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(Výsledky úrody a počasie)

V tomto roku sme mali miernu zimu. Jar sa začala skoro, takže sejba
jačmeňa sa mohla začať už na začiatku marca. Pekne sa začali vyvíjať aj
jesenné sejby. Avšak máj bol veľmi studený a celý mesiac nepršalo. Sejby
následkom toho upadli, zožltli. V mesiaci jún boli dažde, ktoré zaostalým
sejbám, sadom značne pomohli. Obilie vďaka teplým dňom včas dozrelo,
žatva bola dokončená bez problémov a priniesla strednú úrodu. Úroda
kukurice priniesla pekný výsledok, keďže jesenné dni boli priaznivé, veľmi
pekne dozrela a priniesla nadpriemernú úrodu.
(Založenie orgánu pre verejnú bezpečnosť)

Naša obec dostala v tomto roku od okresu delegáta pre verejnú
bezpečnosť (žandára), ktorého úlohou bolo, aby v obci dozeral na poriadok a
bezpečnosť. Popri orgáne pre verejnú bezpečnosť boli pridelení pomocní
členovia, ktorí pomáhali v udržiavaní poriadku. Tzv. policajný dozor bol v
minulosti vykonávaný komjatickou políciou.
(Samovražda, sklamanie z lásky)

17. októbra spáchal Jozef Raiekstädter, 21-ročný mladík kvôli
sklamaniu v láske samovraždu. V dôsledku sklamania sa hodil vo večerných
hodinách neďaleko železničnej strážnej búdky pri láne Gátszeg pod osobný
vlak. Jeho telo našli medzi koľajnicami na druhý deň ráno. Nešťastný mladík
bol synom malokýrskeho učiteľa.
(Kampaň na cukrovú repu)

Šuriansky cukrovar aj tento rok robil nábor na robotníkov repnej
kampane. Počas repnej kampane pracuje z našej obce veľa ľudí. Majú radi
kýrskych robotníkov, lebo svoju prácu vykonávajú čestne a s výdržou.
V továrni robí počas kampane na rôznych pozíciách viac ako sto ľudí.
Robotníci pracujú v troch zmenách. Robotníkov vezie do továrne na
jednotlivé zmeny autobus. Po skončení pracovnej zmeny ich odvezie domov.
Preprava je takmer bezplatná, továreň strháva denne jednu korunu za odvoz.
(Počiatočný rozvoj obce)

Robotníci našej obce sú vo veľkom počte zamestnaní v stavebníctve,
v železničných službách, továrňach a na iných pracovných miestach na
území celej krajiny. Viacerí pracujú v Čechách v železničnej doprave.

Domov sa vracajú každý týždeň. V Čechách majú radi maďarských
pracovníkov, lebo svoju prácu vykonávajú s výdržou. Mnohí pracujú
v priemysle a iných remeslách. Dobre zarábajú prácou, ktorej výsledok je
viditeľný. Zo svojich zárobkov stavajú pekné, dobe primerané rodinné
domy, ktoré následne pekne zariaďujú. Dedina opeknieva, jedna za druhou
miznú staré, nezdravé, nízke a vlhké chatrče z nepálenej hliny alebo zeme.
Na ich miestach vyrastajú priestranné, hygienické kockové domy s pevnými
základmi a z pevného materiálu. Obec sa z roka na rok rozvíja a vzniká
čoraz viac možností na nákup stavebných materiálov. Pravdou je, že doteraz
sa dalo drevo zohnať iba ťažko, lebo štát potreboval stavebný materiál na
vybudovanie zničených miest.

