxus-autó, villamoskocsi; re
pülőgép és a technikának sok
más, az emberek kényeImét szol
gáló alkotása ... Ezeket m~gr1yer
iük, de a lelkünkel elvesztettük ...
ts ekkor szinte orkánszerölm ha
sitott a levegőbe és a még e~é

szen el nem fásult lelkekbe a
kérdés: hát jobb ez igy? l Sejtel
mesen, szinte ihletszerGen mint az
ószövetségi próféta "Mtne, Thekel
Phares" hangzott a figyelmezte
tés: Vigyázzunk, mert elközelget
az idő; amikor mérlegro tétetunk
és jaj nekünk, ha könnyünek ta
láltatunk! Micsoda érzések! Mi
lyen időszerü ~ondolatok! Kár,
hogy nem hallották és nem szlv
lelték meg mindazok, akiket illet.
Mert a mni emberiségnek igazán
nagy szüksége lenni, hogy elve
szett lelkét és e2!zel együit önma
gát is megtalálja. Mennyivel bol
dogabbak lehetnénk, ha mind~n

ember egész lélekkel, ős~intén,

becsületesen teljesitené a reá há
ramló kötelességet ott, ahová öt
a Gondviselés állította. Es ha
nem kellene a becsületes, a má
sokról előre rosszat nem gondoló
embernek oly sohiur csalódnia!
De ehhez szükségünk van, hogy·
elveszett, v..gy csak elfásult lel
künket ujra meglaláljuk és a val
lás, az ismeretszerzés, a tudás
szent, szép és igaz eszközeivel
önmagunkat is nemesitsük.

A tanári kart az ő~zinte tiszte
let és elismerés illeti meg, amiért
növendékeik lelkét ilyen mélyen
száHtó gondolatokkal iparkodnak
miívclnit nemesiteni. Bár az el
mondottak ne lennének csak a
"Pusztában Kiáltónak szavai!"
Szivleljük meg mi is, akiknek már
nim ir a tanár úr az "frtcsit0be"
4-e,t mert !la j minden tanárok
legszigorúbbja, az tlet buktat.
meg hennünket, az. még sokkal
fájóbb bukás lesz! lit az adventi
idő. JÖII a szent KdJ'ácsony. Ipar
kodjunk meglalálni azt, ami el
veszett: az igazi, a krisztusi fde
baráti szeretetet, inert csak igy
lesz számunkra boldogító 3 Béke,
a Szeretet ünnepe él Karácsony.

Fülöp Imre
kisgazda.

. ~... --:

'-<N:~dudvary nyomda
0t&~::::C .. :OY?lD~c .. ..
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,Lejegyeztt: S. B.

*Kondorosi: A megYl'gyil/ésen
biztosan :~zóbu g)'linnek ezek a
kéldésck is. Talán' a főispdn ur
már tntgnyugtató felvildgositást is
adhat. Majd. figyeljük az ujság... 
kal, lIIíl illlQk.

Gyomai: Ugy olvastam ú Gyo
mai Ujstigból, hogy na,gy mákő.

zes is les? A kendtek' földesura,
meg az r.ndrMi pap között. Ked
den le,\z a meccs.

Csabai: ,~zavt.i<:ds elötl ki ke!
lene iiket állitaM amegyeháza
nagytamébel1,ozl aki le/ütmarud
az lennt' a g; 6ztes. Egy kis in
gyell cirkuszt régerl nem élveztünk.

Orosházi: De hiszen a Mihály
pap me,'5rdznd a korcát a Gyuszi
bárónak. Feneerós ember oz sok
papriJ.:ást, meg kóbúszf m;:;evett
gyerekkoráöarl. Az apja is retten
tó ereJs vót, ai lwyai öregapja is
lIagyszdl ember vót. Ismertem Eze)(
irlllen sztirmaztak Oroslu1zá:ói, cl

Varga-családbul. '
.C~ébai: A vildgháboru elején

mina/unk pap()skodoll. Petróczky
Suskr..ir MilzJlynak, a csabai biró
nak ról kedves emberc. Amikor
Lembcrget visszafog/al/uk, oli sza
vaIt Beliczey Geza örnéltósdgával
a vlir as/leiza kiugrójan, azt olyan
Illarlw, erős hangja vót, hogy a
bl/zaptücon, a kaszinó elótt is hal
lották

Gyul.ai: Ndlunk' is paposkodott
a hdbofll végén. Mindig a lIep
közl v6t, azéI t gondolulIk jószív
vel Ili mosi is Jünk mar csak
ö~el .sZ,eretnénk, Ita győzne, Van a
felsohazbw{ nagybirtokos elég, Az
tlyen fa'usí kisemberek jiai, 'akik
a. niOguk erejebő! és sZOlgalmából Közművelődési eJöadásck
kl(melkednek. jobhan ludjdk, hogy Endrődön december', 14
m; huinyzik és mi kell a népnek. ' , ' - t-

Ezek il maguk bőrén ismtTík az J5, 16 és IB-án.
élet bajait. 'Now'mber 74.-én Népszőv. ,Kisgaz. k.

Endrődi: Szölllyt'n n/gy aka, Hotl6s István polg. h:k. tanár. Arpád
rat Vlin bellne, Ha valamit elha- házi királyok.. Fehérvdry Ferenc' rk.
td~oz. akkor addig megy IJtdna, tanifo. .4 légvédelem és iégoltalom.
mig nem sikerül. Eleinte flJlcsdlot- Kisr:a:dak(Jr. SZl'ci!s 'Kdlmdn s.lrlkész.
tuk a szokdsát, melt n(lgyoa li.öt! Is(en tr családban. Parócai Gergely rk.
bell fl iin/(et, l!mikar azol/ban a.~t tanitó. A törvénytiszfelet. Honsz PalotaiFerenc rk. tal/itó. A s10c:ális keres=:-
I~lfllk, ~ogy' Elidl6d vdsárt kap" tén.Y'~él:.; Hunya Lajos rk. fanÚó. Gyü
vl!lanywldgttdsa lesz, mindenfelé mölcstermelés. Egysége.~ katolikus mun
kÖJ,'esulat épitenek, betonjárda, káso!thon. Klinghammcr Lás2.ló ig. ta
polgdri iskola, minden tanyakör- I/itó. Szoci.i/is k2rdések. Dr. Hunya
zetben uj iskoldí, szdmsúrint 14 Sdndor polg.isk. tanár. Gróf, Szécl:é
tanyai iskola. Néphdzak, majd ga- nyi /.\tvtín. Nyugdljas Kör. Kiss Sán
bonamagtdr épült, kisgazda~ és dor s: ietké·~z. A teremtő. Kovács Má-

tyás ig. tanf(ó. 'Mit' kaptunk, vissza?
munkc!skörök létesültek, elóbb meg Szent lf71re Kör. Csabai Béla s., lel
a 300 cndrődí és gyomai gazda kész. Avasámop. f(almár'Akos rfr.
tulajdonat Idpező lJref<- bankot tanitO. A l/lenélleüli szappánftJzés:' Órea
megti- ztit.Jtta a ,tsc,ba[ Rothéltól, szóiói OlvasóirOr. Báilyai Ernőr.~-; t~
akkor láttuk, hogy ez ai' eilJoa nífó. Kölr!!r.sségc,:nk ha;;ánk irint. Sio:'
érti/nk, c: falu nkért dolgtJzik és M Elck- rk. tanító. Allemúti' sul/cm
áldoz a magáéból is reeg'eteget. ápolása. November ,15.-én. Lellente
Ezért becsil/jűk és pqrtoljuk; De Egyesület. Fehérvá!y Ferer.c ;k.t~níftj;
még a Kormányzó Ur is kitilntei- Köielességeiil/c IUlzánk iránt:' /fovenlbcr
te a Szignum medá/iával, aztán a [6.-dll. Levente Egyesüirt 'Kováe'éMti':' ,
kormárry f6tanács.ossdvd nevezte k,l.' " lyás, ig.lanltó. A nemZf:ti sz('lltm~dpr-

lása. November IB.-án. ú verite.', Egye:'- ,
Kondorosi: Minden ' cigány a síllet. Dr. Csókási E~/a pc/g.', isk. ig. -"

maga lovát' dicséri. Kend is igy A fön:éllyfiszteld. ,,;'" :-- -' :, ," '", ", '.. ~ '.' :~. ~~. ·r;\" -..: . ': .
~. . .., ~. .'

, 'r" _ ' ~'.;. ;,,:; : :~~',:';.'j:;:::,.,

"' ":,~-~':' :~",::~::~:~,~='-~:,~,jig}\j~;i~~~~~:
-,-: -)tArrn a;;:;'KÖ~~Ö'5;r~ f"

. - '";: . ~ . .::,-.' - ..- .:- .; ~ .- .- ~-.,: - :.- '" _.:.,,:
. ~. _.: .' . .1 Ijl. .:.":' ~::

.ir'_ . _ ." ...-~-.....>::~~ -';.' .:.-..:~...
Békési: Itt van, példdul a' b'a~ van' a papjdvql.'M..dlpedia:qj(oh~~'~

romfi· eleség is. A tanyai sógorom d E d ó 'M' Ó 6>. ,
asz,on.dta, ho",y erre nem hagy'nak.: , " ~r~s- II I 1ö~'_ ,ez. .1J!'t;ös~kötó., kovesutat 'Getst,c)yulának KifSz"n~ ,

. I!~dlgón klir(ölik, ujsdgok fol) ton hetik az endlódiek is. ~' "--- - .
[(Ják, gazdasági szckokosok biriz- Orosházi: Én,má;kéJJ("tildom4~:iol
gdlnak bel/nünket" hogy tenyész':' goto Az ls!enb~n. boldogult Kimos. Pista
szlink sok aplojószdgot, melt f1jegyzc5 u,runk; 'meg az OreK'Btirtháty
hog)'hdt ebböl több piz, gyün az Károly melló!>ágos azt mondolták abbotT
országba. mint a buzából. Most oz td6ben, hogy az OlOshdzi-kondorosi

-endrc5dl-mezöturi ut kOllezé.<ének ké
meg ncm hagynak nrki elestget. relme arányában tevelet kaptok az end
Levegőböl az sem ([ meg? / rödi paptó!, /zogy akkor, meg rkkor

Peresi : Valami vdltozds lesz. menjenek be az alisTJányhoz az endró
8eflcseti miniszter már tárgyal a diekk.~l, meg a kondoros/akkal ·cgyOtl.

Erre mdultak utnak. ,
nllgyfejliekkel, oszt hajt a 'jó szó- Endrődi: Az egész dolgot Csernus
ra. A Bdnfy miniszter is beigélte apáiur indítványozta az endr6di képvi-
a mult vasárnapi, rádigón. ' set6i(jlül.-dben. KOl'áes Libor isj(lvasolfa

., * s ugy fogadta el a képviselőtestület,
hogy csatlukozásra felktri Oroshá:át és
K~n~orost. Ezi a felh/pást a papunk
c~malfa. Ill>:' ment be a kiJldO/t.<ég Gyu
lara ts ké.'Obb Pestre a Miniszterhez.
Ha ,!cm hisl.! kom~ím. kérdezze meg a
KovaeSIk {ójegyzójOket, oU fogadást
ajánlolt az Apátnak. /togy öt éllig se
le.<z nz u,tból ::emmi. Fogl!diaJ.: if', egy
dobvz sZIvarba. A pap nyert den
főjegyző még ma sem adta" mr(/' a
slivart. Pi'dig Geist Gyula is !legithr·tett
l'ollla pótolnt a föjegyzőnek, mut az ut
az ö birtokát is sokkal értékesabbé
telle. Hát igy áll a dolog. Más toll';val
ne dicsekedjünk komám!

,G~~lai : H(lgrju~ fl vítat, agJ'se mi
d~ntjuk el II dolgai. A pál m('~ye vet. a
varmegye arat. Hogy mit, maid meglát
juk idővel. CsaKclZttin ugy ne járjon
a törvényhatóság. mint az egyszeri
ü[!yyéd az uj szakl1csr.őjével.

Békési; Mondja mán g)'orsan, mert
a komám olt vár n lacikonyha sarkán.

Gyulai: DiJhösen frlllivla' telefonon
a Ilely,szerző embert, s amikor megjelent,
a:t kerdezte töle: ~moga küldt~ nekcm
az uj szakácsnőt ?" Igenis kérem ilála
szolfa a Ilelyszerzö, "No akko,' jöjjön
g)'orsan az ebédlőbe és egye me(/' maga
a"!it JÓZÖlf''' mondtu mérgesen ~ pró
kator. - Nehogy a Bárdossy ezt üzcnje
a főispány urnnk.

Békési: Agyék lsten I Menek ,man"
mert a komnm IlFyancsak integct.

Csabai: Vr[!}'nzz/k. mert megjárja
mint a Pali sógor régebben. Beállított
ka.tonaclmborá~krl egy l'ásári laclkony
ha~a. ,ozt behaj!'lotlak VDgy nflgy-őtlityit

a jnv<1óul. Amrkor hazafelé kászalódatt
n~m tl,idta. hogv fiu é. vagy lány ozt
banataba.n Iccn/csOIt a járda sZé!l~e, ozf
onnan vizsgálta a házokat. Hamarosan
eitY rt?ndór kertill elő, azt biztatni kezdte
Ilogz atyafi hazafele l Hát. is:en abb~
a medcrben járok. MinthOgy a házak
ill n!as!roznok !!16tlem, megvdrom, mi[!
az 'Cf'Ylmre. kerul a sor... Akkor kÖlInyü
l~sz. belépne. Hát maguk is igy ne ,ke
rtlfjene~ haza.' .Is/eu ~!d.ia mindn)'áju
kat. VIszontImasra a téli csabai vásá
ron! (Elvonulnak.)

* *(Kép a csabsi vásártérröl:)
Csorvási: I3evitték-e Andris

bácsi a zsirt cl szövcfkezetbe ? Mu
neköm 9 kilót kellett beszolgJltat
ni. pedig az egyik hizóm alig vót
70 kiló, azt heten jalunk otthon,

SzénlÍsí: Egy kissé hiányos u
rendelet. Megér lern , hogy be kell
adni. A katonaságnak, mcg a vd
rosi munkdsnak, akik nem ülnek,
valami kicsi! biztositani mégis csak
keit. A !liba ott van, hogya70
80 kilós silldó után, mat ez még
nem 'hizó, Ipugy 3 kilót vetnek ki,
mint a ketszdz kiiós után, A md,
sik hiba pedig az, hogy egy hiz6f

/ vrigó fegalább ildrom gyermekes
csafcldot nem mentik fei Q btúdds
tót.

Csabai: 'Cirkuszt csi/iálllf/k.
Most ezek is beadjá/r, ozt két-há
rom ,hónap mulva mennek zsir
jeí!yért, flúg sorjalat ÓliflClk.

Gyulai: Ez már InagyO! ótok,
hogy minden dolgunkat csak feti
beT! végezzük és félig csindljuk
meg. Tu/okosak vagyunk, o;:t nem
!la/Iga tunk a jó tanácsra, meg

, értelmes kérésre,
, !.

,T e r e f e r e.
, (Kép a k~zségháza ('fött.)

Ugari: Hdt ilyen bolondot ne
mondj, ennyire mégsem marad
tunk el.'

Peresi : Ugyan07, mint amit
nz előbb tarandállál. Hdt nem
zöldség az, amit összevissza be,
szélsz a, vallásról. Tudod, mt ez?
Az Islen és az embel közötti álla
pot. A józan eszömmtl rágpüvök,
ho[!y magumagatel senki es semmi
nincs. Minden mdstul ered_ Mink
ls. A legdsó ember is. Aki az el
ső embert, clZ els6 buzdI, az első

tengerit, az elsókövf/, a jöldet, a
világot n1rgcsindlla, az az lstell.
Ez parancsolja, hogy az Ö, az
Urnuflját fl/égszcflteljtlk. Életilnk,
('gészsé~ü{lk (1 keziUe van. józan
erzrli:f1lrnel Mm iehelilnk mdst,
minthogy meglfssziJk (1 parancsot.
Az állatnak, nekiink is szüksé
günk van hat I!api munka lltdri
pih~nesle. A lelkeril is megpihen,
amikor a templomban jól kibesdl
getcm III agcml cl jó Istennel. Ér
zem, hogy megnyúgszom.

Gyomavégi : Mdl csak azéit is
cljdrok vasarnup az Istcn házába,
!togy n1rghof/gnssam az evangeli
UIllOt. OI\'OSOk én ujsrígot, meJ.[
telen könyvet is, de uz egészen
mds. Ldtszik, hogy nem embui
munka az. Épülök rajta,

Ugari: Na/ldt fdorko/tak kel/d
fők. Legközelebb mtir ugy meg
gyutnak, hogy én is befordulok az
öreg tempfamb!J, Bizony, pár éve
csak kiviil I,lttam. Pedig tui t, ne
kem is jogom V(JIl!J odu menni.

Csejti : "'his vi/Jffot é/link öcsém_
A fiam a napokban írt. Odakünn
van a dOl/nyec mentén. Öt se na
gyon táritaJta oz utolsó idökben
u buzgósúg, Az apja SZl/vara nem
Igen hallgatott. Most dicsértessék
kel keuli a lapot, ozt azt irja,
hegy de F volna az öreg cndnídi
templom tornyát messúrül ís látni. '
Olt megtanuljdk az emberek, hagy
kl ClZ Istcn és mil jelent a vallás.
Komoly ember nem lthet aek nél
kül. fi ti t te se várd, hogya szov
jet poko/bo II oktas!>anak rd, hrgy
mégis csak jJ az a vallás?! lsten
lIeItték! (El.)

CsejtJ: Dicsérjétek az Ur jézus
Krisztust atyafiak / "

Többen: Mindörökké te.\tvér /
Ugari: Hol késtélilyen !>okdig

hékds? '
Csejti: Hollehettem volna má

sutt, mint a templomban.
Ugari: Oszt mióta vagy olyan

templomjáró. eddig nem nagyon
mutattad l? . -

Csejti: Téve'dsz pajtds. Én ti
zennégy ki/ométerről havon k ill t
csak egyszer, kétszer jutok be a
faluha vasárnap, mert fölváltva
jövünk az asszonnyal, meg a bé
ressel. De ha bejövók, sohasem

,szoktam elmaradni oz Isten-hd7c1.
ból.

Ugari (gun)'osan): Oszt meg
fizetik ott a talp-kapdst?

Csejti : Itt biztosan nem téri/i
tek meg, ott találl az Uris ten, ha
me.~érdemlem.

Peresi : Mostandban nagyon
sürgett az öreg pap, hogy ne ma_
radjunk el a vasiÍrnnpi szentmisé-,
ról. A multkor mrg nagy gylllrst
ís tartott, azt akik jelen v.l/tak,
mind vd/lallák, hogy bU2ditják
resteket a szentmise hallgatására.

Ugari: Kinötlilnk IIIdr (I gyc
rökcipőböl. Engem ne biztasson
senki. Ha akarok mék, Iza nem
akarok, ugyse té.ri/enek meg.

Csejti: liát t:n csak aSlOndoll7,
hogy ennvivel taltownk oz U,-
ístcnnek, aki megteremtelt bennün
ket és gondot visel rednk. Biztos
vagyok bcnne, hogy a lovam, meg
a tthenem szivesen eljdrna hdldt
adni Alkotójdnak, ha v{Ínil neki
értelmes esze. Hat él! már csak
kiilönb akarok lenni a jószágom
nál, hogy nemcsak eszem-iszom,
alszom, dolgozom, mint ük, hanem
a vasálnnpot megszentelem aual,
hogy millt ember az /stenh1záha

'is elkövetkezem.
Ugari: Ezt beléd tömték gye

rékf,olodba, és nem tudsz szaba
dutni tó/fo Aszondta pdr év előtt

az egyik szolnok, aki a körünkéell
is dikciózott a politiic<iról, hogy a
val/dst a papok taldltdk fel, okos
ember nem Iwllgat rd.

Mirhói: No mdn ebbe én is
beleszólok. ' Léltet olyan vallás, amIt
ember csinált, oiyan ís lehet, aki
az igazságtul messze jár, d" hogy
a keresztény vallást pap tanálla
vóna ki, aki tlyenl mód az vOS!Y
huncut, vagy szamdr; áki prdig
elhiszi, az mrg ostoba. Mintha
csok, a,\zondaruíd, /zogy a kéményt
a kéménysepr6k találtdk fel, pedig
minden józan eszi1 emher tudja,
hogy csak amikor mdl fllstölt a
kémény, amikor szüksi'g vót, hogy
',,'alaki takaritsa, azu!ctn ldtek a
kérninyseprők. Elóbb voltak embe
lek, Istent keresők, tehát valldso
sak azután lett (!z emberek klJzill
a pop. ,

Peresi : De hiszen tudjuk a
(örténelem is hitcleserl tan usitja,

,hogyakeTesztény vollást az ' Ur
jézus alkolta. Ezt normális ember
nem lugadh:1tja le, mert a bolon
dok házába csukjdk.

Peresi :' Tulokosak vagytok tik
ott az, ugaron. Nem tudom miféle
ujságot olvastok. de az eszelek
nerrznagyon tisztul tóle. Hdt pél
dánakokáért mit mondanál ahho?,
hogyabetegségeket aZ orvosok
talál/dk 'ki, hogy keresetlJk legyen.
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menetrend.
2.30
650
8.40

1J.i5
18.
18.30
23.
23.20

2.35
350
7U5
8.4/

J1./0
/5.45
18.31
18.35

1/ és

Kis
Gyomt.1ra ákezik.·

Budapesl feldl személy
Dévll ványa fdöl molor
Békéscsaba felöl gyors
Békéscsaba fei6i moior
D~vavilllya Jeiöl, nzotor
Budapest fel61 gyors
Dévaványa fel61 motor
Békcscsaba' felöl .'Zeméiy,

GyomárJI indul ..
Békéscsaba felé személy
DévavlÍnya felé motor
Békéscsaba felé motor
Budapest feie gyors
Dévaványa felé motor
Szolnok fel~ motor
Békéscsaba feié gyors
Dévavónya felé motor

T. J. Endröd. A csnládmr;;bizottuk
élcsoportja oz egylliÍzkö2.ség veZ'!töségé
nek //lIlIIkús sl'gédc:,:(]plltn. jóságo.,; éber
figye/emf/wi kisérik n kőrutiil:be tarto
zó 11),-15 család vll!:áserkőlcsi élt'/ét.
Érdcklödésükkci, jótanácsaikkel, ' buzdi
tdsukka/, júpéldtijukkal segiiségére siet
nek hifte:;tvhl'iknek. AIIOI erkölcsi vc
szélyt vagy ~ürgős segitséget iJ;éflylö
szegénységet lútnak, jeientésl lesznek a
piébánosnak, hogy ez támogatdsukra
siessen r, dszofllió hiveinck. Ha vaiuki
a feleúl.!f(iti szeretet gyönyörű paruncsé
tól veultttve sÚI'es kész,\éggel vallalja
és teljesi/i e nemes megbizatást, ra/ó
ban IIposlo/i munkát végez es számilhat
az Ur JéZlls jululmu2ó úldásúra, hisz
Ü mondd/a. hogy .amit legkisebb tlll

batúrsunknúk estieksziink. neki tltss?iik!
U. Iloua Öregkertek.Érdeklődésed

re eldótt vúlaszunk ledllytdrsaidnuk is
szól. u.!!( t ew/ou kö,·öljük. Édesllflydd
nuk Igul.!.1 van abban, ho~y a vasárnap
esti kuszc.iitisokClf kifogt!solja. A lcány
e;.:ycsiiht,k mUllkuremi}e (zt nem kivell:
ja egy /'Igjd/JI selll. Az ijssz,jővttelek

vasárnap déllllJnOl,ként vanIlak, Kelle
//les s2órakazlis/, az egy é/elsorsn leá-,'
Nyak egyiillérzü üsszdar/ozandósúgál,
ismerell:ikllel: bŐl'itJsél, akii/csi és szel
/ellli fej/ö:/Jsiik he/yes irdnJ'i/tistif [é

loeúk az ('gJ'esült:ti előad/iso/( is. 1\
KIlL\SZ a falll kányainak lIagysZt'
rüfll bel'tilt öllképzököre. de II iedny tisz
/csség és becsiiiel vt!dö-oitlwlla is. Lép
jl'tek hl', jrirjlllúk relldfsw cl vasárnap
UJilUlln! ijsSZ<'jüi'r:!l:iekrc, Iw;;fllgjatok
sz:'ri:ll:i ~I ,laiis és lisz/a s2urako:.ásl
adú 'eg)'t:',íi/dd.

P. J. Kocsorhegy. A imlléllyek fef
Iws211a"1.',ú/"k hJl h,IO~ás<l Ll köz-, s'
/llkt;í1('íi ,~ iLtlfúi!(:s/ig (;s .~li:l.;i:tiyelllbc:rc/~

(:r(/ckcb,'n iürléllik. Il kOflrtÍl!y t'lejéi'
akarj" 'v~liI;i Ulllldc, //Ogy valaki 81('z
zel/, s IIgyunu,,'kor <l jubblllud!luk dus
ka/ji/illik az Jlr:l//liszerbC:I. Az múr a
lllaga bajll. hogy luvas.;wl nclll val/alt
tIlligeri kupúl<isl, mert akkor kJ/szer
IU/Ilyit keri's~tI I/Z u/épilésr.é!. A mezo
gelzdasági //IUl/ka talcil/ kevesebb, de
bhtosubb ;'üYeJ~lmet jelent. Nem gon
do{/\o2lwk "lidyest'Tl. akik • végleg be/e
ullil/vk", .4 mimienl/opi kcnyér, s a
zsirozólioz ~ziii<st:ges árpa, tengeri lIle
ztÍgaztlllstigi III !IIIku nélkül nml terem.
Ezt is kell valakinek I'égezni. A tlsztvi
sdJk nem !lagyilatjcik ot! I/Z iro.dtit,
Will "z ipurosuk U műhely/, btir a sze
gényebb.:" e~t is ki!szstJggel /.:szik. hogy
dlllcl/jcllek kapúlni. /IratIli. Senki se
szégyelje és ..utálja" a becsűleles mun
kat. Ez !lol/polgári köieless~g, de II

lIlegé/heft's a/appiI/ere is.
L. M. Kondoros. Feliebbczésüknek

mtisodpéldc.inydt, melybefl a' Bolza Géza
gróf örököseinek tulajdonát k~przö, köz
seglikúen elfekvö mititegy 499 kat. hold
szálltdnak kisllaszonbértetekbenvaló
hasz!lositását kérik a -Földmilvefésügyi
Miniszteriumtói, megkaptuk.. Nagyon
nehéz eset. Irja,hogya VármefYet ga'L-.'

Szerkesztői

üzenetek.

A berényi ilatárhoz tartozó Ne
mes· Kerekibe terelt pápista pász
torn~p 1730-ban harmadizbell is
meg~zállla II régi Emlröd körös
nien ti ter ü \elet. Magu kkal hozták
papjukat : Pocsuk Imrét és tani·
tóju l<at: Zámbok Istvánt, aki egy
ullal jegyző is volt. A nép m:'g
döbbenve látta a régi falu rom·
jait, a keresztjétöl megfosztott, is
táll ónak használt tágas templom
romlatag voltát. Erröl tartott elö
adást a kátszáz éves alapítási ju
bileum idején Csernus Mihály
apátplebános, s ezt a történelmi
feljegyzésekböl hitelesen előadott

tényeket ferditette el néhány ros:sz
hiizemU ember, általánositváll a
jelentést, hogy namelyik templo
moa nincs kereszt, az istálló."
Mintha nem volna száz és száz
katolikus kápolna is kereszt nél
kül ?!

A nép még ez évben átjavitot
ta és mBgujitotla "patics-falak"
alkalmazásával a 8-9-öl hosszu
templomot és ismét Szent Imre

, református volt. Félszázad évig
állt fenn, valószinüleg sok baj és
küzdelem közölt, a "második"
Endrőd. A gyulai és más na
gyobb helyek török- hordái gyak
ran meglátogatlák a mai Hármas
Körös hidja melletti keskeny fo
lyózl1g magaslatain épült, a régi
folyó mocsilraitól védett falut.
1685, ben it Gyuláért vivott ;lar
cokban ismét el pusztult a falu. A
Rákóczi-szabadságharc kirGbbaná
,a évében 1703-ban ismét, meg
száll halta néhány család a rági
romokat, /IJert ebben az évben a
gyér lakosságnak futnia keIleIt a
kegyetlen r.iéük elől, kik a Rákóczi
fölkelés ellen, mint segédcsapatok
a megyCi ez~n részét sivataggá
tették· l

•

1723 m.:íjus 3-án kclt adomány
lcvéllel Haruckern János György,
az e!ölt hadiélelmezési igazgató,
miután az 1722-3. évi ország
gyUlés öt "honfiusitotta", magyar
nemesi jogon ll, gyulai uradaimat,
s ebben Békés várost, Berény t,
Gyur és Endrőd "pu~ztákat" kap
ta. A ll1éboJik adománylevél ben
End lód III i II t község szerepel
(1734). A gyulai jószágkormanyzó
csakhamar ide csatolta a tö!gyi
pusztát, majd Nyárszcgn~k na
gyobb részé!. Sima, Kiskondoros
és Cscjt csak évek multán olvadt
az endrődi határba.

TemplombÓl iSlúiló.
Al eml röd i egy ház történe Imi

l(öl~Y"c irja, 110gy »Haruckcrn Já
I!OS :IZ tndrőói pusztát 1724, ben
négy ~v~e fv\i!dós Deák ncvü ör~

méllYI'l~k adta bérbe, aki az egy,
kori rossz álliIpolban levő jc:nlp
IOIHot istállón<:k használta",

, ~,TÖbbe-n fordultak' széékasztOsé
gUnkh6z" hogy kÖrösparti vén fa':'
funk., első idejéről közöljük le

, , JJ a régi hiteles felirásokat", mert
mégis ildomos,' hogy' a (ako~ság

biztosat tudjOn, faluja és ősei egy-
kori életéről., '

Az endrőoi tanítói-kar "Endrőd
'tö'rlénete" c. kiadványában :l fal u '
kétgáz-esztendös II jjáalapi tásának

'jubileumi évében részlelescn vá
zolt a az egykori eseményeket,
ujabban pedig dr. Hunya Sándor
tanár irta meg szorgalmas kuta
tásai alapján szülőfaluja wrténe
tét. Az érdeklődők bőséges felvi
lágosítást nyerhetnek e könyvek
ből. E sorok kapcsán cs::k arra
váll"lkozunk, hogy rövidin a köz
ség alapitási adatait közöljük.

Régi vármegyei iratok, néhai
dr. Karácsqnyi János l1ilgyváradi
cimzetes püsoök, a magyar !örté
netírás büszkesége hiteles megál
lapítáóai és az egyházi t.örténelmi
feljegyzések alapján pontosan tud
jul~", hogy Endrödöt háromszor
épilelték fel régi öseink.

-' ;:; Z \.' l s'' En j ;,; J .
A falu alapitásának első ténye

az Árpádok-korába nyulik vissza
A legrégebbi történeti adatok sze

"rint Zsign10nd idejében, 1425-ben
33 nemes-család lakott a már ko
rábban létesített Endrödön. Ezek
közül feljegyezte a régi krónika:
Balas~a, Bereczky, Bernóthy, Botl1,
BOlOS, Dienes, Eszes, Farkas, Fv
dor, Haranghy, Harasztos, Ka
muthy, Keresszegi, Kis, Kört>, Kj
vér, Nemes, Seres, Vasas, Veres
családokat, k'ik, közüLtöbben Bé
késválmegye alifpánjai, szolgabi
fái): országgyülf~i !<övelei voltak.

A község határáról, fekvéséről

p ontos feljegyzés nem maradt
reánk. Templomát valószinilieg
Szant Imre tiszteletére szentelték,
rr:ert' a 'kétszáz év mulva történt

'harmadik alapitás idején a régiek
. ,szentim'rés tisztelete kapc~n vá·
~asztotlák az ~Isö királyfit a falu
ts templom védőszentjéUl. A lako·
sokkat61 ikusok voltak, mert 1552
ben, a trienti zsl natra utazó kö-

"" ,yéÜiek járó 3 forintot megfizelték.
- .,;~, kÖzség a török megszállás
, icfejéIi, is fejlödött, s csak 1598-

,han"pusztult el és vált lakatla nná,
amikor a gyulai várat megUlő tö
rök-sereg tatár katonái felgyuj
toHák, s lakosainíik el nem me-

'" nek6.lt réslét elhurcolták.

. "Második alapité\s.
1630~ ban néhány "szökött job

.~ "bág'y:csa!ád" szálHa meg a falu
" helyét. Népes' közU!elté kezdett
:,"fejlődnihamarosan, mert 1637-
",~":beó "a' régi :fongalt egyház helyre

: ',~ :állUága végett, alamizsnát 'kértek
, ',.:' á· tö~bi :. ,;reformátUs községektől ".
e:;;:~~:'~~EbbÖl :!Udjuk,'! ,Mgy , azalapitó

:if~Slj;::::,);?'~:',':··;r~~· '
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