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Vissza kell venni <
Nem tudjuk elhinni, hogy a | 

Magyarországon lakó zsidók 
egyrésze azért vette volna fel 
magyar vezetékneveiket zsidó 
nevük helyett, hogy ezzel is 
bekapcsolódjanak a magyar
ságba. Különösen azért nem 
hisszük ezt, mert amikor a ke
resztneveknél is a magyaros 
hangzású nevekel íratták be az 
állami anyakönyvbe, ugyanak
kor a zsidó egyházianyakönyvbe 
minden gyerekét ősi zsidó ne
vekkel cégjeleztek. De nem 
hisszük el azért sem, mert ezek 
a zsidók éppen úgy, mint a ke
resztény vallást is felvett zsidók 
sohasem tudtak a magyarság 
eszével és szivével gondolkodni, 
sőt az összzsidóságnak régtől 
fogva az volt a célja, hogy ezt 
a keresztény magyarságot erköl
csileg, szellemileg, etikailag sa
ját lelkületűkre formálják át. 
Béke időben a művészeti irá
nyok, az irodalmi berkek, az 
újságírás dzsungelje, a szató
csok propagandája, a teljesen 
elzsidósított szociáldemokrácia 
és szabadkőmívesség, az isten
tagadásig menő eszmevilág igye
keztek ezt az átformálást úgy 
eszközölni, hogy d magyarság 
ősi és népi talaját elvesztve, 
világpolgárrá alakuljon át és 
elvesse múltját, hagyományát, 
hitét és erkölcsét és a judizmus 
szolgája legyen ezáltal. Hogy a 
cél csak ez volt, bizonyítja az, 
hogy egyetlen zsidó, egyetlen 
zsidókkal házasodó magyar a 

zsidó vér erős átütő ereje kö
vetkeztében nem. tudta átvenni 
az egyetemes magyar érdekeket 
és célokat és különösen most 
bontakozik ez ki, amikor a had

ban álló ország másfélmilliós 
zsidója és a zsidókkal rokon
sági és anyagi érdekeltségben 
álló mintegy ötszázezer magyar 
arra a hazaárulásra is képes, 
hogy az angol és a szovjet el- 

, lenségeinknek drukkoljon. Sem
miképen sem engedhető meg ez 
és csodálatos, hogy egyetlen 
zsidó és egyetlen zsidórokon 
sem érezte még ennek a fonák* 
ságát. A trianoni Magyarország 
elszakított területein élő magyar-

a magyar neveket
| ság, ha védetlenül is, de hitel 

tett magyarsága mellett, bör
tönbe került, sajnos mi még 
mindig hiszünk annak a zsidó
ságnak, amely az ellenséges 
rádiók „zs“ vitaminjaiból táp
lálkozva o belső féreg szerepé
ben szabadon garázdálkodik. 
Gettókba és munkatáborokba 
kívánják őket a magukra ébredt 
milliós magyar tömegek, de 
követelik, hogy a jó üzletnek 
mutatkozott magyar neveket is 
vegyék el tőlük. A magyar egy
ségért, a szebb magyar jöven
dőért harcoló magyarság érzi, 
hogy álmai és céljai csak úgy 
valósulnak meg, ha tesz és har-

A szarvasi Művészet- és Tu
dománybarát Társaság hétfőn 
este a Polgári Körben tartotta 
meg havi előadógyűlését a nagy 
számban összegyűlt tagok és 
érdeklődők jelenlétében. Dr. 
Ugrin László járási főszolgabiró, 
társelnök megnyitójában meleg 
szeretettel üdvözölte a megje
lenteket, majd dr. Domán Imre 
olvasta fel az előző előadóülés 
jegyzőkönyvét. A folyó ügyek 
előterjesztése és letárgyalása 
után dr. Ondvári Pál kir. járés- 
biró, a szarvasi járásbiróság 
elnöke tartotta meg nagy felké
szültségre valló és tudományos 
szinten npozgó mindvégig élve
zetes előadását „Az igazság** 
címmel. Az igazság értelmének 
meghatározása után az igazság 

és az igazságtalans4s szemben- 
állóságát vetette egybe. Meg
állapítása szerint az igazságot 
nem szabad hajszolni, az igaz
ság érzete büszke felemelkedést 
és öntudatot jelent. Az igazság 

isteni gondolat — mondotta — 
a lelkiismerettel egybefonódva 
valóságos tengelye erkölcsi éle
tünknek. Az igazság akkor is 
meg van, ha azt nem ismerjük 
fel. Az igazságkeresés előfelté

tele az emberrel veleszületett

col azokért. A zsidósággal való 
és ma még erősen fennálló lelki 
és gazdasági harcunknak még 
sok követelménye és célja van. 
Ne bújjanak a ma még virágzó 
feketepiacok rejtett irányítói a 
pénzvilági és megtéved.t magya
rok mögé bújó pozíciókba ma
gyar nevek pávéskodásával. A 
magyarság között is visszatet
szést szül régóla, hogy szép 
magyar szavak és nevek telje
sen elzsidósodtak azáltal, hogy 
a magyarság leikétől teljesen 
távolmaradt zsidók foglalták le 
maguknak. Névmagyarosítások
nál egyetlen keresztény sem 
meri már felvenni ezeket. Bán, 
Déri, Fenyő, Fenyves, Fekete, 
Salgó, Hazai, Fényes, Havas,

stb. jóhangzású magyar nevek 
ma már teljesen elzsidósodtak. 
Hivatalos eljárással kötelezővé 
kell tenni a zsidóknak régi szép 
zsidó neveik újra felvételét. Ke
resztnévnek is vegyék fel ezután 
újra a gyönyörű Salome, Náthán, 
Mór, Ignác, Hermán, Juda, Pin- 
kász, meg mit tudom én milyen 
zsidó neveket. Adják vissza azt 
a magyarságnak, ami a magyar
ságé, attef gondolva, hogy ha 
egyszer megvalósul az angolok 
és a szovjet által is tervezett 
és támogatott szent cionista ál
muk és eljutnak rövidesen Erec- 
Izraelbe, ne kelljen szégyenkez- 
niök hűtlenségük vagy üzleti 
machinációjuk folytán felvett ide
gen vezeték és keresztneveikért.
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Nagysikerű tudományos előadás 
a Művészet- és Tudománybarát Társaságban

Dr. Ondvári Pál járásbíróság! elnök előadást tartott „Az igazság'1 címmel

igazságérzet. Ezután az életből 
vett példákkal vázolta az igaz
ságok értékét és mineműségeit, 
majd a jogszabályokat és az 
igazságot állította egymás mellé 
az igazság és az igazságosság 
szembevetésével. A jogértelme
zésig elvek felsorolásával, a ha
lódó élet jogi kielégítésével a 
szociális igazság megállapításá
val, e méltányosság alkalmazá
sával mélyen kiszélesített elő
adása végül az igazság és a 
szeretet kapcsolatait hozta, egy 
vonalba, amelynek során az 
egyén igazsága mellett a népek 
igazsága érvényesül, majd a 
magyar nemzet igazságát és 
végső győzelmét világította meg

az előadottak kapcsán a hall
gatóság előtt. A mélyenjáró elő- 

' adáshoz, amely a hallgatóság 
lelkét erősen megfogta, Korim 
Kálmán ev. lelkész, gimn. val
lástanár, dr. Dörnyei József ügy
véd, Kiss Sándor nyug. tanitó- 
nőképző-intézeti igazgató és 
Beleznai Béla hadirokkant trafi- 
kos szóltak hozzá kiemelve az 
előadás értékeit, majd az előadó 
összefoglaló' válasza után dr. 
Ugrin László magasriptű befe
jező szavaiban filozofikus ma
gaslaton elmélkedett az igazság 

. értelméről, értéséről és örökké
valóságáról. Az elnöki záró
szóval fejeződött be a nagysikerű 
tudományos előadó és vitaestély.

A gazdalajstromot 
minden szarvasi gazda 

a jövő héttői megtekintheti
Tizenhatoldalú gazdakönyvet kap minden 

gazdálkodóp amelyben elszám olják .az eladott
term ényeket

Szarvas község adóhivatali tiszt
viselői sokszorozott buzgalommal 
dolgoznak a gazdalajstrom felfek
tetésén, amelynek alapján minden 
gazdára kivetik azt a pontmennyi
séget, aminek beszolgáltatásával 
kell elegei lennie hazafias köteles

ségének. A gazdatajstrom a jövő 
hétre készen lesz, akkor közszem
lére teszik ki. A kitett gazdalajst- 
romot megtekinteni mindenkinek 
saját érdekében áll, mert ellene 
felszólalások csak ez idő alatt 
tehetők, de ugyanakkor fel kell
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jegyezni a bérlő, feles nevét is. 
Ezért a község elöljárósága min
den gazdát és haszonművelőt be 
fog idézni a gazdalajstrom meg
tekintésére. A gazdalajstrom a 
kataszteri birlokívnek megfelelő 
állapot szerint készül és a katasz
teri tisztajövedelem lesz az alapja 
a beszolgáltatandó pontmennyiség
nek. A gazdalajstrom adatai alap
ján készíti el a községi elöljáró
ság a gazdakönyvet. A gazda
könyvbe az adatokat a községi 
elöljáróság jegyzi be az esetben, 
ha a gazda tulajdonába vagy bér
letébe 100 kát. holdnál kisebb 
birtok van. A gazdakönyvvel egy
idejűleg gazdalapot is állít ki az 
elöljáróság. A gazdakönyvet a 
gazdálkodó kapja meg, a gazda- 
lap pedig az elöljáróságnál marad. 
Mindkettőnek adalai ugyanazok és 
arra valók, hogy mindent pontosan 
lehessen ellenőrizni. A gazdaköny
vet májusban fogják a gazdáknak 
kiosztani. Tekintettel arra, hogy a 
gazdakönyv igen nagy fontosság
gal bír már most ismertetjük an
nak beosztását, hogy azután azon 
könnyen eligazodhasson mindenki. 
A tizenhat oldalas gazdakönyv 
első oldalán tüntetik fel a gazdál
kodó nevét és azt, hogy hol' lakik. 
A második oldalon a gazdálkodó 
személyi adatait ismét feltüntetik 
és kimutatják azt, hogy hány sze
mély él a gazdálkodó háztartásá
ban, ezek közül mennyi a cseléd, 
az időszaki munkások és azok 
családtagjai. Feltüntetik azt, hogy 
ezek közül mennyi az egy éven 
aluli, I—5 év, az 5—11 év. a 
12— 17 év közötti fiatalkorú, a 
18—65 év közötti teljes munka
bírású és 66 éven felüli ellátásra, 
gyámolitásra szoruló idős egyén. 
A harmadik oldalon a gazdaság 
területe művelési ágakként, a ne
gyediken pedig a beszolgáltatási 
kötelezettség lesz feltüntetve. Az 
őlödik azt lünleli fel, hogy milyen 
növényből mennyi területen termel 
a gazda. A hatodik az állatállo
mány megjelölésére szolgál. A 
hetedik és nyolcadik oldal arra 
szolgál, hogy fellünlessék rajta, 
hogy mikor és mennyit szolgálta
tott be a gazda. Itt tüntetik fel azt 
is, hogy a gazda haszonbérben 
vagy munkabérben mennyi ter
ményt adott. A kilencedik és tize
dik oldal annak megjelölésére 
szolgál, hogy a gazdaság részére 
vásárlási engedély vagy kiutalás 
alapján mennyi vetőmag, az álla
tok részére mennyi takarmány 
tartható vissza és ezeknek mennyi 
a bűzaegysége. A tizennegyedik 
oldalon azt számolják el. hogy 
mennyit szolgáltatott be a gazda, 
mennyit adott ki különböző bérek 
fejében és a különböző mérséklé
seket. A többi oldalak hivatalos 
bejegyzés céljaira szolgálnak. A 
gazdakönyv megkülönböztet főter
ményekkel bevetett és köztesekkel 
bevetett területekel. A főterménnyel 
bevetett terület esetében a gazda
könyvben annyit kell beírni, 
amennyi ténylegesen be van vetve. 
A köztes termények esetében pe
dig nem a ténylegesen bevetett 
területei, hanem aszerint kell be
jegyezni, hogy mekkora a főtér- 
ménnyel bevetett terület. Tehát 
ha valakinek 2 kát. hold föld 
tengerivel van bevetve és a táb
lák szélén napraforgót, a burgo
nyák között pedig babot is ültetett, 
akkor nemcsak azt kell beírni, 
hogy 2 kát. holdon tengeri van; 
hanem azt is, hogy 2 kai holdon

köztes növények, napraforgó és 
bab is van ültetve. Az állatállo
mányt az összeírás idején való 
állapot szerint kell beírni. A le
geltetésre kiadott állatokat a tulaj
donos könyvébe kell beírni még 
akkor is, ha azokat más községbe 
küldte legelőre. Az állatokat a 
tulajdonjog szerint kell beírni.

nem pedig annak alapján, hogy 
kinek van a gondozásában. A 
nagyobb állatoknál (tehén, ló, stb.) 
be kell írni az évben várható 
szaporulatot is. Ez azonban nem 
vonatkozik a baromfiakra, ame
lyekből csak azokat kell feltüntetni, 
amelyek ténylegesen megvannak 
a beírás idején.

Hősi halált halt a szovjet el leni 
keresztes-hadjáratban 

egy szarvasi honvédtizedes
A M agyar Vöröskereszt Tudósító Irodája 

most értesítette a község elöljárósága útján 
a hősi halált halt fiú családját

A Magyar Vöröskereszt Tu
dósító Irodája most értesítette 
Szarvas nagyközség elöljárósága 
útján vitéz Laborczfői György 
honvéd-tizedes szarvasi hozzá
tartozóit. hogy a sokak által is
mert szarvasi fiatal katona hősi 
halált halt a szovjet elleni ke* 
resztes*hadjáratban. A Vörös- 
kereszt által megküldött értesítés 
a következőképen szól.

Vitéz Laborczfői György 
hozzátartozóinak

Szarvas. H , 145.
Mélységes fájdalommal érte

sítjük, hogy vitéz Laborczfői 
György tíz., aki az 1919. évben 
Szarvason született, szülőanyja 
leánykori neve: Gálát Anna, a 
szovjet ellen vivott keresztes- 
hadjárat alkalmával. Hazája j 
védelmezősében 1943. január : 
19-én a Podszerednoje-i harcok
ban hősi halált halt.

A súlyos veszteség feletti fáj- • 
dalműnkben hazafias szivünk : 
egész melegével osztozunk, és 
amidőn a gyászbaborult család
nak őszintén álérzett részvétün
ket nyilvánítjuk, kérjük a Ma

gyarok Istenét, adjon Önöknek 

erőt és megnyugvást, mert Hősi 
Halottunk a legszentebbért. Ha
zánkért adla drága életét.

Legyen áldott hősi emléke!
Budapest, 1943. március 31*én 

Magyar Vöröskereszt Tudósitó 
Iroda

vitéz Peslhy őrgy s. k. 
*

Szarvas hazafias lakossága 
mély megrendüléssel fogadja a 
hős szarvasi fiú hősi halálának 
hírét. Amikor kegyelettel zarán
dokolunk el a messzi orosz 
síkságon megpihent szarvasi fiú 
katona-sirjához, mély részvéttel 
osztozunk a család fájdalmában. 
Nagy és mély fájdalmunk ?mel- 
lett töltse el őket az- a büszke 
magyar öntudat, hogy hozzá
tartozójuk drága Hazánkért, a 
kereszténységért és minden ma
gyarnak szebb jövendőjéért ál
dozta fel éleiét.

Hirdessen 
lapunkban!
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HiwMiiHiiiiimuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiniiiiiiimiiiiwiiiimBiiiiHiiiiiiiii»W!ih»miiitMiiiiiiniuiiiiniiTiimiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiMnniiiiiiiiiiiimiimiiiiiiTi

Értesítem a nagyérdemű h ö l gykö z öns ége t ,  
hogy a l e g m o d e r n e b b ü l  berendezett és 
s z a k s z e r ű e n  f e l s z e r e l t

KOZMETIKAI S ZA LÖ N T
nyitottam Szarvason, I. kerületi Deák 
Ferenc-uta 87. szám alatt (özv, Rómcr 
Pálné házában), ahol a legkényesebb igényeket 
is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tiiztelt hölgyközönséget és kérem 
szíves pártfogó támogatásukat« Teljes tisztelettel:

Özvegy Roszik Mihályné.
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Gynrátz Ferenc 
Evangélikus Leányaevelőintézet és Leánygimnázium

K Ő S Z E G .

Magas színvonalú nevelőintézet, mely a 10--18 éves 
korra terjedő leányok nevelése lerén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtól éthatott, erősen nemzeti 
irányú nevelés.

Szakleremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az egészséges testi fejlő
désre, amit Kőszeg város*kedvező fekvése jelentékenyen 
elősegít. Nagy kert, játszótér, teniszpályák. Saját gazdaság 
révén (tehenészet 1) elsőrendű élelmezés.

Az 1943 —44. évi felvételek folyamatban. Felvilágosítást 
az Igazgatóság nyújt.

H Í R E K
I stentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű irásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 8 órakor 
diákmise. 9 órakor csendes mise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. Délután
3 órakor ájtatosság. Köznapokon reggeli 
mise negyed 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Megalakult a vármegyei köz- 
ellátási bizottság. .A közellátási 
igazgatás szabályozása tárgyá
ban kiadott legújabb vonatkozó 
rendelet minden törvényhatóság
ban közellátási bizottságnak a 
megalakítását rendeli el. A bi
zottságnak elnöke a kormány
biztos-főispán. akinek hivatalból 
helyettese, úgyis mini a bízott* 
ságnak tagja, a vármegye al
ispánja. A bizottságnak szak
előadója a vármegyei közellá
tási felügyelő és még egy tiszt
viselő tagja van a vármegyei 
gazdasági felügyelő személyé
ben. A 12 lagú bizottságnak 
többi 9 tagját a vármegye kor
mánybiztos főispánja nevezi ki 
éspedig 3 tagot a törvényható
ság területén gazdálkodók, 3 
tagot a törvényhatóság területén 
illetékes iparosok és kereskedők 
közül, 3 tagot pedig a mező- 
gazdasági, továbbá az ipari és 
kereskedelmi érdekképviseletek
nek tagjai vagy vezetői közül. 
A vármegye főispánja, mint köz
ellátási kormánybiztos, értesülé
sünk szerint a rendkívüli fontos 
hatáskörű és munkásságú vár
megyei bizottságba a szarvasi 
járásból vitéz Tepliczky János 
földbirtokost, dr. Geist Gyula 
felsőházi tag. m. kir. gazdasági 
főtanácsos, a Békésvármegyei 
Gazdasági Egyesület elnökét, 
dr. Geist Gáspár m. kir. gazda
sági főtanácsos, az Országos 
Mezőgazdasági Kamara alel- 
nöke, a Békésvármegyei Mező*. 
gazdasági Bizottság elnökét ne
vezte ki.

— Képviselői panaszkiliallgatás.
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd, a 
kerület országgyűlési képvise
lője április 10 én. szombaton dél* 
után 3—5-ig panaszkihallgatást 
tart a Magyar Élet Pártnak a 
Polgári Körben lévő különhe- 
lyiségében.

öladó- -a TAacsóaugban 
saoba-konyhás

nyaraló
saőlőssel
és

gyümölcsössel
felvilágosítást ad 

dr. Gémes Sailárd ügyvéd.



— A Bajtársi Szolgálat üzenete 
a szarvasi honvédcsaládoknak;
1.. Galó György őrvezetőt (VII. 
589.) a szombathetvi hádikór- 
ház a szarvasi Bajtársi Szol
gálat kérelmére gyógykezeltetés 
végett a mezőiúri vöröskeresz
tes hadikórhá^ba utalta át. il
letve itthoni Kezelésre család
jának kiadta/' 2.. A Magyar 
Vöröskereszt Tudósító Irodája 
a szarvasi Bajtársi Szolgálat tu
dakozódására két szarvasi hon
véd hollétéről a következő értesí
tést küldte : Maglóczky Pál hon
véd (III. 9.) az orosz harctéren 
a téli harcok alatt- eltűnt; Ra- 
fay István honvéd (I. 732) 1943. 
január hó 29-én orosz fogsába 
esett. A hivatalos jelentést a 
Magyar Vöröskereszt Tudósító 
Irodája a veszteség-kimutatás 
beérkezése után fogja kiküldeni 
a helyi Szövetségnek*- 2., Az 
alábbi honvédek felőli tudako
zódás a Magyar Vöröskereszt
nek már elment, de válasz még 
nem érkezett j Cibula János 
szakaszvezető (T. kk. II. 80); 
Trabach Pál ho/ivéd (II. kk. 195/ 
1.); Szpisjak .-Mihály (I. 635.) 
Brlás János honvéd (T. VII. 
454.); Sutyinszky Márton (Tá
bori posta: 223/04).

— Elsősegélyiiyujtási tanfolyam. 
A Légoltalmi Liga helyi csoportja 
női osztályának elnöksége a 
múlt hónapban két-két pár
huzamosan folyt elsősegélynyuj- 
tási külön tanfolyamot rende
zett dr. Ribfrszky Pál, dr. 
Placskó Samu fes dr. Csongrádi 
János orvosok Bzakszerű veze
tésével. E tanfolyamokon mind
végig kitartó buzgalommal és 
lelkesedéssel „átok .a kiképzésié 
kötelezett hölgyek vettek részt, 
akik a házcsoport légoltalmi 
őrség mentőörsébe való beosz
tásra elsősorban alkalmasak. 
A Liga-csoport és női osztály 
elnöksége jelenlétében megtar
tott tanfolyamzéró'vizsgákon az 
előirt oktatási anyag köréből 
bemutatott eredmény — úgy 
elméleti, mint gyakorlati részé
ben is — a legszebb siker jegyé
ben folyt le. Valamennyi' (193) 
hallgató sikerrel vizsgázott s a 
tanfolyam elvégzéséről a 34. sz. 
a. rendszeresíteti, egységes bizo
nyítványt kapott. A további 4 
tanfolyam előkészítése folyamat
ban van.

— Eljárás indult a macskákat 
vásárló tollkereskedö *uen. Szi- 
iony Anti’, szegedi tollkereskedő 
a napokban a kisgazdakörben 
macskákat vásárolt. Mivel erre- 
vonatkozólag engedélye nem 
volt, a hatóság megtiltotta a to
vábbi vásárlásokat. Az eddig 
megvásárolt és' a gyepmesteri 
telepen megnyitott 30 macska 
bőrét lefoglalta <és azt a hon
védség téli felruházási akcióra 
adja. A tollkereskedő vallomása 
szerint a macskák felvásárlását 
Lőwi Dezső kunszentmártoni és 
Weinberger N. kiskunfélegyházi 
zsidók megbízásából vásárolta 
össze. Az eljárá* folyik a zsidók 
részére macskát vásárló toll ke
reskedő ellen.

— Sértő szavakkal gyalázta a 
társait. Berki István orosházi 
baromfiszedőt 10 na^ra átvál
toztatható <50 pengő pénzbünte
tésre Ítélte a szarvasi járási rend
őri büntetőbiró. mivel január 
2-án a kondorosi hetipiacon 
társait sértő szavakkal illette.

1943. április 11.
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— Közgyűlés. A szarvasi Ipa
roskor folyó évi április hó 18-án 
vasárnap d. u. 3 órai kezdet
tel tartja évi tisztújító közgyűlé
sét az Iparoskor nagytermében, 
melyre ezúton is tisztelettel hívja 
meg t. tagjait az Iparoskor 
Elnöksége.

A  varrógép
Apám ült mellette mindig, 
és varrt ; szabó voll szegény. 
Életét kemény robotban 
így élte le. Amíg legény

volt esténként leány után 
járt és vágyón csókra lesett; 
de hogy anyám hozzá simult 
mindig csak vart. é9 szeretett.

Hétköznapon gondját-baját 
varrógép dala színezte, 
reggel víg nótát dalolt, 
s énekelt ha jött az este.

Nagynéha csendes vasárnap 
kávéházba ment pihenni, 
később hogy sokat csalódott 
kertünkbe járt ünnepelni.

Ilyenkor ráért, fát oltott, 
méhészkedőit, krumplit kapált. 
Nem törődött a világgal, 
magányában filozofált

Füttyel dalra kelt madárral, 
—nap áldását szórta rája.— 
Olvasgatott, pipázgatott. 
s szilvát eveit vacsorára.

Magányára szagos müge. 
ánizs. ürmös szórt illatol; 
s körülötte négy gyermeke 
kacarászva játszadozott.

Azóta, hej, sok évtized 
szállt felette és felettünk.
Négy gyermekből három maradt, 
hárman is de széjjel estünk.

A varrógép is olt pihen, 
kopott lett, mint a gazdája, 
néha csak az édesanyám 
ül foltozgatni hozzája.

így foltozzák álmaikat 
két Öregek, jó szülémék. 
hogy amit mi el nem értünk 
unokáik azt elérjék

így élnek ők elárvulva, 
nehéz sorsban, öreg ranggal. 
Reggel kelnek rigó-füttyel 
s lepihennek cstharanggal.

Jó apámnak ezer álmát 
én hajszolom űzve, vágyva, 
s versekbe kiöltöztetve 
szórom szét a nagyvilágba.

S amit én el nem mondhatok 
öcsém szedi sorba szépen, 
ősi jusson eldalolja 
dolgozva a varrógépen.

Varrógép! Gyermekéletem 
munkás dalos szép emléke, 
altass újra, hogy álmodjam: 
legyen újra béke. béke I

— Tessedik-emlókünnepély. Köz
ségünk a helybeli ev. egyház* 
zal együttesen f. hó 18-én este 
6 órakor emlékünnepélyt ren
dez Tessedik Sámuel szobrá
nál születésének évfordulója 
alkalmából.

— Meszünik a közmunka- és 
földadó kedvezmény. Áz utóbbi 
években a két és kevesebb ló
val bíró kisbirtokosok ölven szá
zalékos közmunka kedvezmény, 
a 100 aranykoronát meg nem 
haladó kát. jövedelemmel bírók 
pedig földadó kedvezményben 
részesültek. A háborús viszo
nyok mialt a kormány ezt a 
kedvezményt visszavonta.

A Magyar Rádió Igazgatósága 
minden lehetőt elkövet 

a népi magyar zene terjesztése
érdekében

A Rádió igazgatóságának levele a  M űvészet- és 
Tudománybarát Társaság beadványára

Lapunk egy régebbi számában 
ismertettük e szarvasi Művészet- 
és Tudomány barát Társaság be
adványát a Magyar Rádió igazga- 
gatóságához, amelyben a kulturá
lis Társaság a magyar népi zene 
fokozott műsorratűzését kérte a 
Magyar Rádiótól. Dr. vitéz Zerin
váry Szilárd országgyűlési kép
viselő, a Társaság illusztris elnö- 
kéhez most érkezett meg a Rádió 
igazgatóságának válasza, mely a 
következő.

„Tek. Művészet- és TudomaflV- 
barát Társaság Szarvas. Különös 
gonddal és figyelemmel olvastuk 
a magyar népi zene ügyében 
hozzánk intézett levelüket. Enged
jék meg, hogy erre a kérdésre 
részletesen válaszolhassunk.

A magyar népi zene kérdése 
a Magyar Rádiónak fennállása 
óta a szívügye. Sajnos, nem áll 
rendelkezésünkre annyi mű, hogy 
e műfajból többet tűzhessünk 
műsorainkra. „Magyar ének, ma
gyar lélek és magyar népi muzsika* 
című sorozatunk, amelyek élén 
a magyar népi zene egy-egy ki
váló képviselője áll, bizonyítéka 
annak, hogy szívvel-lélekkel karol
juk fel az igazi magyar népi zene 
értékeit.

E célból a Rádió feladatát 
me$87e felülmúlón fejlettünk ki 
munkásságot és hozunk igen je- 

**************************************************

M e g h í v ó .
A Szarvasi Hengermalom mint Szövetkezet

XXX. évi rendes közgyűlését
1943. évi április hó lt-én, vasárnap délelőt 10 órai kezdettel tartja meg a 
Turul Mozgóban, melyre a tisztelt tagokat ezúton meghívja

az Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. Elnöki m< gnyitó.
2. Jegyzőkönyvczctő és jegyzőkönyv hitelesítő kiküldése.
3. Igazgatóság jelentése az 1942. üzjetévről.
4. Az 1942. évre vohatkozó zárszámadások ismertetése és a mérleg 

megállapítása.
5. A mérlegszerinti tiszta nyereség felosztására vonatkozó igazgatósági 

javaslat előterjesztése és e tárgybani határozathozatal-
6. Felügyelőbizottság jelentése, felmentvény megadása.
7. A cégbíróság Cg. 128/1941-13. sz. végzése alapján az alapszabály l„

2.. 3m_4., 5.. 6., 7., 8., 9., 10.. IL, 12., 13.. 14 ,15.16.. 17., 18.. 19., 20.. 21., 22., 23.,
24., 25., 26. paragrafusának módosítása a fenti cégbírósági szám alatt kiadót! 
alapszabály minta szerint.

A zárszámadások és a mérleg a malom irodájában 1943. március 16-tól 
közszemlére vannak kitéve és a tagok által megtekinthetők. Zárószámadási 
könyvecskék a malom irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés I Aki a közgyűlésen részt kíván venni, nevére szóló 
részjegyét szíveskedjen magával hozni és a jegyzőbizotlságnál kívánatra felmutatni.

lentős áldozatokat akkor, amikor 
vállaltuk a néprajzi-hanglemez 
felvételeket saját költségünkre való 
elkészítését. A Néprajzi Múzeum 
zeneértő szakértőivel, Kodály Zol
tán irányítása mellett, mi vesszük 
fel saját költségünkre a már-már 
veszendőbe menő, de a nép szá
ján még itt-ott élő régi népi zenél, 
táncokat, meséket és ezekből 
ugyancsak a mi költségünkre időt
álló hanglemezek készülnek. Hang
súlyozzuk, hogy keményen nyúl
tunk a cigány kérdésbe és arra 
szorítottuk a Rádióban muzsikáló 
cigányokat, hogy megfelelő stílus
ban és megfelelő műsorral szere
peljenek a mikrofon előtt. Ez a 
munka állandóan folyik, eredmé
nyei már is mutatkoznak, termé
szetesen korántsem fejeződött még 
be. Nem osztjuk azonban ama 
nézetüket, hogy a Magyar Rádió 
csakis a népi zenének és a népi 
zenéből sarjadó műzenének adhat

helyet. Helyet kell adnunk, helyet 
fogunk adni mindenkor a muzsika 
nagy mestereinek éppen úgy. mint 
a szórakoztató zenének isP viszont 
igyekezni fogunk, ahogy eddig is 
igyekeztünk, az igazi népi zenét 
műsorainkon minél nagyobb mér
tékben érvényre jutattatni. 
Mindenkor készséggel állunk ren
delkezésükre és maradunk kiváló 
tisztelettel: R Halász Gyula."

— A Légoltalmi Liga szarvasi 
női osztálya f. hó 12-én, hétfőn 
délután 5 órakor az Árpád
szálló kaszinói termében barát
ságos összejövetelt tart, melyre 
az igen tisztelt hölgyeket és 
urakat ezúton szeretettel meg
hívja és várja az elnökség.

Szarvasi Járás Vitézi Szakasza.

21/1943. ikt sz. 

r ÉRIESfjÉS, :

Értesítem a szarvasi járás kötelékébe 
tartozó vitézeket és várományosokat 
Jiogy a járási vitézi értekezletek folyó 
évi április — október hónapokban szü
netelnek. Amennyiben azonban a szűr* 
netelési időben felsőbb hatósági ren
delet alapján értekezlet tartása elren* 
deltetni fog, — azon az összes vitézek 
a külön közlendő időben és helyen 
feltétlenül megjelenni kötelesek.

Szarvas, 1943. április hó 7.

vitéz BIKI
járási vitézi hadnagy.

Április hó 11-én kezdődő

osztály
sorsjátékra
sorsjégyek

m é g  k a p h a t ó k
a Szarvasi Hitelszövetkezetben.
Ingatlanok adásvételének közvetítése.

F R E C S K  A - M O Z G Ó
S Z A R V Á S ,  T E L E F O N ;  64.
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Április 9-én pénteken. 10-én szombaton. 11-én vasárnap, 12-én 
hétfőn és 13-án kedden

A m agyar film gyártás büszkesége !

K A T Y I
V l l á g a t r a k c l ó l  

Főszereplők: Tolnay Klári, Kiss Manyi, Vaszary Piri, 
M ály Gerö, Bllicsl Tivadar és Pethes Sándor.
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Időszerű gazdasági kérdések 
A kukoricamoly

Még nem vetettük el a kukoricái, 
de már is védekeznünk kell annak 
legnagyobb ellensége, a jövő kuko< 
licalermésünkel veszélyeztető kukorica
moly ellen.

Arra, hogy közleményem tárgyául 
a kukoricamolyt válaszlotTam, az in* 
dílotl, hogy a szarvasi gazdák lányéin, 
még július hónapban is fedetlen ku> 
koricaszár kazlakat lállam, midőn 
olajmagtermési ellenőrző utamban a 
szarvasi lanyavilágot jártam, a mull 
év nyarán. Hogy milyen helytelen és 
káros a kukoricaszárnak így szaba* 
dón fedetlenül hagyása a nyárig, az 
az alábbiakból tűnik ki.

A kukoricamoly szürftésbarna hátú, 
fehér hasú, barna fejű’ hernyói a 
kukorica szárában, csöve nyelében, 
csutkájában és tejesedő szemein él* 
nek. Egy-egy növényben 20—30 
hernyó is élősködhet. A hernyó kár* 
tétele akkor kezdődik, mikor a fej* 
lődni kezdő, csak pár centiméter nagy* 
ságú kukoricacsövecskét megfúrja s 
ezáltal azt elpusztítja. Kárt tesz azzal 
is, hogy a már nagyobb, tejlődő cső* 
vek nyelébe furakszik, annak tápláló 
nedveit részben felhasználja s ennek 
következtében a kukoricacső fejlődé* 
sében visszamarad és így szépen 
fejlett kukoricacső helyett hitvány, 
kevés szemel tartalmazó csövei ka
punk. E kárlélel következtében a kát. 
holdanként! terméscsökkenés 3—5 
mélermázsa lehet.

Nézzük már most e rovar termé* 
szetrajzál s azt ismerve, rájövünk az 
ellene való védekezésre is.

Az állelelő hernyóból kifejlődő 
pille május elejétől kezdve augusztus 
közepéig rajzik. A nőstény pille sárga 
szárnyú, szárnylerjedelme mintegy 3 
cm. A hím pille kisebb, szárnya sö* 
lélbama színű. A pille alkonyaikor 
repked és a nőstény a kukorica le* 
veiére egy*egy csomóban 15—20 
pelét rak. Egy<egy pille peletermelése 
300—1000 darab lehel. A petékből 
pár nap múlva kikelnek a kis her
nyók s a kukorica szárába fura*

kodva élik, a gazdára káros élelü* 
kel. Nyár végére teljesen kifejlődnek 
a hernyók és szeptember hóban léli 
pihenőre térnek a kukorica szárában, 
cső nyelében, esetleg a csutkában.
E helyeken állelelve, tavasszal bebá- 
hozódnak s a bábból május hótól 
kezdve előbújik a pille, hogy új kárt* 
okozó nemzedékkel árassza el fej* 
lődő kukoricáinkat.

A kukoricamoly elleni védekezés 
egyszerűen és könnyen keresztülvihető. 
Meg kell akadályozni, hogy a kuko* 
ricaszárban, csutkában, a csutka nye* 
lében, esetleg a szárítóit csalamádé* 
bán átlelelt hernyó piiléje a szabadba 
juthasson. A védekezés kukoricalörés 
után, a szár levágásával kezdődik. 
A szári egészen a lőnél, tehál a föld 
színénél vágjuk le, meri ha a lő 
kisebb-nagyobb szárrésszel marad 
vissza, a szárrészben kukoricamoly 
hernyó is visszamaradhat és áttelel* # 
hel. A további és a legfontosabb vé* 
dekezés, hogy a kukoricaszári, izéket, 
csuhái, csuikát, szárítóit csalamádét, 
ha májusig fel nem használtuk, ver* 
meljük el, illetőleg földeljük le, előbb 
szalmával betakarván azt. Ha köz* 
ben>közben felbontjuk a leiöldell kaz* 
lat. hogy abból tüzelői vegylink elő, 
a felbontási helyei ismét gondosan 
le kell lakami földdel. Ilyen módon 
megakadályozzuk a kukoricamoly 
pilléjének kirepülését, tehál az új, pusz« 
ülő nemzedék létrejöttél és kártételét.

Ez a védekezés csak akkor lesz 
hatásos, ha egyönletűen minden gazda 
végrehajtja, meri a gondatlan gazda 
szabadon hagyolt kukoricaszár kazal«' 
jóból kirepülő sok ezer pille megfer* 
lőzi szomszédainak, lehál azoknak a 
gazdáknak a kukoricáit is, akik a vé* 
dekezési eljárást végrehajtották.

Aki nem hajlik a jó szóra, és 
gondatlanságával gazdatársai kárál 
okozza, az megérdemli, hogy a lör* 
vény elé idézzük, ahol elveszi a 
méltó büntetését.

MARTOS IMRE
m. kir. gazds. tanár.

Mezőgazdasági munkabérek
A  tengeri* cukorrépa, takarmányrépa, cirok, burgonya, 

rétúzéna, sarjn és a szántóföldi takarmánynövények 
megállapított legkisebb és legnagyobb munkabérei

(Folytatás)
5. Burgonya munkájára vonat

kozó munkabérek, 
a) Részesművelés.
Burgonya részesművelésével járó 

alább megjelölt kézimunkákért a 
munkabér a vármegye egész terü
letén a termés egynegyed része.

A munkaadó a földel jó termő
erőben, ültetésre előkészítve köte
les átadni és a vetőgumót is tar
tozik szolgáltatni. A munkást ter
helő kézimunka alatt az ültetési, 
háromszori kapálási, töllögelési, 
továbbá • a kiszedési, válogatási* 
behordási és vermelési kézimun
kákat kell érteni.

A behordáshoz szükséges iga
erőt a munkaadó tartozik adni 
és a részesművelő járandóságának 
hazaszállítására ugyancsak a 
munkaadó tartozik gondoskodni.

Ha a velőgumót a részesművelő 
adja, ennek helyben szokásos ér
tékét, rögzített árát a munkaadó 
megtéríteni tartozik.

Ha a burgonya kapálását vagy 
löltögetését a munkaadó lókapá-

val elvégezteti, az egyszeri lóka
pálásért vagy töllögetésért a részes
művelő kát. holdanként három 
külön munkanapot tartozik a 
munkaadó részére teljesíteni. Ha a 
részesmüveiő a betakarítást a 
munkaadó gazda által adott eke 
után végzi, ebben az esetben egy 
kát. hold után három külön munka* 
napot tartozik a munkaadó részére 
teljesíteni.

Amennyiben a részesművelő a 
külön munkanapokat a munkaadó 
részére nem teljesíti, a munkadó
nak joga van a tavaszi munkála
tok idejére, illetőleg az őszi beta
karítási munkálatok idejére meg
állapított napszámbér alapul véte
lével részesművelő terményjáren- 
dóságából annyi napszámbérnek 
megfelelő értékű Jerményt vissza
tartani. rfhány külön munkanapot 
részesművelő teljesíteni tartozott 
volna.

b) A burgonya szakmánymun- 
kája.

A burgonya összes munkájával 
járó kézimunkákért a munkabér

a vármegye egész területén kát. 
holdanként

élelmezés mellett 120’— P 
élelmezés nélkü 180‘— P 

Az őszi betakarítási munkákért 
élelmezés mellett 50'— P 
élelmezés nélkül 70*— P 

Élelmezésül a cirok szakmány- 
munkájánál megállapított élelme
zés 50 százaléka jár a munkás
nak kát. holdanként az őszi be
takarítási munkálatnál, míg a tel
jes munkák után a ciroknál meg
állapított kát. holdankénti élelme
zés szolgáltatandó ki.

A szakmánymunkáknál a mun
kaadó szolgáltatásaira és a mun
kást terhelő kézimunkákra a bur
gonya részesművelésénél felvettek 
az irányadók.

(Folytatjuk)

— Nem termelt elég mennyi
ségben olajos magvat. Özv. Vityaz 
Józsefné szarvasi lakost a rendőr- 
bíró 6 napi elzárásra, illetve az 
enyhítőszakasz felhívása mellett 
60 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
mert nem fermelt elegendő 
mennyiségben a földjén ölajos- 
magvakat.

— Súlyos büntetést kaptak, mert 
nem termeltek olajos magvakat.
A szarvasi járás rendőri büntető* 
bírája Uhljar György, Kapus La
jos, Podani János szarvasi, Si
mon András, özv. Gazsó Já
nosné, Nagy József és Fazekas 
István békésszenlandrási lako
sokat súlyos büntetéssel meg
büntette, mivel az előírás és az 
idevonatkozó rendelettel ellen
tétben földjükön nem termellek 
olajos növényeket.

— Egy orosházi vásári árus 
esete a szarvasi vásáron. Sós
József orosházi vásári árus a 
múlt évi nyári országos vásáron 
botrányosan részeg állapotban 
közszemérmet sértő módon vi
selkedett, ezért a járás rendőri 
büntetőpíréja 10 napi elzárásra 
átváltoztatható 50 pengő pénz
büntetésre ítélte.

— Turul—BISE 2:2, (1:0). 
Vasárnap délután játszotta a 
Turul idei első hazai bajnoki 
mérkőzését a Békési S. E. csa
patával. Az első félidei gyenge 
játék után a Turul hiába erősí
tett, és kétszer vezetett is. a 
BISE az utolsó percben egyen
lített és megszerezte az egyik 
pontot. A Turul góljait Károlyi 
illetve Kerekes II. lőtte. Jövő 
vasárnap Békésszentandráson a 
Hunyadi lesz a Turul ellenfele.

— Járási levente mezei futó
verseny. Vasárnap rendezték 
meg Szarvason a levenje járási 
mezei futóversenyt, amely egy
úttal válogató volt a 11-iki dél
kerületi versenyre. A csapatver
senyt a szarvasi gimnázium le
vente-csapata nyerte, második 
a Szarvasi Levente Egyesület, 
harmadik a Gazdasági Taninté
zet. A serdülők 1500 méteres 
versenyét ugyancsak a gimné* 
ziumi csapat nyerte.

K ö n y v e i t  
k ö t t e s s e

a SZARVASI KÖZLÖNY
könyvkötészetében.
Szarvas,Horl hy- ut 9.

»PIIÚHIRDETÉSEK.
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papírkereske* 
dése Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. 

szóm.

. Négyülésű csónak eladó. Ér
deklődni lehet dr. Podany Pál
nál a Szarvasi Hitelszövetkezet
ben.

. Mangolzugban, nyaralónak al
kalmas rr.ederrész eladó. Érdek
lődni lehet I. kér., 205. sz. alatt.

. Egyszobás lakást mellékhelyi
séggel vagy anélkül keres magá
nyos férfi. Cím a kiadóhivatal
ban.

• 50 kötetes Jókai* sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 köteles Tolnay Világ- 
törlénelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Lószerszám, téglatör
melék eladó. Krebs-ker- 
tészet.

. Eladó III. kér., 59. szám alatt
4 szobás nagy családi ház, alsó 
lakással és mellékhelyiségekkel. 
Érdeklődni lehet dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnél.

. Maczólaposon 250 D-öl gyü
mölcsös eladó. Az eladással dr. 
Faragó Jenő ügyvéd van meg
bízva.

. III. kér., 162. számú ház el
adó. (Árvaház mellett)

. Forgalmas helyen, főúton lévő 
IV. k.v 541. számú lakóház el
adó. Érdeklődni lehet ugyanott. 
Szrnka Pálnál.

. Három szobás sarki ház 1. 
kér., 180. sz. alatt eladó.

. I. kér., 125. sz. alatt, kovesút 
mellett építkezésre alkalmas, 
üres porta eladó. Érdeklődni le
het a helyszínen a tulajdonosnál.

. Tanulói felvesz a Csery-cuk- 
rászda._______________________

. Eladó méznád mag. Érdek
lődni lehet Demeter György 
konyhakertésznél.

. III. belker. 41. sz. ház nagy 
telekkel és kerttel eladó. Érdek
lődni lehet dr. Gémes Szilárd 
ügyvédnél.

. Jobb szoba-konyhés. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
n alra. Címet a kiadóba kérek

. Körösparii nyaralónak alkal
mas üres lelket keresek. Cím 
a kiadóban megtudható.

. Kisárpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó- 
Árpád-bérlőnél.

♦ Körösparii kioszk ilalmérés- 
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe ulca 4. szám alatt.

. Takarításért lakást adok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

Felelte kiadó NAGYSÁNDOR 
Nyomatott a Szarvasi K8xlSay Nyoma 
da< éi Lapkbdóvállalat nyomdájában 
L kér.,' Horthy M!kMi«ét 9.*xA*.


