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Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szarvas, I. kér. 

Horthy Miklós út 9. Az összes postai külde 

mények ide címzendők I Telefonszám 16.

A levizsgázott
A kommunizmus, mint meg

hibbant agyú emberek ideológi

ája és félrevezetett, gondolkodni 

nem tudók reménybeli ments

vára már az ókorban is lejáratta 

magát, amikor bebizonyosodott, 

hogy az emberi érzésekkel, ösz

tönökkel, valamint a magasabb- 

rendű emberi érzésekkel és 

íelsőbbrendű igazságokkal, így 

a szabadság eszméjével nem 

számolva a falanszteri állatias 

állapotot akarta meghonosítani. 

De az újabb sütetű kommuniz

mus, amely a zsidó Marx Mur- 

doháj íróasztali és lázálmas 

elképzelései alapján akarja az 

élelet álformálni a Szovjetben 

uralomra jutott póstarablók és 

a világuralomra törekedő zsidó

ság hatalmi túltengésével telje

sen levizsgázott és a józanok, 

az emberi élet szentségét tisz

telő minden épeszű ember előtt 

elvesztette még a volt értékét 

is. Erre a rádöbbenésre és a 

tömegeket is az egész világon 

felébresztésre a lengyelek tra

gédiája és a kalyni tömegsír 

vádló realitása ébresztette. Más- 

félmillió lengyelt, aggokat és 

gyermekeket is elhurcolt a 

szovjet zsidó uralom a testet 

és lelket ölő szibériai száműze

tésbe és a kalyni tömegsírból 

tízeker lengyel katonatiszt or

gyilkos módon lemészárolt hul

lája követel igazságot az egész 

világ előtt. A lengyel nemzet 

az idegen érdekekért vérzeit el 

a mostani háborúban is, a libe- 

rális-plutokrata hatalmak pré

dául dobták oda a szovjetnek, 

hogy mentsék anyagi érdekeiket 

és időt nyerjenek a felkészü

lésre. A londoni emigráns kor

mány tovább éli a nemzet tra

gédiáját és míg fájdalommal 

tiltakoznak a lengyelek a szov

jet általi kiirtásához, a kapita

lista plutokrácia angolszász 

zsidó irányítói a szovjettel való 

megbékélésékért tárgyalnak. A 

katyni tömegsír tízezer holtteste 

hátborzongató és őrületbeker- 

gető mementó a világ minden 

népe számára. Olyan világrend

ből, amely tízezerszámra pusz

títja el a hős férfiakat, amely

kommunizmus
milliószámra hurcolja el a véd

telen nőket, aggokat, gyermeke

ket Szibériába, nem kér a világ 

egyetlen népe sem, de különö

sen azok nem, akik látják, hogy 

az emberi élet megbecsülésével,

örök igazságok fegyvereivel, a 

tehetség felemelésével, a szo

ciális igazságok érvényesítésé

vel faji, nemzeti keretek között 

is lehet érvényesíteni a töme

gek érdekeit. A levizsgázott 

kommunizmus megbukoltanagy* 

világ előtt és rövidesen eljön

az idő, hogy örökre eltűnik az 

élet színpadáról ezer igazságta

lanságával, becstelenségével és 

vérlázító tragikus, szomorú 

eredményeivel, valamint bomlott 

agyú és semita irányítóival, 

mindenütt suttogó propagandis

táival egyetemben.

Minden faluban telepítsenek ákáccsoportokat 
Tessedik Sámuel em lékezetére

A szarvasi ÖregdiákokSzövetsége beadványban kéri a föidmivelésügyi minisztert 
Tessedik emlékezetének állandó ébrentartására

A Szarvasi Öregdiákok Szö

vetsége legutóbbi választmányi 

ülésén Wagner Márlon gyomai 

lapszerkesztő, szarvasi öregdiák 

indítvánnyal fordult a választ

mány elé, amelyben Tessedik 

Sámuelnek, a szarvasiak egy

kori kiváló prédikálorának em

léke állandó ébrentartására tett 

javaslatokat. A választmány 

a javaslatokat nagy lelkesedés

sel elfogadta és ennek alapján 

elhatározta, hogy beadvánnyal 

fordul a föidmivelésügyi minisz

terhez és kéri, hogy rendelje el

a föidmivelésügyi miniszter, hogy 

minden község — lehetőleg a 

belterületen — telepítsen cso

port* ákácfákat és azokat Tese- 

dik Sámuelről nevezzék el em

lékezetül, hogy az első akácfát 

Tessedik Sámuel hozta be Ma

gyarországba. Ugyancsak min

den község műágyakal ké

szítessen, amelyekben szemlél

tesse azokat a növényeket, 

amelyeket Tessedik Sámuel 

hozott be az országba, itt meg

honosítsa és ismertesse meg 

azokat a néppel. (Lucerna, cu

korrépa stbj A Szövetség a köz- 

oktatásügyi miniszterhez pedig 

azzal a kérelemmel fordult, 

rendelje el minden iskolában, 

hogy a madarak és fák napján 

Tessedik Sámuel életét és ér

demeit is ismertessék. Azonkí

vül felhívással fordul az ország 

gazdaköreihez, hogy Tessedik 

emlékét minden lehető módon 

ápolni igyekezzenek, hiszen a 

magyar gazdákért tett legtöbbet 

a szarvasi apostol.

Ismét két szarvasi honvéd hősi haláláról
jött értesítés

Poroszlai Imre és Alexa János szarvasi katonák a szovjet elleni keresztes
hadjáratban hősi.halált haltak

Csütörtökön ismét két helyi ka

tona haláláról jött szomorú értesí

tés a VörösKeresztbudapesti köz

pontjától. Az értesítés szerint 

Poroszlai Imre honvéd, aki 

1920. évben született, szarvasi 

lakos, édesanyja Debreczeni 

Eszter, január 19-én a podne- 

rednyai harcokban; Alexa János 

honvéd, aki Kondoroson, 1908- 

ban született, szarvasi lakos,

édesanyja Bodras Zsuzsánna, 

február 22-én a wolskovi-devisai 

harcokban hősi halált haltak. 

Alexa Jánost az ottani temetőbe 

helyezték örök nyugalomra. 

Szarvas hazafias lakossága 

megrendülten fogadta a szovjet 

elleni keresztes hadjárat két 

szarvasi honvédjének hősi ha

lálát. Amikor hozzátartozóiknak 

fájdalmában magyar együttér

zéssel osztozik és kíván azok

nak, békés megnyugvást büszke 

magyar öntudattal kéri a Gond

viselés megnyugtató kegyelmét 

rájuk, mert fiatal drága életüket 

a magyar hazáért, az emberi 

igazságért és a kereszténysé

gért áldoztak fel. Nevüket 

Szarvas történelmében kitörül- 

hetetlen arany betűkkel írják fel.

Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a Művészet- és Tudománybarát Társaság

hétfői előadóestje
Jen ey László gazdasági tanintézeti tanár tartott értékes előadást.

A szarvasi Művészet- és Tu

dománybarát Társaság hétfőn 

este a Polgári Kör különtermé

ben szép érdeklődés mellett tar

totta meg havi előadógyűlését. 

Dr. Ugrin László ügyvezető el

nök megnyitójában beszámolt 

a társaság munkájáról, bejelen

tette. hogy a társaság kiadta 

Kiss Sándor ny. tanítónőképző- 

intézeti igazgatónak a vízszabá

lyozás reformjával kapcsolatos

tanulmányát. Az előző ülés jegy

zőkönyvét Kovács Béla gimn, 

tanár olvasta fel, majd Jeney 

László gazdasági tanintézeti ta

nár olvasta fel „A gazdasági 

rendszerek ismertetése üzemtani
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szempontbór című tartalmas 

előadását. Jeney László rend* 
szerbe foglalva a mezőgazda
ságok minőségét, azok fejlődő 
fokozatait szemléltető módon 
mutatta be a mezőgazdasági 
termelés újabb lehetőségeit, a 
viszonyokhoz való alkalmazko
dást, majd a gazdatársadalom 
felelősségteljes munkáját ismer
tette. Az előadáshoz Selmeczy 
Géza gimn. tanár, Kiss Sándor 
nyug. lanilónőképzőinlézeli igaz
gató és dr. Dörnyei József ügy
véd szóltak hozzá, kiemelve az 
előadás értékeit. Dr. Ugrin László 
elnöki zárószavaiban mélyen- 
járó gongolatokban állította 
szembe a földművelés és a 
kultúra kapcsolatait és a lélek- 
művelésnek gazdasági és társa
dalmi szempontokból való fon

tosságát.
*

A legközelebbi, június 1-i elő
adó-estén Bocsák Géza bank- 
igazgató tart előadást „Pénz- 
gazdálkodás” címmel.

H Í R E K
I stentiszteletek

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

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.

— Eljegyzés. Zsidó Mancikét 
eljegyezte Balla István. (Kun
szentmárton.)

— Üzenet a harctérről. Méri 
János törzsőrmester (Tábori 
posta 202/50.) lapunk szerkesz
tőjéhez irt tábori lapján magyar 
szeretettel üdvözli minden öcsödi 
és szarvasi ismerősét és ba
rátját.

— Kórházba szállították Szarvas 
főjegyzőjét. Vitéz Biki Nagy Imre 
községi főjegyző kedden délelőtt 
rosszul lett. Hazafelé menet az 
egyik gyógyszertárba tért be, 
ahonnan lakására szállították, 
majd orvosi tanácsra a mentők 
a békéscsabai kórházba szállí
tották. A köztiszteletben álló fő
jegyző megbetegedését sajná
lattal vette hírül Szarvas köz
ség lakossága.

— A szarvasi Egészségház fel
építésére hét ajánlat érkezett. 
Szarvas községben építendő 
Egészségház felépítésére hirdetett 
pályázaton 7 pályázat érkezett 
be. ebből egy az összes mun
kákra, egy a vízlevezető- és 
csatornázási) munkákra és öten 
részmunkákra adta be pályáza
tát. Az építési költség mintegy 
134 000 pengőt tesz ki, amelyre 
a községnek 120 ezer pengő 
fedezete van.

A szarvasi gazdasági tanintézet 
tanulóifjúságának vándorgyűlése

Öcsödön
Öcsöd község lakosságának nagy érdeklődése 

mellett folyt le a vándorgyűlés gazdag programmja
A szarvasi m. kir. Tessedik 

Sámuel Középfokú Gazdasági 

Tanintézet Ifjúsági Önképző 

Gazdaköre vasárnap délután 

Öcsödön ériékes és Öcsöd köz

ség lakossága nagy érdeklődése 

mellett lefolyt vándorgyűlés* ren

dezett. Az Öcsödre érkező ta

nárokat és ifjúságot Molnár B*la 

főjegyző üdvözölte közvetlen 

melegségíj szavakkal, majd az 

üdvözlést Kachelmann Curt igaz

gató köszönte meg. Az egybe

gyűltek ezután a Hősök Szob

rához vonultak, ahol Ráiz Pál 

ifjúsági elnök szavalt el hatá

sosan egy költeményt, majd 

Unyi Lajos és Horváth Lajos 

koszorút helyezlek az emlék

műre. A vándorgyűlésen a Ma- 
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gyár Hiszekegy elhangzása ulán 

Rátz Pál üdvözölte a megje

lenteket, Koós Elemér, Korom 

István és Zsiymond Jenő rövid 

ismertető előadásokat tartottak 

aktuális mezőgazdasági kérdé

sekről. Unyi Lajos és Horváth 

Lajos szavaltak, Adorján Mihály 

monológot adott elő, az iskola 

ének- és zenekara pedig katona 

és népdalokat adott elő nagy 

tetszés mellett. A Himnusz el- 

éneklésével ért véget a gyűlés, 

majd több öcsödi lakos házá

nál udvarszemlét tartottak. A 

jól sikerült vándorgyűlés után 

a szarvasi vendégek hosszasan 

elbeszélgettek a tanulni vágyó 

és szorgalmas öcsödi gazdákkal.

— A ka kuk a velencei Bienna- 
len és itthon. Molnár Béla nyug. 
polgári iskoiai tanár, a közis
mert ornitológus a közelmúltban 
egy brossürát adott ki „A kakuk 
a velencei Biennalen és itthon'* 
címmel. Molnár Béla kiadvá
nyában ismertette a tudományos 
kutatásairól és felfedezéseiről 
készült kultúrfilm sorséval kap
csolatos levelezéseket. A kiad
vánnyal kapcsolatban a kultusz
minisztérium tárgyalás alá vette 
az ügyet és eredményéről töb
bek között a következőket kö
zölte Molnár Bélával : „A Mi
niszter úr őnagyméltóságához 
intézett felterjesztése alapján a 
.K is kakuk“ című kulúrfilm ügye 
tárgyalás alá került. Ennek ered
ményéül az Oktatófilm Kiren* 
deltség vezetője e tárgyban Ta
nár Úr és közötte létrejött írás
beli megállapodásnak megfelelő 
eljárásra utasíttatik."

— Bővített kiadásban megjelent 
Kiss Sándor tanulmánya. Annak 
idején bővebben * ismertettük 
Kiss Sándor írónak, nyug. ta
nítónőképző igazgatónak érté
kes és az alföldi vizszabályozás 
problémájába teljesen új meg
látásokat és irányt hozó és mu
tató tanulmányát, amit a szerző 
nagy siker melleit olvasott fel 
a szarvasi Művészet- és Tudo- 
mánybarét Társaságban is. Az 
általa feltalált és az alföldi víz- 
gazdálkodást teljesen új utakra 
irányító rendszer széles körök

figyelmével találkozott. A szak
szerűen megírt tanulmány most 
a szarvasi Művészet- és Tudo
mánybarát Társaság kiadáséban 
egy csinos kiállítású füzetben 
jelent meg és az a szerzőtől 
(I. kér., 81.) szerezhető meg.

— Két Szarvason lakó zsidót 
kiutasítottak az ország területéről.
A szarvasi járás főszolgabírája 
özv. Leboviís Ignátzné Bern- 
stein Háni ismeretlen állampol
gárt és leányét Lebovics Ilonát, 
akik Szarvason laktak, az or
szág területéről kitiltotta, mivel 
nem tudták állampolgárságukat 
igazolni.

— A megye tanuló ifjúsága 
napraforgó magot fog termelni.
A Magyar Vöröskereszt vár
megyei szervezete Baiczai Be- 
íiczey Miklós főispánunk nejé
nek indítványéra elhatározta, 
hogy a vármegye elemi-iskolai 
tanuló ifjúságát is bevonja a 
napraforgómag termelésébe. Dr. 
Somodi József tanfelügyelő kör
levelet intézett a népiskolák 
igazgatóihoz, hogy a honvéde
lem és nenélelmezés szempont
jából oly fontos napraforgómag 
termelésébe vonja be a tanuló 
ifjúságot is. Az elérni kivént 
célt biztosítaná, ha minden ta
nuló 25 szem napraforgómagot 
ültetne el ez év tavaszán. Azok 
a lanulók, akik átlagon felüli 
eredményt mutatnak majd fel, 
jutalmat kapnak.
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Értesítem a nagyérdemű h ö l gykö zönsége 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

KOZM ETIKAI S Z A L Ó N T
nyitottam Szarvason, I. kerűletp Qeák 
Ferenc-uta 87. szám alatt (özv. Rómer 
Pálné házában), ahol a legkényesebb Igényeket 
Is kielégítő előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tilztelt holgyközőnséget és kérem 
szives pártfogó támogatásukat Teljes tisztelettel:

Özvegy Roszik Mihályné.

— Olasztárgyú festmények ki
állítása Budapesten. A budapesti 
Nemzeti Szalonban magyar mű
vészek olasztárgyű képeiből ki
állítást rendeztek, amelyen Ru
zicskay György szarvasi szár
mazású festőművész is négy 
festményt állított ki. Ruzicskay 
György egyéni felfogású fest
ményeit nagy elismeréssel fo
gadta a közönség és minden 
fővárosi lap megemlékezett 
azokról. Ruzicskay György fest
ményeiért dicsérő elismerést ka
pott.

— Levente versenyuszoda és 
vizitelep épül a Körösön. Szarvas 
község elöljárósága a községi 
strandfürdő déli részén 50 méter 
hosszú területet engedett át a 
szarvasi Levente Egyesületnek 
használat céljából a Holt-Körö
sön, amelyen a Levente Egye
sület versenyuszodát és vízite
lepet akar felépíteni. A költsé
gekhez a magyar állam ötezer 
pengő segéllyel járul hozzá.

— Orvosi hír. Dr. Sinkovics 
György orvos és fogorvos ka
tonai szolgálatából megérkezett 
és rendeléseit megkezdte, I. kér., 
Deák Ferenc-utca 14.

— Kerékpárral nekifutott a jel- 
zöpóznának. Piacsek József 19 
éves szarvasi itcés kerékpárjá
val az endrődi úton nekifutott 
egy útjelző póznának. A hely
beli mentők részesítették első
segélyben és mivel súlyos belső 
vérzést szenvedett a szolnoki 
kórházba szállították, ahol azon
nal megoperálták. Állapota 
súlyos.

— Halálozás. Dr. Bényei Sán
dor MÁV főintéző, kötegyéni 
állomásfőnök 44 éves korában 
Budapesten elhúnyt. Dr. Bényei 
Sándor több éven át a szarvasi 
állomáson is mint áilomásfönök 
működött.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazok kik az orosz 
harctéren hősi halált halt 
szeretett jó fiunk gyász
szertartásán részt veitek 
és résztvétükkel fölkeres
ték, ez úton mondunk 
hálás köszönetét, 
vitéz Laborczfői György 

és neje.

— Szívenlötte magát egy öcsödi 
fiatalember. Dömsödi Zoltán 21 
éves öcsödi fiatalember a múlt 
héten szerdán este az egyik 
kunszentmártoni vendéglőben 
szívenlötte magát. Tettének oka 
ismeretlen.

— Megállította a kocsikat, ez
zel a forgalmat zavarta. Ugrik 
Géza orosházi baromfikereske
dőt a szarvasi járás rendőri 
büntetőbirája 2 napi elzárásra 
átváltoztatható 10 pengőre Ítélte, 
mert a kondorosi piacon az oda 
igyekvő és baromfiakat szállító 
kocsikat megállította és így lo-. 
lakodó magatartásával a for
galmat zavarta.

— Kellemes szórakozást nyújt 

a Ligeti Kioszk. Esős időjárás 

esetén a fedett helyiségben is. 

Zenét Dobrai Zoli zenekara 

látja el.
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A szarvasi prédikátor
Akáclombos városunkba 
Onnepdnl Jött ö munka.
Meri a munka ünnepére 
Pezsdül e nép forró vére.

Ha nagy hős az, aki bóilrai 
Alija helyét zord csatákban :
Az se kisebb, ki békében 
Küzd a nemzet érdekében

Te a falu papja voltál.
Munkatársad lett az oltár;
Lelked messze világilvt 
Gazdagított boldogítva

A te hited cselekvő hit.
A te imád megerősít,
A te példád harckiállás.
A te munkád csupa áldás

Voii*e még oly lelkipásztor 
5 példaadó prédikátor,
Ki az Igét úgy hirdette,
Hogy mindenki hasznát vette? 1

Mennyi gonddal, mennyi hévvel 
Szórtad a Jó magot széjjel!
5 mily önzetlen áldozattal 
Fáradoztál éijel-nappal >

Elszántan és ernyedelien 
KlizdöUél a közöny ellen,
Meri a közöny szemfedóje 
Minden jónak megölöíe.

Mint egy örök hadüzenet,
Mindent meglát a te szemed 
Váratlan is rátalálva 
Minden bűnre és hibára.

A te dolgos iskoládban 
A gyermek már kiskorában 
Úgy készül a szebb jövőre.
Hogy jó gazda lett belőle.

Megtanulta éppen tőled 
Úgy szeretni ezt a földet,
Hogy gazdája hozzáértve 
Élni*halnl tudjon érte'•

Kert legyen a sivatagból, 
televény a szikes tagból ,
Erdő*mezó mosolyogjon,
Bőség'szorva ki ne fogyjon 1 *

Ha a gazda elégedett.
A nemzet is gazdag lehel,
Ha a gazda gyengén arat,
A nemzet Is hátramarad.

Zsírt kall adni minden rögnek,
Termelni kell mennél többet ;
Tisztes munka aranybánya.
Isten legszebb adománya \

Népedet te úgy nevelted.
Ögy művelted, úgy emelted,
Hogy éljenek minden sorsban 
Igaz magyar ember*sorsban.

Mindenütt az ószerüség.
Okszerűség, célszerűség 
Diadalmas fegyverével 
Dicsőséged messze ért el. ____ _

Ily szép pálya sikerében 
Kitüntetést nyert a: érdem ;
Mem kerested, nem is vártad : 
Megkaptad, s Ja), meg ts bántad i

KU egy tejjel kiemeltek,
Nem tűrik a törpe lelkek :
Sárba rántják kegyetlenül.
Előbb-utóbb alul kerül

Irtgydd, hitvány besték,
Koszorúdat megtépdesték;
Lelki vakság gáncsot verve 
Hagy munkádat eltemette.

De e munka helyes voltát 
Évszázadok Igazolták:
A le neved, a te eszméd.
A te lángod fáklya lesz még '

KUör sírja éjjelébul,
5 teljes elégtételéül 
Minden fényét visszakapja 
Tessedik. •  nemzet papja *

VIETÓRISZ JÓZSEF.

— Nem szolgáltatta be a ten
gerit. Hunya András öcsödi la
kos tengeri- beszolgáltatási köte
lezettségének nem tetl eleget. 
A járási rendőri büntetőbiró 18 
napi elzárásra átváltoztatható 
180 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Eladó ingatlanok:’

Szántóföldek:
1 holdtól 70 holdig különböző 
nagyságban és minőségben.

— Nem szolgáltatta be feles: 
földjéről a tengerit. Steinfeld 
Miksa szarvasi zsidó felesbe 
művelte a múlt évben özvegy 
Weiczner Gáborné földjét. Stein
feld a lengeritermésl lovaival 
feletette és így beszolgáltatási 
kötelezettségének nem lett ele
get. A járási rendőri büntető- 
bíró 4 napi elzárásra átváltoz
tatható 30 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte.

— Trágár szavakkal szidta a 
társait. Berta István orosházi 
baromfikereskedő a kondorosi 
piacon trágár szavakkal gya- 
lázta kereskedőtársait. A járási 
büntetőbiró 10 napi elzárásra 
átváltoztatható 50 pengő pénz
büntetésre Ítélte.

Beltelkes
lakóházak: 6.500 pengőtől 30.000 pengőig.

V é te lre
k e r e s ü n k :  gyümölcsöst és szántóföldet 10

holdig, lovábbá nagyobb birtoko
kat 400.000 p e n g ő t ő l  
1.000.000 p e n g ő i g .

Bővebb felvilágosítást nyújt 
a Szarvasi Hitelszövet- 

 ̂ kezet, ingatlanforgalmi 
/v  irodája.

Időszerű gazdasági kérdések

Legelső aranykalászos gazga 
magyarföldön

Ma már évról-évre százával és ezré
vel jelennek meg a magyar kisgazda- 
társadalom soraiban az aranykalász
jelvényt viselő úgynevezett aranykalá
szos gazdák. Ebben a gazdasági szak
oktatás diadalának útját szemlélhetjük. 
A szakképzett kisgazdák szúrna ma 
már napról-napra gyarapszik a gazda
sági szakképzés térhódításával. Nem 
lesz talán egészen érdektelen, ha né
hány pillantást vetünk a legelső szak
képzett kisgazdára. Megismerjük nagy 
vonásokban magyar földön a legelső 
aranykalászos gazda munkásságát. Ez 
az ember Nagyvátby János volt.

A baranyai 500 lelket számláló kis 
színmagyar falunak, Nagyvátynak lakói 
voltak ősei. akik azonban a török pusz-f 
tilos elől kénytelenek voltak a faluból 
elmenekülni. Nagyválliy János Miskol
con született 1755. január 19-én. Nem 
ismerjük pontosan milyen vallásfele
kezet híve volt. minden valószínűség 
szerint reformátusnak kellett lennie, 
mert ilyen iskolákban tanárkodon. 
Középiskolai tanulmányai után jogot 
és teológiát hallgatott Sárospatakon, 
mégis a költészet tanára lett. Mint 
örökké tanulni vágyó ifjú megragadott 
minden társadalmi és művelődési lehe
tőséget. így Pesten — ahova szembajá
nak kezelése miatt került fel — hall
gatta Mitterpachernek, a hires korabeli 
gazdasági tudósnak gazdasági előadá
sait, s ezek a számára eddig ismeretlen 
területen mozgó tudományos előadások 
a gazdasági újítások gondolatát ébresz
tették fel benne, ami egész lelkét be
töltötte. Gazdasági újításainak és ter
veinek gondolatát egészen a nemzet 
jövőjének szolgálatába állította. Kereste 
ettől kezdve azoknak a barátságát, 
akiktől valamit várhatott gazdasági 
terveinek megvalósításában! Így került 
összeköttetésbe kora társadalmi életé
nek elmaradhatatlan tényezőjével, a 
szabadkőműves páholyokkal is, de 
sohasem politikái célok vagy egyéni 
érvényesülések kedvéért, hanem azért, 
mert ott találta meg azokat, akikre a 
hazai gazdasági kultúra haladása ér
dekében szüksége volt. és akikre hatni 
akart.

Gazdasági ismeretek szerzése vezette 
öt külföldre is. Bejárta Bécset. Olasz
országot és Belgiumot. Ezeknek az 
utazásoknak kettős célja volt: egyrészt 
általános gazdasági tudását akarta 
elmélyíteni, másrészt pedig össze akarta 
hasonlítani hazai gazdasági tapasztala
tait a külföldön szerzettekkel. Tapasz
talatait egyszerű népies nyelven „A 
szorgalmatos Mezei Gazda- című mű
vében tette közkinccsé. Kitűnik belőle 
a fájdalom nemzete gazdasági elma
radottsága miatt. Rámutat arra, hogy 
a külföld nagyon sok régi jó magyar 
gazdasági találmányt valósított meg és 
mint saját találmányát népszeiűsíti 
világszerte. Főképen azonban a magyar 
gazdasági szakoktatás és gazdasági 
könyvek hiánya fáj neki. Ezért adta 
ki 6  is fenti könyvét 1791-ben, amelyik 
könyv az első magyarnyelvű rendsze
res gazdasági munka, amellyel legelső 
úttörője és követelője a hazai gazda
sági szakiroda lomnak és szakoktatás
nak.

Munkájának megjelenése nevezetes 
irodalmi esemény volt. Hatása alatt 
Festetics György gróf 1792-ben reá 
bízta keszthelyi birtokának és uradal
mainak vezetését. Nagyváthy rendbe
hozta a birtokol, majd a grófot egymás? 
után vette rá iskolaalapításokra birto
kain- Ezeket az iskolákat elsősorban a 
gazdálkodás tanításával tette értéke
sekké. Az ő szorgalmazására létesítette 
Festetics György gróf gazdatisztképző 
tanintézetét, a keszthelyi Georgikont is 
1797-ben. Élete utolsó éveit a gróftól 
haszonélvezetül nyert földjén élte le 
és élénk irodalmi munkásságot fejtett 
ki. Nevezetesebb müvei a következők : 
A szorgalmatos mezei gazda, Magyar 
gazdatiszt. Magyar practicus termesztő. 
Magyar házi gazdaasszony. Practicus 
lenyésztető.

A gazdasági haladás híve volt és 
élesen szembefordult a gazdasági köny
vek ellenségeivel. Ez a rész így hang
zik a Szorgalmatos Mezei Gazda című 
nevezetes müvében: Az egész gazda
ság rajzolatja, (theória) mint egyéb 
tudományoké is. tapasztaláson épült 
gyakorlás l(praxis) volt elsőbb. Mely 
szerint csak azért be nem venni vala
mit, hogy tudomány formában s könyv
ben van. nagy hiba. Ugyanis könyvek
ben csak akkor írnak a jó gazdák va
lamit. mikor 'már azt a tapasztalás 
jóvá hagyta."

Az előszóban közli, hogy mennyit 
gondolkozott, amikor könyvírásra hatá
rozta el magát, vájjon külföldi kiválóbb 
műveket fordítson-e le. vagy eredetit 
alkosson. Arra a belátásra jutott, hogy 
a külföldön bevált elméleti és gyakor
lati eredményeket nem lehet a magyar 
viszonyokra egyszerűen ráhúzni. Véle
ménye szerint a külföldtől tanulni kelt, 
de nem szabad szolgailag úté* 
nozni azt. ö  maga is sokat merített 
jeles francia és német íróktól, így Mit- 
terpachertől, de elveit gyakorlati tapasz
talataival támasztotta alá. Galgóczy 
Károly így ír róla 1879-ben 'az OMGE 
Emlékkönyvében: „Tanai sokrészben
ma is számottehető igen egészségesek. 
Ö már kilencven évvel ezelőtt, tehát 
154 évvet ezelőtt, igen helyesen beszél 
a trágyakezelésről, a zöldtrágyázásról, 
a szecskázasnak, a répa és olajpogácsa 
etetésének előnyeiről. Nem embere a 
föld parlagoltatásának, hanem az ok

szerű vál tógazdaságot indokoltan ajánlja. 
Igen buzgón szól a tavaszi alá szánt 
földeknek ősszel való megszántása 
mellett, különösen a téli nedvesség 
hasznosítása tekintetéből. Indokoltan 
emlegeti a töltögető eke és henger hasz
nálatát. Melegen emelt szót a rovar- és 
egérpusztító madarak mellett, melyeket 
sokhelyen mint kárttevőket irtanak. 
Igen körülményesen szól a rét- és 
takarmányfű műveléséről stb/

Méltán nevezhetjük tehát őt az első 
magyarnyelvű rendszeres gazdasági 
munka szerzőjének és a legelső arany
kalászos gazdának magyar földön.

SZELÉNYI LÁSZLÓ 

m. kir. gazdasági, tanár.

— Nem termelte megfelelő mó
don az olajos magvakat. Dr. Ko
vács Györgyné volt csabacsűdi, 
jelenleg budapesti lakos, volt 
földbirtokos és bérlőt a járási 
rendőrbíró 10 napi elzárásra át
változtatható 200 pengő pénz
büntetésre Ítélte, mert az olajos 
magvakat nem megfeleld módon 
termelte.

— Elsötétítés alatt nem hasz
nált jelzőlámpát. Jambrićh Mihály 
endrődi -lakos Szarvas község 
határában az elsötétítés ideje 
alatt nem használt jelzőlámpát, 
ezért a rendőri büntetőbiró 4 
napi elzárásra átváltoztatható 
10 pengő hénzbüntetésre Ítélte.

— Nem szegélyezték földjüket 
napraforgóval. Gábriel György 
és Krajcsi András békéscsabai 
lakosokat a szarvasi járás rend
őri büntetőbírája 4—4 napi el
zárásra átváltoztatható 20—20 
pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
mivel tengerivetésüket nem sze
gélyezték napraforgóval.

— Kivonta a lovát az osztályo
zás alól. Ifj. Korim János szarvasi 
lakosi a rendőrbíró 6 napi elzá
rásra átváltoztatható 30 pengő 
pénzbüntetésre ítélte, mert lovát 
az elöljáróságnál nyilvántar
tásba való vétel végett nem je
lentette be és így azt a lóosz
tályozás alól kivonta.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  T E L E F O N : « # .
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1943. május 8 án, szombaton. 9-én, vasárnap, 10-én, hétfőn

SZŰCS MARA HÁZASSÁGA
M agyar film . FŐSZEREPLÓK.- Páger, a két Pethes, 
Slmor Erzsi, Szörényi Éva, V ízváry M ariska stb.

Május 12-én. szerdán, 13-án, csütörtökön

A H Á R O M  C O D O N A
A világhírű art ista trió lélekzetelállítóan izgalmas és bravúros 

film. FŐSZEREPLŐK : József Lieber, Ernst Klipstein.
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A legszebb
maradandó ér
tékű ajándék:
a k ö n y v !

Magyar regények!
“Kassák £ajos

Egy álom megvalósul
Egy gyengejellemű szomorú 
ember finom lélekrajzú történe
tén át mély emberi színekkel 
festi társadalmunkat. Ára : 7 P.

ÜJ MAGYAR SIKER 1,
Majthényi György: Urifiú 5 P.

“K rúdy G yula

Palotai álmok
Kárpáti Aurél tanulmánya vezeti 
be a kiváló magyar író legszebb 

regényének új kiadását. 
_______ Ára kötve 7 P._______

IRODALMI ÉRTÉK I
Lövik Karoly: A préda. Kötve 7P.

B óny i Q do r ján

Kis kocsi, nagy kocsi
Csupa ötlet, meglepő fordulat, 
amellett finom líra. kristálytiszta 
elbeszélő hang jellemzi a kitűnő 

író új regényét. Ára 4'40 P.

ÉRDEKES OLVASMÁNY! 
Kosáryné Réz Lola: Aranykapu. 

Ára 4 pengő.________

*Kede fiásaló
Lassan leszáll az éj
Üj író izgalmasan érdekes re
génye, egy emberi lélek elboru- 
lásának drámaian izzó rajza. 
_________ Aca 6 50 P._________

ÚJ MAGYAR ÍRÓK!
Fehér Tibor: Árnyék az úton. 

Ára 6 P.

TUDOMÁNY—IRODALOM— 
________ MŰVÉSZETI________

‘Kárpáti ./Füréi
Néma hegedű

Mesteri tollal írt tanulmányok 
és lírai képek gyűjteménye az 
irodalom, a művészet, a kultúra 

jelenségeiről. Ára 7 pengő.

ÚJ MAGYAR KORRAJZI
Ligeti Ernő: Noé galambja 9P.

7L A. £, Tisher
Európa története

Az ősidőktől—1939. szeptem
beréig terjed ennek a hatalmas 
műnek most megjelent két kötete. 

Ára kötve 36 pengő.

SZÍNES KULTÚRTÖRTÉNETI 
Szepesi N. Vilmos:

At. ősi Szepesség.

KÜLFÖLDI REGÉNYEK!
6velin fiaton

Nyugtalan vitorlák
A „Várj reám" szerzőjének új 

nagy romantikus regénye. 
_______Ára : 8 50 pengő.______

©aphne £>u T âurier
Halott éjszakák

A „Manderley-ház asszonya” 
szerzőjének új regénye. Egy 
nagy szerelem története. Ára 6P.

Nagy külföldi regónysikerl 
Hugh Walpole : Forog a kerék. 
__________Ám 22 P.__________

Megtekinthetők minden könyves
boltban. Singer és Wolfner 

Irodalmi Intézet kiadása. Budapest

Az olajlen vetések megóvása és pótlása
A huzamosan tarló szárazság és az 

átlagosnál lényegesen magassabb hő
mérséklet egyes vidékeken komolyan 
veszélyezteti az olajlenmag vetések ál
lapotét. Ezért a Föidmivelésügyi Mi
nisztérium felhívja az ipari növények 
(olajos magvak) termesztésére kötele
zett gazdaságokat, hogy úgy rendelet
beli kötelezettségük folytén, mint az 
országnak növényi olajokkal való ellá
tása tekintetében fennálló hazafiúi kö
telességükre való tekintettel is mindent 
kövessenek el lenmogtermésük sikeres 
fenntartása érdekében és kellőleg vé
dekezzenek a száraz időjárás folytán 
fellépő bolhavcszéllyel szemben. A 
Futura által kiküldött termesztési út
mutató, valamint a legutóbbi havi je
lentései is közlik, hogy a bolhafogáshoz 
szükséges kátrányt ajánlatos idejében 
beszerezni. A bolhafogásnál szükséges 
kátrány beszerzésére vonatkozóan ille
tékes helyről a napokban már tájékoz
tatták a közönségei. Ezen tájékoztatás 
lényegét ilt ismételjük:

A Föidmivelésügyi Miniszter 282.474/ 
1943. II. 1. sz. alatt rendeletet adott ki 
valamennyi gazdasági felügyelőséghez 
és értesítette őket, hogy az Anyaghiva
tal 53.961/1943. sz. rendelete értelmé
ben a 262- anyagszámú barnaszénkát
rány a lenmagtermelők (úgy az olaj, 
mint a rostlenné] által a községi elöl
járóság, illetve gazdasági felügyelő 
egyszerű tanúsítványa ellenében bár
melyik kátránykészlettel rendelkező ke
reskedőtől minden anyagkiutalás nél
kül beszerezhető. Ha közeli kereskedő
nél nem volna kátrány, a legközelebbi

gázgyárnál kell beszerezni. Nehézsé
gek felmerülése esetén a termelők for
duljanak közvetlenül a Futura olajmag
osztályához. A lennel bevetett terület 
minden kát. holdja után másfél kg. 
különösen indokolt esetben pedig 3 kg 
bürrmszénkölrány szolgáltatható ki. A 
termelő a beszerzett kátránymennyisé
get és azt. hogy kitől vásárolta, postai 
levelezőlapon a M. kir. Ipari Anyagi 
hivatal Széngazdasági Osztályához 
(Budapest, II. kér., Fő-utca 68.) köteles 
bejelenteni. Arra az est tre, ha az olaj
lenmagvetés minden fáradozás ellenére 
sem volna megmenthető, a Földmive- 
lésügyi Minisztérium felhívja az érde
kelt gazdákat, hogy a Futurával. érint
kezésbe lépve, minden haladék nélkül 
gondoskodjanak megfelelő egyéb, a 
jelenlegi időpontban még sikerrel vet
hető olajos növények, a szója pótlólag 
való vetéséről.

A Futura az ország minden részében 
elegendő szállításra kész nemesített 
vetőmaggal rendelkezik mindkét olaj
magféleségből és a termelési szerződést 
kötő gazdáknak kamatmentes kölcsön 
képpen bocsátja rendelkezésre a vető
magot. A vetőmagot igénylő gazdák 
közvetlenül a Futura központjához vagy 
bármely vidéki megbízottjához fordul
hatnak termelési szándékukkal. A gaz
dáknak a bolhaveszélytől meg nem 
menthető lenterületek kiszántásál a 
gazdasági felügyelőségeknél be kell 
jelenteniök. Ha a kiszántott olajlent 
más olajos növénnyel önhibájukon 
kivül pótolni nem tudnák, a gazdasági 
felügyelőségek utasítását kérjék ki.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi 
anyakönyvben április 15—28 ig 
a következő bejegyzések tör
téntek. Születtek: Török György 
és Uhljar Anna leánya Anna, 
Demcsák György és Viszkok 
Mária fia Pál, Maczik Mihály 
és Pekárik Mária leánya Mária- 
Júlia, Kondacs György és Mo- 
rauszki Zsuzsanna leánya Judit, 
Koszti István és Czigléczki Má
ria fia György, Fazekas Imre 
és Bagyin Zsófia leánya Eszter* 
Zsófia, Kovács József és Csík 
Aranka leánya Aranka, Marsai 
István-Kálmán és Gubjer Mária 
fia István-Péler, Hruska György 
és Balázs Zsuzsanna leánya 
Erzsébet, Tusjak János és Ja- 
nurik Márta fia János, Kolom
pár Pál és Rómer Katalin fia 
György, Czesznak Mihály és 
Bobvos Anna leánya Erzsébet, 
Szilágyi Árpád és Medvegy Anna 
fia Árpád, Szél Mihály és Gom
bár Zsuzsanna fia Pál, Gye- 
kiczki János és Krnák Mária 
fia JánoS'Gyula, Kacsunk Ádám 
és Török Erzsébet fia halvaszü
letett, Károly József és Kolom- 
Pár Piroska leánya Ilona. — 
Házasságot kötöttek : Petényi
Mihály Czeljak Zsuzsannával, 
Makan György Máté Erzsébet
tel, Bencsik Mihály Mudra Er
zsébettel, Kürtösi János Misik 
Annával, Ábrahám András Gye- 
kiczki Annával, Héjjá Márton 
Zvara Judittal.—Elhaltak: Skorka 
Pál 78, Sülé Sámuel 94, özv. 
Podani Pálné Hrncsjar Erzsébet 
73, Molitórisz Pál-Sámuel 67, 
Nagy Mária 10 hónapos, özv. 
Frcska Mihályné Pavelka Er
zsébet 81, Janecskó Zsuzsanna 
1 hónapos, Pljesovszki Kálmán 
93, Demeter Dénes 68, özvegy 
Kudlák Mihályné Krajcsi Judit 
52, özv. Pribelszki Pálné Med- 
degy Mária 78, Pohl Gyuláné 
Garai Terézia 63, Borgulya Pál
6. Madarász György 77 éves 
korukban.
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Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY

A Békésvármegyei Alispán úr 
9184/1943. ikt. számú rendelete 
alapján közhírré teszi az elöljáró
ság, hogy folyó évi május hó 3- 
tól kezdődően a 418. sz. Oros
háza — szarvasi th. főközlekedési 
közút Orosháza — nagyszénást 
szakaszának visszavonásig tartó 
ideiglenes elzárását — a 250.000/ 
1929. B. M. rendelet 31. §-a 
alapján — az úttesten végzendő 
munkálatok miatt — elrendeli,

Az elzárás terlamán ez útsza
kasznak az álmenő forgalma^— 
Gádoroson át — a Mezőtúr — 
szentesi th. közúton és az Oros
háza — gádorosi vicinális úton 
bonyolítandó le.

Szarvas, 1943. április hó 30-án, 

Elöljáróság.
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— Szabó Lőrinc átdolgozta ifjú
kori verseit s az (Jj Idők legújabb 
számának vezető cikkében erről a 
löbb évig (ártó, lelkiismeretes mukáról 
számol be. Az átdolgozott kötet öt 
szép versét közli a lap. Irodalmi és 
és színházi beszámoló, a népszerű 
Ceruzajegyzetek, sok kép, divatrajz és 
a kedveit rovatok teszik változatossá 
az Uj Idők legfrisebb számát. — 
Anyák napjára írt verset Havas Ist
ván, Sir Sva és Takács Irén a Magyar 
Lányok legújabb számába. A gazdag 
tartalmú lapból kiemeljük Szent- 
mihélyiné Szabó Mária és Z. Tábori 
Piroska regényeit. — Kati, Matyi, 
meg a jó madarak című regény foly
tatását közli Az Én Újságom, amelyet 
Z. Tábori Piroska írt a kis olvasók 
számaia. Az © heti legújabb számba 
Lola néni írt Anyák napjára előadható 
kis jelenetet. Díjtalan mutatványszámot 
küld mindhárom lapból kívánatra bár
kinek a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy-út 16.

— Mindenki kötelessége a
# cserebogár irtása! A tavaszi
száraz és meleg időjárás hatására 
az ország egyes vidékein meg
jelent a cserebogár, bár rajzása 
nem országos, mert az idei év 
nem cserébogár-esztendő. Elő szo
kott azonban fordulni, hogy egyes 
helyeken már a cserebogár-esz- 
tendő előtti évben is megjelenik 
kisebb nagyobb tömegben a csere-
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bogár. A föidmivelésügyi minisz
térium nyomatékosan felhívja a 
a figyelmét a cserebogár rend
szeres irtására, annál is inkább, 
mert a mezőrendőri törvény ezt 
kötelezően előírja és a mulasz
tásokat szigorúan bünteti. A le
forrázott és kiszárított cserebogár 
baromfieleségnek is felhasználhaló.

APRÓHIRDETÉSEK.
Apróhirdetések állási keresőknek és ál
lási hirdetőknek 10 s z ó ik  20 fillér, min* 
den további szó 2 fillér. F-nyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1 "20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

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

• Erős fiú báldogos és szerelő 
tanulónak felvételik Hankisznál. 
Piac- tér.

. I. kerület, 194. ^zámú ház és 
a MangolzugbarT nyaralónak 
alkalmas meder eladó. Érdek* 
lődni lehet I. kerület, 190. szám 
alatt.

- Elsőrendű fehér és színes 
borok 180 P tői 2 P-ig állan
dóan kaphatók id. Dancsó An
talnál. Csépa, piactér.

- 50 kötetes Jókai-sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnay Világ- 
történelem. is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban._______

. Jobb szoba-konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
nalra. Címet a kiadóba kérek

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

. Körösparii kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

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

. 25 katasztrális hold legelő 
bérbe, felesbe juhászaira ki
adó. Baginyi József Szarvas.

. Öcsödön a főúton, malom 
mellett, jó forgalmú fűszerüzlet 
italmérési engedéllyel házzal 
együtt eladó. Érdeklődni lehet 
Olasz Lajosnál Öcsödön. •

. Eladó a Mangolzugban Körös
parti meder. Érdeklődni lehet
1. kér., 154. szám alatt.

. Cséplésnél teljes ganitúra ke
zelését vállalom. Lakásom IV. 
kér.. Szent László Király utca 
329. szám.

. 150 D-öles telek árlézi-kút, 
pék, és üzletek szomszédságá
ban 23 termő gyümölcsfával 
eladó. I. kerület 570.

Hirdessen 
lapunkban!

Felelte kiad« NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvasi KBilony Nyom« 
dai és Lapkiadóvillalat nyomdijábaa 
I* kér., Horthy Mikl6s*6t 9»uin.


