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mények ide címzendők 1 Telefonszám lő.

A rizsiermesztés Magyarországon
írta : Wagner Márton.

Ahogyan a hegyvidéki ember 

kétszer arat egy évben: augusztus* 

bán kalászosait takarítja be, télen 

fát dönt, úgy ezután a Körösmen- 

tiek júliusban a búzát, árpát, zabot 

és szeptemberben a rizst aratják. 

Az idén bő a rizshozam. Eltekintve 

a kissé kedvezőtlen tavaszi idő

járástól! azóta mindig nagyon meg

felelő volt a jó meleg és most már 

végnélküli hőség« Ezután aszályos 

években a vizmenti alföldi gazdák

nak egyik mentőangyala lesz a rizs.

Tudott dolog, hogy a Korosok 

mentén kiváló, sőt egyedüli víz

tároló helynek a szabályozáskor 

átvágott kanyarok. A belvlzsza- 

bályozó társulatoknak eddig nem 

▼olt érdekük, hogy az átvágott 

kanyarokban egész nyáron át viz 

legyen. Ontözőgazdálkodást azon

ban csak úgy kezdhetünk, ha az 

egész idény alatt biztositva van a 

viz* Úgy tudom, a társulatok ré

szére e kanyarokban olyan ala

csony a viztárolási magasság, ami

vel nincs biztositva nyáron át az 

öntözésre szükséges vizmennyi- 

ség. Példának hozom fel a 27 km. 

hosszú peres! Holt-Kőröst, amely

be a szivattyútelepnél beépített 

áteresztőn a duzzasztott Körösből 

költségmentesen lehet a vizet be

ereszteni és mégis nyáron át nagy 

hosszúságban nincs benne viz, 

pedig alig öntöznek belőle. A 

peres! ágba ötmillió köbméternél 

több vizet lehet tárolni, ebből 

sok ezer hold kiválóan alkalmas 

területeken lehetne rizst termesz

teni, de ehhez előbb biztosítani 

kell az öntözéshez szükséges vizet. 

Ha nem megy másként, uj törvény 

hozásával tegyék lehetővé a Körös 

mentén lévő holt-ágak vízzel el

látását nyáron át. A rizstermelés

sel adandó melléktermékek Is 

figyelemre méltóak. Magában a 

duzzasztotf'fléirmas-körösben, de 

méginkább a holt ágakban azután 

belterjes haltenyésztést lehet foly

tatni és pedig a legcsábitöbb kilá

tásokkal. A mederpartokon nemes 

fűz telepíthető. Kisbirtokosaink

nak fogalmuk sinps, hogy nemes- 

ffiztelepitésnél milyen kevés be

fektetéssel, alig számottevő 

kával többet lehet az eddig érték

telen vizpartf területeken keresni, 

mint a szántómüvelésű földeken. 

A gyomai ág. h. ev. egyház 54 kát. 

holdas nemesfűz hozama az idén 

is 700 P. kát. holdanként, ami 

17.5 q búzának felel meg. Pedig 

az egyháznak egész éven át semmi* 

kiadása nem volt erre a fúztelepre. 

Szépen fejlődő gyümölcs és zöld

ségtermelésünk mindig több és 

több fonott kosarat igényel, tehát 

nem kell félni a túltermeléstől, 

A nyáron több helyütt olvastam, 

hogy a magyarországi .rizsföldeken 

nagymennyiségű szúnyog tenyé

szik és terjeszti a maláriát, tehát 

azonnal szüntessék be a rizster- 

raesztést. Ezekrőt az okoskodók- 

ról eszembe jut, amikor négy év 

előtt többezer ketreces csirkét

neveltünk Gyomán és a D vitamin 

pótlására [egészen kevés csuka

májolajat vegyítettünk az erő- 

takarmányba, sok embert tudtak 

félrevezetni azzal a ráfogással, 

hogy a remekzamatú csirkéink 

húsa csukamájolajizü. így vagyunk 

a malária ráfogással is. A nehéz- 

munkáju és lebecsült szik ontja 

az áldást. A legsűrűbben vetett 

rizs is szépen beért. Az idő ki

váló úgy az aratásra, mint a csép- 

lésre. Kát. holdanként 20-30 q-ás 

termésekről hallani. A tavalyi és 

idei jóeredmények sok embert 

csábítanak rizstermelésre. Véle

ményem szerint a rizstermesztés

1—3 holdas területen egy-egy 

munkáscsaládnak való volna. A 

földegye ngetés, vizvezerőcsator- 

nák építését és a cséplést a kis- 

tglepesek közösen végeznék égy 

gazda utasításai szerint, mig a többi

munkát mindenki a saját területén 

végezné családtagjaival és együt

tesen mintegy 40—-50 holdas egy

ségeket képeznének. A vízszol

gáltatás szintén közös számlára 

történnék. Egy-két hold munká

latait a munkáscsaládok a többi 

mezőgazdasági munkáik mellet 

tudnák elvégezni, ennyivel több 

keresetük lenne évente. A Körös- 

Berettyó körzetben van országunk 

legszélsőségesebb időjárása. Itt 

sulytotta az aszály mindig legjob

ban mezőgazdaságunkat. A Körös 

duzzasztásával és rendelkezésre 

álló holtágakkal adva van a szük

séges viz tárolási lehetősége. Ha 

megfelelő mennyiségű trágyát tu
dunk előállítani, annak, de csakis 
a rendelkezésre álló trágyában 
indítsuk meg az öntözőgazdálko- 
dást, melyben a rizs mellett lucer
nát és kukoricát,termesszünk minél 
többet.

Az érkező tűzifa és szén 50 százalékát 
október 1 -től a kiskereskedők kapják

Az alispán rendelete a tüzlfaellátásról

Békésvármegye alispánja ren
deletet küldölt a községi elöljá
róságokhoz és ebben intézkedik 
a tűzifa és a szén kiosztásáról. 
A rendelet értelmében azok a 
tüzelőanyagkereskedők, akik a 
tűzifát és szenet mind közvet
lenül fogyasztónak, mind pe
dig kiskereskedőknek árusiljék

október 1—tol kezdve kötele- 
sek a hetenként érkezeti fa és 
szén 50 százalékát olyan kis* 
kereskedőnek átadni, akik a 
tüzelőanyagoi közvetlenül a 
fogyasztók részére órúsüják.

Elrendeli egyben az alispán 
azt is, hogy a lűzifaetláiás ala
kulásnak szmontartása végett

minden nagykereskedő novem
ber hó 1-föi kezdve minden 
hó 5-ig köteles bejelenteni az 

előző hónapban érkezett tűzifa, 
és szén mennyiséget és annak 
elosztását a községi elöljáró
sághoz amely azután fejleszti 
az alispánhoz.

Rend az országban, kard a kézben, becsület
a lelkekben

Orszá ggyOlési képviselőnk nagysikerű beszámolókat tartott 
Nagyszénás tanyavllágában

A Mngyar Élet Párt nagvszé- 
nési szervezetének tanyai csoportjai 
vasárnap választmányi ülése két 
tartottak a tanyavilág lakosságán ak 
nagy érdeklődése mellett. A nagy
szénás! újpusztai szervezetek vá- 
laszmányi ülésein részivel! dr. v i
téz Zerinváry Szilárd, a szarvasi 
kerület országgyűlési képviselője 
is, aki mind a három tanyaré
szen nagyszabású és nagyérték ű 
beszédeket tartott. Beszédében a 
kül- és belpolitikai helyzetet is
mertette, részletesen kitért a sut* 
togó propaganda és az ellenség 
által sugalmazott rémhírekre is és 
a magyarság becsületének, a ma
gyar jövendünek, a magyar jő- 
erőknek, a magyar élet buzdí

tásának megfelelően szögezte le 
a magyar kormányzat álláspontját* 
amely a részleteken túli a követ
kező mondatban foglalható össze : 
~„R andaz országban, puska 

a  kézben és becafllat a la l- 
fcekfeant"

Beszédében a megyeiig, az 
egyes foglalkozási ágak és a köz- 
ellátás problémáit is ismertette és 
részletesen foglalkozott a kor
mányzat munkájával, amely } a 
nehéz háborús időkben is 'igjtek- 
tzik e megytr közösség érdekeit 
szolgálni és a népi életet köny- 
fiyetbé tenni. Országgyűlési kép
viselőnket elkísérte útjára dr. Tólh 
István vármegyei központi titkár 
is, aki mind a három te nyerészen

részletesen foglalkozott a közellá
tási .problémákkal és szakavatot
tan, a helyzet teljes ismeretével 
ismertette a gazda és munkástár
sadalom problémáit, a közellátás 
zavartalanságát biztosító kormány
rendeleteket és áldozatos munkára, 
önzetlen megértésre és a magyar 
közösség érdekében -összefogásra 
buzdította a jelenlévőket. A ke
leti részen Csonka Tamás társel
nök. üdvözölte országgyűlési kép* 
viselőnket és a közönséget, majd 
Szila Péter, Krajnovics János és 
Csonka Tamás terjesztették elő a 
lakósság egyetemes kérelmeit. A 
Közép-részen Harasztdombi József 
elnök mondott megnyitó szavakat, 
a tanyai lakosság hűségéről és
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Szóp érdeklődés mellett folyt le 
a Művészet- és Tudomány barát 

Társaság havi eíőadógyűlése
Kiss György ev. lelkész mélyenjáró előadást tartott 

„A  kapitalista korszak embere" címmel

szereidéről biztosította ország
gyűlési képviselőnket, majd Me- 
gyik Mihály kisbirtokos, társelnök 
a kisbirlokosság panaszait adta 
elő. A Nyugati-részen Orovecz 
Imre társelnök meleg !üdvözlő&za- 
szavai után nagy szeretettel em
lékezett meg Beliczey Miklós fő
ispánról, aki a megye lakóssógá- 
nak érdekében immár négy éve 
fáradlhatatlanul dolgozik és in
dítványán a választmányi ülés 
egyangú határozattal 

táviratban üdvözölte a vár* 
megye közszeretetben álló 
főispánját és biztosította 6t 
a lakosság hűségszereteté- 
ről és nagyrabecsüléséről.

Ezuián Orosz Iván lapszerkesztő 
a kötelességteljesítés és a felelős
ségvállalás nagy nemzeti fontos
ságáról beszélt, majd a len-és 
kenderlermesztés fokozott újrafej
lesztésének a textilhiány iermésze- 
tés és eredményes pótlását java
solta. ami által népművészetünk 
is visszatérne a liberális korszak
ban elvesztett céljára.

Országgyűlési képviselőnk mind 
három helyen meghallgatta az 
elébe járuló panaszosokat, őket 
tanácsokkal látta el, majd az 
egész napos nagysikerű látogatási 
útja végeztével az esti vonattal 
visszautazott Szarvasra.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. d. u. 6-tól magyar, az 
újtempjgpnbpn magyarnyelvű ástentisz' 
(eletet térte nak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a lótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű irásmagyarázal.

A szarvasi róm. kai. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise. 10 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor 
ájtatosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia. II. kér.. 221. sz. alatt 
(esz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor van istentisztelet 
a községi iskolában.

— Választmányi ülés és kép* 
viselői panaszkíhallgatis. A Ma
gyar Élet Párt öcsödi szervezete 
e hó 10-én vasárnap délután 
nagyválasztmányi ülést tart, ame
lyen résztvesz dr vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő is 
és beszámoló beszédet mond. A 
nagyválasztmányi gyűlés előtl or
szággyűlési képviselőnk' panasz
kihallgatást tart a pártszervezet
nek a Melian vendéglő különter
mében lévő párthelyiségében, a 
választmányi ülés után pedig ve
zetői értekezleten beszélik meg a 
szervezési kérdéseket.

Borjút, - 
szarvasmarhát, 
sestést, 
soványsertést,

pontrendszerbe való 
betudással, bármilyen 
mennyiségben átvesz

vitéz Tóth János
kijelölt járási ál lat kereskedő.

A szarvasi Művészet és Tudo
mánybarát Társaság havi elő
adó gyűlését hétfőn este tartotta 
meg igen szép érdeklődés mellett 
a Polgári Kor különtermében Dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd, ország- 
gyűlési képviselő, a Társaság el
nöke meleg szavakkal üdvözölte 
a megjelent tagokat és érdeklődő
ket. Az előző előadóülés tartal
mas jegyzőkönyvéi Sövényházi 
László gyógyszerész olvasta fel. 
Majd az elnök beszámolt a nagy
sikerű Magyar Estről, köszönetét 
mondott mindazoknak, akik az est 
rendezésében részt vettek, adomá
nyaikkal. munkájukká! a szép si
kert elősegítették. A beterjesztett 
elnöki indítvány alapján elhatá
rozta a Társaság, hogy a tél 
folyamán műsoros esteket rendez 
a járás községeiben, hogy a kö
zeli községek lakosságával szel
lemi kapcsolatot teremtsen, terv 
bevették a tél folyamán Szarvason 
egy hangverseny rendezését, majd 
ismertette az elnök Cserhényi Pál 
szarvasi munkásnak a Szarvasi 
Közlönyben közzétett kulturális 
levelét, amelyben a Magyar Esttel 
kapcsolatban a munkásság kultu
rális igényét emelte ki. Ezzel kap 
csolatban elhatározta n Társaság, 
hogy. kész örömmel áll a szarvasi 
és járási magyar munkásság szol
gálatára és ismertető előadások 
megrendezésével igyekszik majd 
égplgálni a. niunkéstársadalom 
kulturális igényeit. A kivitelezéssel 
az elnökség lett megbízva. A Tár
saság ezután alelnöknek egyhangú 
lelkesedéssel dr. Ondváry Pál kir. 
járásbírósági elnököt választotta 
meg, aki meleg és szivbőljövő 
szavakkal köszönte meg a belé- 
helyezett bizalmat és fokozott 
munkásságát örömmel ajánlotta 
fel. Elhatározta végül a társaság, 
hogy Pataky János nyug. igazgató
tanító indítványa alápján szorgal
mazni fogja a szarvasi ország
zászló felállítását és a tél folya
mán igyekszik az anyagi alapot 
is összehozni, hogy az a tavasz
folyamán átadható . legyen nem* 
zeti fontosságú hivatásénak. Ezu 
tán Kiss-György ev. lelkész tar
totta meg mélyenjáró, alapos meg
figyelések és lénylerögzítések alap . 
ján, szinte látnoki érzésekkel meg
írt tanulmányát „A kapitalizmus 
korának embere" címmel. Alapos 
felkészültségű felolvasásában a 
nyugati kullura válságáról, a homo 
kapitalizmus nyugtalan boldogság 
kereséséről, a pénz utáni örök

hajszájáról, a önzés felfokozódá
sáról mondott őszinte és sokszor 
megrendítő szavakat. Az önma
gától menekülő ember, a tudo
mányok és a technika elbűvölő 
világában nem találja meg nyu
galmát és különféle valláspótlé
kokban próbálja lelki nyugalmát 
megszerezni. A kapitalista kornak 
embere különböző életetbiztositó 
tereket és garanciákat keres és 
a bizonytalanságokban elvesztette 
lelkét és önmagát. Az előadó sze
rint új embereknek kell jönnie, 
akik új szellemiséget árasztva, 
a világot a tiszta boldogság felé 
vezetik majd, ami szerinte csak a 
keresztény vallás hittételei alapján 
valósulhat meg. A nagy tetszéssel 
fogadott előadáshoz Korim Kálmán 
ev. Ie!ké*z. valláslanár, Beleznay 
Béta trdftkos és dr. Ondváry Pál 
kir,' járásbíróság elnök szóltak 
hozzá, kiemelve az előadás ma
gasrendűségét és értékét. Az elő
adó viszontválasza után dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő elnöki zárószavaival ért 
véget a mindvégig nagy érdeklő
dés melleit lefolyt előadógyűlés. 

*

A Társaság e hó ll-iki, hétfői 
klubnapján tíz előadással kapcso
latban a vitát tovább folytatja és 
az összejövetelre ezúton is meg
hívja a tagokat és érdeklőd5’cet.

l t f 

+- Szarvas az ország városai 
kötött a c ötvennegy edik. A Magyar 
Statisztikai Hivatal most tette közzé 
statisztikáját az ország legnagyobb 
városairól és községeiről. A köz
lemény szerint Szarvasnak 25.023 
lakosa van és igy az ötvenn egye
dik' helyen áll az ország városai 
közöli. Vármegyénkből Békéscsaba 
a 18-as, Békés a 46 ik és Gyula 
az 53 ik helyen szerepel.

Ha azt akarja, hogy
a télea ae fizzam,

Szittya Hőpárnát
h a s z n á l j o n .

===r==

Elcsúszott és eltörte a Iá.
%áL -Hajdú István nagyszénásí 
csizmadiamester Orosházán jár- 
tábán az utcán elcsúszott és oly 
szerencsétlenül esett el, hogy jobb 
lábát eltörte. A mentők a hód
mezővásárhelyi kórházba szállí
tották.

— Választmáapi ülés a Baross 
Szövetségben* A Baross Szövet
ség szarvasi csoporja yasárnap 
délelőtt fél 11 órától választmányi 
ülést tart a fióknak az Árpád 
szálló különtermében lévő helyi
ségében. A választmányi ülésre a 
tagokat ezúton hivja meg az 
Elnökség.

Az apám és a vers.
Versemre apám ráriilm mögött 
így gondoltam valaha én is. 
csak leírni sohase rudlami 
És a vers égett a szemén is

Versemből szobrot faragó# ki 
a levegőben, hogy uíra éíte; 
majd mélyen reáboímíotl, 
mini a szavakat keresgélte

De szó nem jött. csak egy könnycsepp 
fordul! ki szeme bús szögletén, 
és a könny íoitó szivárványán 
víg táncol járt a: ószl napfény.

OROSZ IVÁN.

— Naponta száz és száz számra 
szállítják a postán a baromfit 
Bndapestre. (Beküldött levél.) 
Tekintetes szerkesztőség I Nagyon 
kérem a közérdeket mindig szem 
előtt tartó nb. lapjukban levelem 
szives közlését. Legyen szabad 
ezúton felhívni a hatóságok figyel
mét azokra a megengedhetetlen 
állapotokra,’ amik az utóbbi idők
ben a szarvasi postán a csomag- 
szállítás alkalmával történnek. 
Amióta a baromfinak és tejtermé
keknek a szállítása a szigorú el
lenőrzés folytán a vasúton nem 
igen lehetséges, a budapesti fe
ketepiac üzérei a postát használ
ják fel arra hogy az itt felvásá
rolt élő batömíiL-Budapeslre,-szál
lítsák. Naponta száz és száz rá- 
csosláda kerül csirkékkel lelten 
feladásra alig pár szarvasi egyén 
által, akik a rendeletet kijátszva 
különböző címekre adják fel a 
csomagokat. Ezáltal nemcsak a 
szarvasi helyi lakóságtól vonják 
el a baromfit, amihez hozzájutni 
nem tudunk, de egészségügyileg 
is igen károsnak mondható cse
lekedetük, mert az élő baromfiak 
lömege a postát, a vasúti kocsi
kat valóságos bűzös baromfiólakká 
alakítja át. A mások feladott 
csomagjaiban lévő élelmiszerekkel, 
főiskolásoknak és idegenben dol
gozó munkásoknak küldött kenyér 
félék élvezhetetlenekké válnak, 
ettől a borzasztó bűztől. A jobb 
érzésű, a nemzeti és egészségügyi 
szempontokat szem előtt tartó la
kosság állandó panaszára hivat
kozva hivom fel az illetékes ha
tóság figyelmét a fentiekre és a 
legszélesebb eljárást kérjük azok 
sürgős orvoslására. . Soraim köz
lését megköszönve, vagyok a lek. 
szerkesztőség iránt köszönetem 
nyilvánításával tisztelettel :

Aláírás.

Fizessen el0

a Szarvasi Közlöny*™

Eladó!
Szarvashoz kSzal a szentesi 
kdvasút mantén 10 kis holdnyl 
Jó  m I n 6 s é 0 0

szántóföld.
Az aladásl fattétalak 
D r. K •  s z t Á r m i n  ügyvéd* 
nél tudhatök mag.

Az október 16-án kezdődő 51-ik
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
s o r s j e g y e i  még kaphatók

4 7t °/o-os beruházási kölcsönöket folyásit

a Szarvasi
Hitelszövetkezet.

Ugyanolt i z á l U f S l á t k  él  ' k e l t e i k é *  k á s á k
eladók a határ illetve a  község különböző részein.
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— A Bajtársi Szolgalat iíte«
netei* Újból közöljük a honvéd
családokkal, hogy a helybeli mal
mok vámkeresményére igényt tarló 
honvédcsaládok vévsorát annak
idején áttettük a helybeli közel
látási hivatalhoz. A jelentkezés 
halárideje már 1943. VIII. 31-én 
lejárt, Mivel a malmokban a ta
lálható készlet a jelentkezettek 
számához képest igen csekély 
volt, a közellátás a rendelkezésére 
álló mennyiségei arányos adagok
ban a jelentkezés sorrendjében 
osztja ki és mihelyt új kiutalást 
nyer. a többi igénylőtt is kielégí
tik. Szól ez az üzenetünk a követ
kező honvédcsaládoknak : Jancsó 
Jánosné (T. kk. V. 32.). Bulik 
Gyorgzné (II. 504.), Poroszlay 
Károlyné (II. 504.). Valach And- 
résné (T. IV. 144.), Sonkoly 
Györgyné (£  V. 3ö.), Sinkovics 
Jánosné (II. 515.). lüdeg Györgyné 
(I. 695.), Príbelszky András (II. 
498.), Szpisjak Mihályné (I. 665J, 
Balta Györgyné (I. 313.). Misur 
Györgyné. Azoknak a honvéd- 
családoknak a névsorát is átküld- 
tük a Közellátási Hivatalba, akik
nek hozzátartozói harctéri szol
gálatuk miatt a nyáron aratási 
munkát nem vállalhattak és így 
a kenyérgabonától elestek. A Fő
ispán Űr a Bajtársi Szolgálatnak 
kilátásba helyezte, hogy e csalá
dok a Közellátási Hivatalnál való 
jelentkezés alapján engedélyt nyer
hetnek a hiányzó gabonakészlet
nek vásárlás útján való beszerzé
sére. így minden igénylő ott jelent
kezzék. A ruhaakciót, ha annak 
ideje elérkezik, szintén a Közel
látási Hivatal bonyolítja le. A 
Bajtársi Szolgálat ^em .gabona, 

"sem burgonya felett' nem rendel
kezik. Az akciót a hatóság dob
szó útján közli. A hadisegély- 
ügyeket 1943. VII. 1-től az erre 
a célra külön kinevezett Hadi
gondozó Tiszt intézi, kinek hiva
talos helyisége IIL kér.. 110. 
számú házban van/' A Szolgálat 
ügyeletesei hivatalos óráit október 
hóban a következő intéző bizott
sági tagok végzik: minden szer
dán 5—6. dr. Felsővályi János 
gimn. tanár és Reviczky Vilmos 
gimnáziumi tanár. Minden pén
teken 5—6. Gaál János fűszer
kereskedő és Podmaniczky János 
fűszerkereskedő intézőbizottsági ta
gok. A hivatalos órák színhelye :

‘ a községháza kis tanácsterme. 
Az összekötő tisztel e hónapban 
a következők teljesítik : a1 hónap 
első felében Sznagyik János, má
sodik felében Szenet Béla VIII. o. 
tanulók.

— Előtérbe* az Iparos nyug* 
díj* Kisipari érdekeltségek az 
utóbbi időben egyre többet foglal
koznak az iparos-nyugdíj kérdésé
vel. Most számításokat végeztek, 
milyen feltételek mellett volna 
biztosítható a nyugdíjellátás 210 
ezer iparost és átlag 30—35 évi 
munkát számításba véve körül
belül 6 — 7 ezerre tehető azok 
száma akik a nyugdíjjogosultsá
got elérnék. Ez a szám még to
vább is csökkenthető volna, ha 
azokal a kiérdemesült iparosokat, 
akik vagyonra tettek szeri,, figyel
men kívül hánynák. A x tervezet 
szerint a nyugdíj összege havi 
400, tehát évi 4800 pengő volna 
amelyet évi 12— 180'pengőig ter
jedő nyugdljjárúléklcal fedeznének 
a dolgozó kisiparosok.

— Aki megjósolta Horthy 
Miklós eljövetelét Érdekes iratra 
bukkant egy katolikus lelkész el
halt papbarátja iratainak tanul
mányozása közben. A sopron- 
m.egyei Füles község katolikus 
plébánosa életében rendkívül so
kat foglalkozott egyházi legendák
kal és régi jóslatokkal, amelyek
nek értelmét és keletkezését ku
tatta és vizsgálódásainak ered
ményét papírra fektette. Ezek kö
zött az iratok között talált hagya
tékának rendezője egy több ízben 
is leírt versformájú szöveget, 
amelynek tanulmányozása során 
kiderült, hogy az egyébbként egy
szerű vers szavai sokkan többet 
jelentettek, mint amit az ember 
első olvasásra lát bennük. A ’ 
verset n füleki plébános azért írta 
hogy Horthy Miklós eljövetelét 
jósolja meg. mert a szövegben 
megjelent oltalmazó nevét a vers
sorok kezdőbetűi így adják k i; 
„Horthy Miklós — Ámen", En
nek a versnek különös érdekes
sége az, hogy a füleki plébános 
a komunizmus idején irta, azok
ban az időkben, amikor még keve
sen sejtették Magyarországon, hogy 
a nemzet választolt vezére csaku
gyan Horthy Miklós lesz. A kom
munizmus alatt vértanúhalált halt 
füleki plébánosnak ezt az egész 
különleges érdekessége megsejté
sét és jóslatát az alábbiakban 
közöljük : Hungária I Oltalmazol 
Rendelt Tenékcd Hatalmas Iste
nünk. Magyarország Ismét Kivi
rul. Lesz Óriás Serege, A z M  *g- 
őrzi Erejét. Nagyságét!

— Az ingyenes német nyelv* 

tanfolyam e hó 11-én, hétfőn 

éate 7 órakor megkezdi műkö

dését az Árvaház emeleti 

Í8kotatermében. A további je

lentkezéseket, valamint a régi 

hallgatók jelentkezését itt fo

gadja a tanfolyam vezetősége 

hétfőn és csütörtökön este 

7—8 óra között.

— Győztek a leventék« A 
szarvasi Levente Egyesület futball
csapata második leventebajnoki 
mérkőzését vasárnap játszolla Bé
készent and ráson és 2:0 fi : 0) 
arányú győzelmet aratott. Góllö- 
vők: Kovács és Bartyik. Az ered
mény nem fejezi ki teljesen az 
erőket, mivel a szarvasi csapat 
sokkal jobb játékot mutatott, amit 
a szentandrásiak a kapu előtti 
tömörüléssel akartak ellensúlyozni.
— Vasárnap a szarvasi leventék 
a kőröstarcsai L. E, csapatát lát
ják vendégül.

— Szántás közben baleset érte* 
Breznyik Mihály szarvasi gazda
sági cseléd Roszik Mihály földjén 
szántott. Szántás közben az eke- 
csúszlató ráesett a lábfejére és 
hosszú és mély sebet- ejtett rajta. 
Orvosi gyógykezelés alá vették.

Értesítem
a-nagyérdemű közönségei, hogy 

bármilyen 
mezOgazdasAgi géphez 
(traktor, trakloreke. velőgép, eke 

és aralógép) 
alkatrészeket 

olajat és zsírt 
állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereskedő
Szarvas, Fő út.

Időszerű gazdásági kérdések

A szilvafapajzstetű és a nikotinkérdés.

A címet elolvasva valaki azt gon- 
golhatná. no hiszen, jókor jön ez is 
a nikoünkérdést feszegetni, amikor 
már vége a nyárnak és a nikoünos 
permetezés idejének. Pedig az alábbi
akból ki fog tűnni, hogy talán inkább 
még korán is van — nem ugyan a 
nlkoiinkérdésről, hanem a pajzstetű 
elleni védekezésről szólni.

Az utóbbi években mind nagyobb 
és nagyobb méreteket öltött a szil« 
vafapajzsletfl elterjedése és elszaporo
dása úgy, hogy egész vidékek szil* 
vaiáit v.szélyezteli. Mindenünnen jön- 
nek a kétségbeesett panaszok, hogy 
a szllvaíákat óriási mértékben és tö- 
raegben ellepte a szilvefapajzstetű s 
a szilvafák száradnak ki. Különösen 
veszélyeztetett ebből a szempontból 
a mi vidékünk, s a tiszazugi gyü
mölcsösök. És kapkodtak a gyüm5l- 
csösgazdák ífihőz'fához, nikotint híj- 
szollak a kereskedőknél, gyógy* 
szertárakban, s a hegyközségek 
úiján. És nem kaptak, vagy csak 
nagyon keveset. (Igaz, hogy van* 
nak rendes hegyközségek, ame
lyek idejében kértek, utánajártak és 
kaptak is eleget.) S most minden kár* 
tételt azzal okolnak, hogy nem jutót* 
lak nikotinhoz, mondván: lám, ben* 
nem megvolt a jószándék, védekezni 
akartam, de nem adtak nikotint, nem 
kaplam védekezószert — és keserű 
lemondással szidják a közállapoto
kat. (Érdekes, hogy amikor még kor* 
látlanul lehetett kapni, nem törődtek 
annyit a nikotinnal.) Pedig nem a 
nlkóttnkérdésen múlik minden véde* 
kezés lehetősége és a szilvafapajzs* 
lelü leküzdése meg különösen nem 
azon fordul meg, hogy permetezünk-e 
nyáron nikotinnal, vagy sem. Kétség* 
íelen ugyan, hogy a nyáron, kellő 
időben végzett nikoűnos permetezés 
is gyérfii a pajzstetveket, de a szil* 
vafapajzstetű eilei való komoly véde* 
kezés ideje a a téli időszak, vagyis 
az az időtartam,, amfg a fákon levél 
nincs.

A szilvafapajzstetű — azt hiszem, 
az érdekeltek nagyon jól ismerik — 
kifejlett állapotban _ akkora, mint egy 
(él bilkkönyszem és ilyeneket június
ban lehel látni. Ezek nőstények, ame
lyek alól — mini a kotlóstyúk alól 
a kis csirkék — rengeteg sok apró, 
Hatol lelú bújik ki. Ezek a fiatal tel* 
vek június végén, július elején mász
kálnak az ágakon s helyei keresnek 
maguknak, ftiajd egy alkalmasnak' 
laláll helyen megállapodnak s olt 
leszúrják a szivókájukal mélyen a 
hajtás, a gally kérgébe, onnan azután 
nem mozdulnak el — hacsak néni 
hímek. A fiatal, fehérszürke pajzstet
vek szívják a fa nedvéi, abból táp* 
lálkoznak, növekednek s lombhullás 
idejére néhány mttlimélerre megnőnek, 
ilyenkor hosszúkás alakúak Ilyen 
félig fejlett állapotban áltelelnek, majd 
tavasszal, fllgyfakadás után még lo* 
vább növekednek, júniusra pedig lel* 
jesen kifejlődnek. A hímek a pajzsok 
alól előbújnak (ezeknek szárnyak is 
von és repülnek) s a nőstényeket 
megtermékenyítik. A nőstények teste 
azután megtelik petékkel és megíöm* 
bölyödlk. A petékből pedig kikelnek 
a fiatal pajzstetvek.

A szilvalapalzstetű ellen, mint sok 
más kárlevő ellen való védekezés az 
életmód megfigyelése és annak ismer* 
tetése alapján történik.

Legfontosabb leendő lombhullás

után a ^tisztogatás, illetve az elszá
radt ágak levágása s. a sűrű lomb* 
korona ritkítása uián a vastagabb 
ágak drótkefével való lekefélése, a 
kéregnek kéregkaparó vassal való 
lekaparása. Ezután következhet csak 
& rügyfakadás előtti olajos permete* 
zés. Permetezésre használhatu nk gyű* 
wölcsfakarbol neumol (Novenda, Neo* 
dendrin stb.), vagy ásványolaj- 
emulziót (Schell Dormant Wasch stb.), 
csak a permetezőoldatot gondosan 
készítsük el. Feltétlenül lágy vizel 
kell használni s ha a víz kemény, 
azt szódával meg kell lágyítani, meri 
különben a permetezőanyag a kemény 
vízben csapadékot alkot, ami a per* 
-raetezőgépet eltömi, vagy az olaj a 
a permetlé felszínén kiválik, így a 
hatóanyag egy része tönkremegy. 
Előirt mennyiségű permelezőszert old* 
junk fel a használati utasítás pontos 
betartásával. Különösen Shell Dormant 
Wash'Oldat készítésekor vigyázzunk 
s az előirt mennybégben kimért óla* 
jós szerhez apránként adjuk hozzá a 
vizet.

Az olajos permellével lemosássze- 
rűen kell permetezni.
. Ezzel a védekezési móddal az átté
teid, félig fejlett pajzstetvek legna- 
gyobbrészét biztosan megöljük.

; A szükséges permetezőanyag be* 
Szerzéséről már most kell gondos* 
kodnl.

Nyáron a szappanos' niköünos per
metezéssel Inkább csak gyérttjuk a 
pajzstetveket, mert a lombozat csak 
ákadéilyozza '.ažff fiög/"a permeüé ' 
mindenütt belepje a koronái, illetve a 
gallyakat,' s azokon a pajzstetveket. 
Ajánlatos a fiatal pajzstetvek mász* 
kálásának idejét megfigyelni és akkor 
Qiko&noznl. Itt jegyzem meg, hogy a 
alkotta egymagában . nem használ, 
azt káliszappannal kell elkészíteni, 
yagy ha nincs káliszappan, lehet ke* 
vés Shell Dormant Wash-sal elkészí
teni a permellevet (100 liter vizre 1 
kg-oi számítva és úgy bele a niko
tint). A nikotin — ismétlem — csak 
nyáron használható.

De nem kell kétségbeesni, mert a 
természet is segít nekiink a védeke
zésnél. Van a szilvafapajzstetfinek 
egynéhány természetes ellensége, fgy 
a nagyobbak közül a cinegék igen 
Sok pajzstetđt elfogyasztanak, az égé* 
szén aprók közül pedig a cinegéknél 
is szorgalmasabb pajzsletflpusziftók a 
fürkészdarazsak. Gyakran lehel .látni 
lyukas, elszáradt pajzstetvekel. Ezek* 
bői már kirepültek az apró, pár mtlU> 

•fnéter nagyságú fUrkészdarazsak. Ezek 
nőstényei, élő pajzsletvekbe rakják 
tojócsövük segítségével a petéiket s 
a petéből kikelő darázs>álcák a pajzs* 
•etÜ testéből táplálkoznak. Várható, 
hogy ezek az apró darazsak most,

AS PIRIN

a szilvafapajzstetű rohamos elszapo* 
rodását elérik s letörik.
4 Persze ezt a rendes gyümölcsös' 

gazda nem várhatja be ölhetett kéz* 
zel, mert közben szilvafái tönkre* 
mennek, hanem igyekszik meglenni 
mindazt, ami rajta múlik.

DR. BAGOTAI ISTVÁN 
m. kir. gazdasági tanár.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak a roko
noknak. ismerősöknek, jó 
szomszédoknak és jóba
rátoknak, akik felejthetet
len drága jó feleségem, 
illetve gyermekünk elhalá
lozása alkalmával ben
nünket részvélukEel felke
reslek, a temetésen való 
részvétellel, virágok kül
désével ésegyüttérző meg- 
értésükkel nagy fájdal
munkat enyhíteni igyekez
tek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Szarvas, 1943. oki. 7.

Frecaka Mikály 
és a BikiMialM,

— Leégett a szalmakazaL Kli- 
máj János szarvasi T. VIII, 7. 
sz alatti tanyáján. Csonka Mihály 
részesmunkás egy cigaretta véget 
eldobott, amelytől egy 12 méter 
hosszú szalmakazal és 2 kúp 
tengeriszár meggyulladt és elégett. 
A kár 1000 pengő. A szalma nem 
volt biztoitva.

— Birkozóvepseny. A Szarvasi 
Levente Egyesület vasárnap este 
birkozóversenyt rendezett, amelyen 
az erősen felfejlődött pusztaföld
vári levente birkózók 16 : 12 pont- 
arányú győzelmet szerezlek. Az 
öt súlycsoportban a szarvasi ftúk 
2 első, 4 második és 3 harmadik 
dijat nyertek.

Hirdetsea .lap uU aa!

FR E C S K  A - M O Z G  ó
T E L E F O N ;  S4.S Z A R V A S .

Október 8*, 9., 10 és 11-én Négy napig

E G É R  A P A L O  T Á B A N
A légszebb magyar film.

Október 13, és 14-én Két napig 1

N A G Y V I L Á G I  N ő
Gyönyörű francia filmdráma.



— A szarvasi tekézők Dell 
Aital emlékversenye. A szarvasi 
íekézők egy ezüslsérleg vándordí
ját alapítottak Dell Antal szabó
mester, a szovjet harctéren hősi 
haléit halt tekézőnknek emléke
zetére. A döntő versenyt szerdán 
esté tartották meg az iparoskörben, 
amelynek eredményeképen I-ső a 
Kulacs vendégtő csapata lett 2 
pont 584 fával, )! jk az Iparoskor 
csapata 1 pont 539 fával és III ik 
a Macek-csárda csapata 0 pont 
432 fával. Egyénileg legjob ered
ményt 1. Berlók György, II. Krnák 
Cyöigy, III. Szappanos Samu,
IV. Urbancsek János és V. Józsa 
László érlek el. A verseny vé
geztével dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd országgyűlési képviselő mon
dott emlékbeszédet' a hősi halált 
halt sporlfárs felett, kegyeleíes 
szavakkal emlékezett meg kedves 
egyén iségéró* és sportszeretekről, 
majd átadta az emlékserleget dr. 
Kugyela Balázs pű. fogalmazónak, 
a Kulacscsapatkapitányának és az 
egyéni legjobb helyezetleknek át
nyújtotta ez emléktárgyakat. A 
felemelő ünnepség a Hiszekegy 
elmondásávél ért véget.

— Anyakönyvi hfnk. A szarvasi 
anyakönyvben szeptember 15-től
30-ig a következő bejegyzések tör
téntek. Születtek: Kreszan János 
és Krejcsi Anna leánya Ágnes- 
Anna, Szakács Pál és Huszárik 
Mária fia Pál, Bliznák Pál és Gás
pár Margit fia János. Vida Jénos és 
Sulyinszki Judit fia Jénos, Kántor 
Sámuel és Filyó Erzsébet leánya 
Erzsébet Julianna, Szrnka Márton 
és Podani Mária leánya Mária, 
Klucsik Pál és Kifuljak Anna' fia 
János, Krajcsovics Pál és Szlovák 
Mária leánya Mária, Durda Jénos 
és Giiyen Anna fia Pál, Keller 
Béla és Pljesovszki Katalin leénya 
Mária, Horváth Lajos és Szebellei 
Ilona fia Lajos, Klimaj Gyöqgy és 
Konstantinovics Mária leánya Er
zsébet, Roszik Pál és Janujik Judit 
fia Pál, Uhfcar György és Kriska 
Méria fia György, Csasztvan Mi
hály és Oncsjk Anna leánya Mária, 
Horváth Imre és Dobó Mária fia 
Isit vén, Kovács Pál és Kudlák 
Mária fia János, Kondacs Mihály 
és Gáspár Erzsébet leánya Zsu
zsanna, Bogdán Menyhért és Bab 
Erzsébet leánya Ilona, Kovács 
István és Bláskó Erzsébet fia Ist
ván. — Házasségotikölöttek : Bú
zás János Megyik Máriával. Budai 
Ignác Balog Máriával, Búzás And
rás Simon Máriával, Szabó Pnl 
Macik Annával. Szappanos György 
Bankó Erzsébettel, Kunstár Pál 
Gyekiczki Judittal.' — Elhaltak: 
Bencsik Mérlonné Ozsgyan Zsu
zsanna 30, Litauszki János 79, 
özv. Berták Györgyné Uhljar Mária 
76, Sulyinszki Pál 84, Valkovszki 
András 74, Pribelszki István 14 
hónepos. Medvegy Mihály 74 éves, 
Piievara Mélyás 4 hónapos, Ter- 
hea <Andrásné Berlók Anna 44, 
lihljar János 69, Liplák Márton 
78, Brechno Mihélv 75, özv. Ki- 
szely Márttfrriré Kársai Mária 77, 
Gombár Pál 86. Szlrehövszki Már
ton 80, Freskó Mihályné Bakos 
48 éves korukban.
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Hogyan biztosítják 
a kenyérgabonavetömagot és a konvenciót 
a gazdálkodó személyének változása esetén

A közellátásügyi minster ren

deleté értelmében a gazdálkodó 

köteles a gazdaság kenyérgabona 

vetőmagszükségletét biztosítani 

abban az esetben is, ha szántó- 

területét másnak engedi át. Az 

átadó gazdálkodó annyi vetésre 

alkalmas kenyérgabonát köteles 

átadni, amennyi az átengedett 

szántóterület egyharmadának be

vetéséhez szükséges. Ha azonban 

az átadó gazdálkodó az 1942 — 

43. gazdasági évben szántójának 

egyharmadának kisebb területen 

termelt kenyérgabonát, akkor ke

vesebb kenyérgabonavetőmagot 

kell az utódának átadni, de kö

teles annyi vetésre alkalmas ár

pát, zabot, kukoricát vagy búr* 

gony a vetőmagot átadni, hogy

ezekkel együtt az átengedett szán

tóterület egyharmada bevethető 

legyen. Az átadó gazdaságoknak 

a vetőmagot október 15-ig kell 

átadni az utódjának.

Ha az átadó gazdálkodó ke

nyérgabona beszolgáltatási köte

lességét nem tudná teljesíteni 

vagy saját háztartási szükségletét 

nem tudná fedezni, akkor a fel

s o r o l t  terményeken kivül utódjá

nak bármilyen más, a gazdaság

ban felhasználható vetőmaggal 

eleget tehet.

Ha a nyilvántartó hatóság meg

állapította, hogy a gazdálkodó 

azért nem ad vető magot, mert 

terményeit a fennálló . jogszabá

lyokba ütköző módon értékesí

tette, akkor az 1943—44. évi be

szolgáltatási körelességét annyi

szor 100 buzaegységgel növelik, 

ahány kát. holdra nem ad vető

magot.

Ha a hatóság megállapította, 

hogy az átadó gazdálkodó bár

miféle oknál fogva nem tudja 

biztosítani utódjának vetőmag

szükségletét, akkor előterjesztést 

tehet a közellátási kormánybiztos

hoz a hiányzó mennyiségű ke

nyérgabonavetőmag kiutalása iránt 

amelyel a gazdálhodó beszolgál

tatási kötelességét megterhelik.

Ugyancsak intézkedik a rende

let arról is, hogy az átadó gaz

dálkodó gondoskodni köteles az 

éves gazdasági cselédek konven

ciójához szükséges kenyérgabo- 

namennyiségről abban az esetben, 

ha a szántó területét, vagy annak 

egy részét gazdálkodásra másnak 

engedi át. A gazdálkodónak a 

cselédek konvenciójához szüksé

ges kenyégabonát október 15-ig 

kell átadni utódjának.

Amennyiben az átadó gazdál

kodó valamilyen oknál fogva nem 

tudná teljesíteni kötelességét, ab

ban az esetben az űj gazdálkodó 

kérheti a konvencióhoz szüksé

ges kenyérgabonamennyiség ki

utalását, még pedig annyit, ameny- 

nyl az előd gazdakőnyvében fel

tüntetett cseléd létszámnak a 

gazdaság átvétele napjától, 1944 

julius 31-ig számitott konvenció 

szükségletére elegendő.

A kiutalt kenyérgabonamennyi

séggel az utalásban részesített 

gazdálkodó kenyérgabona beszol

gáltatási kötelességét megterhelik.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— Szevlllal nász. Péchy-Horváth 
Rezső regénye. Péchy- Horváth Rezső, 
a jeles és termékeny iró „Szevillái nász" 
címmel adta ki lebilincselően érdekes 
új regényét az „Erdélyi szemle''kiadá
sában. Péchy-Horváth Rezső regényé
ben realisztikus áVérzéssel először egy 
magyar vidéki kis városba vezet el, 
ahol a regény főalakja, egy vidéki 
szerkesztő éli kilátástalan naptait. Szí
nes készséggel és mély belátással vetíti 
elénk a vidéki élet sok fonákságát, 
majd a vidéki színészet ételét rajzolja 
előliünk. Ezután Spanyolországba viszi 
el ’az olvasót, ahol a szerkesztő ' új 
életet akar kezdeni. Regénye színes 
hangulatokban, a szépségeket felismerő 
mélyérzésű lélek írókészségével riport- 
szerűen ismertei meg Spanyolország 
éltével, népével, szokásaival, furcsa- 
ságaival és egy szerelem szép élmé
nyeinek leírásával fokozza áz olvasó 
érdeklődéséi. Péchy-Horváth Rezső szí
nes tolla gazdag élményt tár elénk új 
regényében is és az nemcsak leírásá
nak. de szórakoztató olvasmánynak 
is kiváló.

—.Munka és harc. „Munka és 
harc az ősi rögért örök magyarságért* 
címmel jelent meg Békés vármegye 
Törvényhatósági Iskolánkívüli Népmű
velési Bizottságának IV. évkönyve Tan
thó József vármegyei népművelési tit
kár gondos és szaka vatott Összeél irtá
sában/A gyönyörű kivitető. képekkel 
gazdagon színesített vaskos kötet szá
mos kulturális, irodalmi, lérsadaltni. 
tudományos ésszépművelési cikket kö£Ől 
kiváló vezetők és írók toll ából. A gaz
dag névsorban többek között Kállay 
'Müüós, Szinnyei-Merse Jenő, dr. Ra- 
'vasz László, Beliczey Miklós, dr. vitéz 
Boncos Miklós, Győrffy István, Kodály 
Zoltán. Tanthó József, Karácsony Sán

dor, Milleker Rezső, dr. Somod) József 
és mások neveivel találkozunk. A 
könyv tartalmában súlyos, változatos, 
íróik önálló gondolkodók. Írásaikból 
izzó magyar levegő és a magyar lélek 
nemes ereje támad, tollúk sohasem 
hazudik es sohasem kendőz, hanem 
teremt és őrök igéket hirdet — mondja 
a könyv szépen megírt bevezető, elöl
járó beszéde és ezzel a legtisztább kri
tikai megnyilatkozást is adja. Nagy 
élvezette], elmélyüléssel olvashatjuk a 
könyv minden egyes qkkét, amik egy 
csokorban a magyarságnak a jobb 
jövőbe vetett hitét, a magyarság nagy 
elhivatottságát hirdetik. A kötetben a 
szépirodalmat Miklós vitéznek (dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd) »Tessedik" és Orosz 
Ivánnak: „A vén akác mesél* című 
költeményeik képviselik A hivatalos 
részben a Békésmegyei Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottságnak a nemzet 
szolgálatában eltöltött huszonkét évi 
munkásságét és gazdag eredményét 
ismerjük meg. A 192 oldalas gondos 
és szép kiállítású kötet vármegyénk 
népművelésének gyönyörű eredmé
nyeit, fennmaradó értékeit, szellemi 
vezetőink alkotó munkáját és a k̂ önyv 

ukiváló szerkesztőjének, Tanthó Jószef 
vármegyei népművelési titkárnak, a 
kiváló pedagógusnak és írónak elhiva
tottságát és szakértelmét hirdeti.

Fizessen elő . 

a Szarvasi Közlönyre I

. Jobb azobá-konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon* 
nalra. Címét a kiadóba kérek

IPRftHIRDETfóK.
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papírkereske
dése Szarvas, L Horthy Miklós út 9. 

szám.

. Két szoba és mellékhelyiség
ből álló bútorozott lakás kiadó. 
III. kér, 41. sz.

. Géplakatos és vaskereskedő 
tanoncot felveszek, Sárkány 
János vaskereskedő.

. Eladó Krakó 19. számú ház 
korcsma és fűszerüzlet. Érdek
lődni lehet ugyanott.

Czigléczky \flihálynál, IV. kér., 
549. szám alatt diófedeszka 
van eladó.

. Három, esel let? két szoba- 
konyhás és melléképülettel ren
delkező lakóházai keres bérbe 
Szakács György tanító. Aján
latokat IV. kér., 220. szám alá
kér.

. Állást keres 4 középiskolát 
végzett 30 éves fiatalember
15.000 pengő biztosítékkal. Ér
deklődni leheta kiadóhivatalban.

- Kétszobás házat keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva
talba megtudható.

• Ribárszky Pál mérmökMőezó- 
zugi négy és fél kishold kuko
rica földjét búza vetés alá fe
les mívelésre kiadja. Érdek
lődni lehet a lakásán.

, 2 vagy 3 kishold föld eladó. 
V. külkerülel 254/5. sz.

~ 155 D-öl gyümölcsös Man- 
golban eladó. Bővebbet Mol
nár 1. kér., 140. sz.

. Ügyes, megbízható, fiatal 
napszámost állandó munkára 
felvesz Süveges János kelme
festő.

. Elcserélném a strand melletti 
„Várlak" nyaralómat szántó
földért. Cím: Dr. Lengyel al
ezredes, Kunszentmárton.

. Mély babakocsi és babake
lengye eladó. Érdeklődni lehet
II. kér., 101. alatt.

. Piactérhez közel két szobás 
lakás kiadó. Érdeklődni lehet
III. kér., 158. sz. alatt.

. V. külkeiületben, az ugaro
kon 3 hold föld eladó. Az el
adással -dr Faragó Jenő van 
.megbízva.____________________

.Teher- vagy személygépkocsi 
vezetéséhez állási keres. Cím a 
kiadóhivatalban megtudható.

■ ■■ ,u ■ ^
• Egy pianinó eladó. Érdeklődni

lehet Podmanczky fűszerkeres
kedőnél.______________

• Azonnali beköltözésre ház* 
mesteri házaspárt keresek (le- 
hetőlegflyermekteJen)HI.ker.,178.
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FeklfekUdó NAGY SANDOE 
Nyomatott a Szarvasi KSdfay Nyam» 
dn és Lapkiadtvállala! wyoaHUjákm
I. ktr., Horthy Miklósit ‘


