
$%wvá&, 1918, szeptember hó 
i^rfiiT-^iiit'nriirniair^iTfr III I u Un iiir̂ frr̂ -̂rntf1' r 

m m 
§ m f 

SZERKESZTŐSÉG: 
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellem* 
részét filctő közíeméayek küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza . 
SyMtérten egy sor közlési dija 50 t. 
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Az osztrák nyári gyerekek nálunk 
is leadták a vizitet s szó se lehet ar-
ról, hogy ne érezték volna jól magu-
kat ebben a zsíros községben, termé-
szetesen a „zsirosságot" nem szósze-
rinti értelemben véve. Ez a gyermek-
nyaralás nem volt hiányában bizonyos 
humoros helyzeteknek. Á többi között pl. 
nem egy lelkes gyermekelhelyező polgár 
arra a váratlan, felfedezésre jött, hogy 
míg a nyelve majd belebicsaklott a 
nagy kínnal kimondott néhány német 
szóban, s midőn türelmét vesztve jó 
tót nyelven, de magyaros szellemben 
elkáromkodta magát; az osztrák cse-
mete nagyszerűen megértette a tót 
szépprózát. Persze a jámbor atyafiakat 
mindjárt elfogta a sanda gyanú, hogy 
tulajdonképen egy kis csalafintaság 
van a dologban, amennyiben „osztrák" 
jelzéssel cseh apróságokat kaptak, kik 
tudatában a ,,cseh" név tu Iságosan 
lelohadt varázsának, óvatosságból oszt-
rákoknak vallották magukat? No de 
ami makszimális árakkal sújtott atyánk 
fiai egyáltalában nem csináltak nemze-
tiségi kérdést az osztrák gyerekekből. 
Ellátták őket bőven ételei, itallal s a 
kis osztrák porontyok tetemes súly-
gyarapodással mondottak Isten-hozzá-
dot ez össze-visszafejlődő falusi kis 
gócpontnak. A gyerektartók részére 
lisztet, cukrot és zsírt helyeztek kilá-
tásba, A türelmetlenek most indigná-
lódva panaszkodnak, hogy ezideig 
mindössze a korom szinti lisztet kap-
ták meg s a többi még a holdban 
van, Node csend és béke legyen! Fő, 
hogy nálunk nem fordultak elő tenger-
parti epizódok. Ami kis hazatélő oszt-
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rákjaink nem hinnők, hogy azt mond-
ták otthon) „Szarvas nagyon szép hely 
nagyon jő volt ottan, de azért többet 
nem se mennénk oda ! * 

KIADÓHIVATAL: 
Belicey-öt 9 szám, hová az előffieiési 
•• és a hirdetési pénzek küldendők- •• 
BíSfísseiést Bsész évre 10 k, fél évre 
S fc Yidékőú 12 k. Bgy szám 20 f 
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Egy német képviselő a békemoz-
galmakról következőkép nyilatkozott: 

A békemozgalom minden ország-
ban óriási módon növekszik. Mennél 
tovább tart a háború és mennél Vére-
sebb az öldöklés, annál jobban fogja 
el a vágy az embereket a béke után. 
Valamennyi semleges nép békeligákat 
alaklty ®elyekriefeíninGsen..Tagyan írott 

észabályai, de amelyek a világ egyre 
növekedő nyomorában annál határo-
zottabban és erősebben akarják a békét. 

Az ősszel az árdrágítók ellen a 
kereskedelmi miniszter törvényjavasla-
tot fog benyújtani, amely többek kö-
zött azt a fontos rendelkezést tartál-' 
mazza, hogy az árdrágító kereskedő-
ket életfogytiglan megfosztják politikai 
jogaiktól. A törvényjavaslat gondos-
kodni fog arról is, hogy az ipariga-
zolvány megvonását ne lehessen vala-
mely utón kijátszani, még pedig olyan 
formán, hogy a kereskedéstől eltiltott 
cégtulajdonos más neve alatt folytat-
hassa^saját számlájára az előbbi üzletet. 

az 
szálló népszerű nyári kerthelyisége az 
idén zárva volt a legmakacsabb káni-
kulai időben is. A vendégeli nem szí-
vesen nélkülözték a tágas, levegős 
nyári söröző helyet, melynek közélé-
ben az ártézikut csörgedező vizet ontó 
csatornája valósággal a vizesés illúzi-
ójában ringatta az erős fantáziájú em-
bereket. A rejtélyes ügynek u tána já r -
tunk s azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy a nyári kerthelyiség üzemét be 
kellett szüntetni, mivel a közönség 
eme szerény szórakozását irrgylő tol-
vajok nemcsak a székeket, de az asz-
talokat is lopdosták éjjelenként (25-30 
lépesnyire van a rendőrség őrszohája) 
s a villanyégőket szintén elzsebelték, 
ugy, hogy a szegény szállodások 
ugyancsak ráfizettek erre az üzletre. 
De hát elvégre is nyáron talán ne 
vendéglőben szórakozunk. De ott van 
a gyönyörű Erzsébet-liget, Ki is men-
tünk egy perzselő hőjü augusztusi d . 
e., hogy kilevegőzzük magunkat. A 
napsütéses utakról letértünk a Körözs-
melletti sétányra, hogy a hűvösben 
valamelyik padon megpihenjünk. D e a 
legtöbb padnak csak a tartó oszlopai 
voltak meg, magát a paddeszkájái — 

az irigy tol-
szépen elemelték. Uramfia ! 

M i lesz itt nálunk, ha majd a tüzelő-
ínséges tél beköszönt? Megérjük majd , 
hogy a kedélyesen operáló ia íolvajok 
még a kapufélfánkat is leszedik, arról 
természetesen nem is szólunk, hogy 
nem egy tűzhelyen vigan fognak ro-
pogni a legszomorúbb temetői jelző 
táblák, a fejfák s a lopott tyúk busán 
fog főni az „Itt nyugszik, élt 70 évet" 
jelzésű oszlopok pattogó forgácsainak 
melege mellett 
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2 SZARVAS U VIDÉKE- 1916. szeptember 15 
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~ Dr. Mázor Elemér katonai 
szolgálatából hazatérve ügyvédi irodáját 
újból megnyitotta. Az ügyvédi kar kitű-
nő tagja hazaérkezését őrömmel fogadja 
jogkereső közönségünk éjt vele társadal-
munk. 

— A SzaiVaSi kds&jetacz&i 
Vállalatról. Szarvas község közélel-
mezési viszonyai rengeteg panaszt vál-
tottak ki a lakosság köréből. A lehe-
tetlenül Ínséges állapotok miatt nem 
hiányoztak a leghevesebb jelenetek 
sem s a szarvasi nemtermelő lakos- . 
ság örök időkre megemlegeti a világ-
háborút. A szerencsétlen áruuzsora 
Szarvason nem egyszer túltett a leg-
vakmerőbb rabláson is. A tenger pa-
nasz és a mind hangosabbá váló el-
keseredés nem csoda, ha arra birta 
dr. Wieland Sándor főszolgabírót, hogy 
é lehetetlen állapotnak véget vetvs a 
közélelmezési mizériák orvoslását "egy 
elnöklete alatt álló önnálló élelmezési 
vállalat révén eszközli. A sokat ígérő 
terv a következő: A főszolgabíró 
„Gyulavidéki Kereskedelmi Részvény-
társaság* cége alatt működő közellá-
tási szervezettel karöltve akar egy 
községi közélelmezési hivatalt létesí-
teni, mely nem függene semmiféle 
megyei fórumtól, sem Szarvas köz-
ségtől. Ez a szervezet rendelné az 
összes élelmiszereket .s bőséges rak-
tárt tartana s az árusítás makszirnális 
áron történne. A vállalat a jövedelem 
20—30°/o át a község .részére bizto-
sítaná. A terv okos és életrevaló, csak-
hogy a teljesen agyoncsigázott fo-
gyasztók annyira kiábrándultak már a 
sok mindenféle központból, szövetke-
zetből és vállalatból, hogy a rengeteg 
csalódás után ettől az uj próbálko-
zástól sem remélnek sokat. HiszUk* 
hogy nem ugy lesz. 

Csabai fQúQkásDök Szarva-
si iQŰkcdvtlöi előadása» Ritka ér-
dekességü műkedvelői előadásra lehet 
kilátásuk a szarvasiaknak. A „Békés-
csabai Textil-munkásnők Szakegylete" 
e hó 29-én a városi színkörben nagy-
szabású műkedvelői előadást óhajt 
rendezni, jótékonycéira s utána nagy 
táncmulatságot az Árpád szálló dísz-
termében. Az előkés¿Ületek javában 
folynak s ha valami akadály közbe 
nem jő, ugy-a fényes sikerűnek ígér-
kező est okvetlen meg lesz. A rend-
kívüli agilis és népszerű szakegylet 
több vidéki község részéről kapott 
már meghívást műkedvelői előadás 
rendezésére, de legelőször Szarvast 
akarják megtisztelni vendégszereplé-
sökkel, 

A magyar nyelv tanítási 
nak fogyatkozását A magyar nyelv 
tanárai kellemetlen, orrot kaptak a kul-
tuszminisztertől, aki panaszosan emlí-
ti meg, hogy a középfokú iskolák leg-
felsőbb éves növendékei sokszor nin-
csenek tisztában az ékezetekkel, sőt, 
még a központozással sem. Éppen 
ezért a miniszter fölhívja a tanári test-
ületeket, hogy az Írásbeli dolgozatok-
ban a legnagyobb gonddal javítsák 
ki még a legkisebb stílusbeli hibákat 
is, mert rendkívüli fontos a tiszta, i' . 
magyaros stilufc fejlesztése. 

Kétszáznegyven öltözet ru-
hája s ezer nyakkendője volt. 
Zalatnán a napokban meghalt egy agg-
legény bányafőtisztviselő, akinek a 
hagyatékában 244 öltözet ruhát, 40 
pár cipőt és 1000 nyakkendőt találtak. 
Sok milliomos nem dicsekedhetik ilyén 
gazdag ruhatárral s valószínű, hogy a 
megboldogult nem volt rászorulva a 
tisztviselői ruhasegélyre. 

— Tolvaj a községhazán. 
Egy szarvasi községházán alkalmazott 
hölgyet érzékeny károsodás ért az el-
múlt héten. Irodahelyiségéből ugyanis 
néhány percre távozván- 50 koronával 
telt pénztárcáját az asztalon felejtette 
s mire vissza tért, a pénz tárcástól 
eltűnt. Mivel a szoba üres volt, sej-
telme sincä;' ki emelhette el? Még 
valamelyik ügyes tolvaj az egesz köz-
ségházát zsebrevágja az összes zsír, 
cukor és lisztjegyekkel együtt ? 

— Dr. Friedmann fővá-
rosi itfödalmi estélyen< AZ „Or-
szágos Magyar Izraelita . Közrnivelő-
dési Egyesület" községünk egyik leg-
értékesebb vezetőemberét, a kiváló 
egyházszónokot dr. Friedmann Ernőt 
ünnepélyesen felkérte arra, hogy télen 
a fővárosi vigadóban rendezendő 
nagyszabású irodalmi estélyen felol-
vasást tartson. E felkérés oly ritka 
kitüntetésnek tekinthető, melyben vi-
déki ember csakis szellemi kiválósága 
s nagy népszerűsége révén részesül-
het. 

Cipöutulványok kiosztása 
hangfogóval Különös, hogy ami-
kor a községnek valami beszedni va-
lója van a lakosságtól, akkor a hir-
dető dob hűségesen ott recseg, puf-
fog minden utcasarkon, ellenben, ha 
a zsirt, húst, cipőt stb* váró szegény 
polgárok tűkön ülve lesik a község 
értesítését, olyankor a községi nagy 
dobot ugy látszik patkányfogásra von-
ják el a közhasználattól? Ha a köz-
ségházán huskimérés, zsirkiosztás, 
cipőutalványosztogatás sib. vau, erről 
a lakosság csak véletlen utján szerez-
het tudomást, ugyanis ugyancsak ke-
veset törődnek vele, hogy kellőleg 

meghirdessék ezt a polgároknak ? így 
volt ez legutóbb a cipőutalványokkal 
is. Olcsó cipőhöz alkalmasint azok 
jutottak legkevésbbé, kiknek legna-
gyobb szükségük leit volna arra ? 
T ö b b figyelmet kérünk a háborús inség 
által úgyis agyonnyomoritottak iránt. 

— A nyári ldőszán>itás n>$g-
Sz í í ^ t e t f s e . Szeptember 15-ről 16-ra 
virradó éjjel megszüntetika máv. összes 
vonalain a nyári időszámítást. — Ehe-
lyett visszatérnek a középeinópái idő. 
számításra. Ennek következtében szept-
ember 16-án hajnali 3 órakor az összes 
vasúti órákat visszaigazitják 2 órára. 
A menetrend egyébként változatlan 
marad. 

— Mely községele díszpol-
gára dr. íiiernschu&s ? A népsze-
rű íőtőrzsorvos, kitlegutóbb a Ferenc-
József-rend lovagkeresztjével tüntettek 
ki, a kővetkező községek díszpolgára 
jelenleg: Orosháza, B é k é s c s a b a, 
Szarvas, Békés, Tótkomlós, Nagylak, 
Ref-Kovácsháza, Vésztő, Endrőd, Csor 
vás, MezŐberény, Gyoma, Öcsöd, 
Csanádapácza, Nagyszénás, Nagyze-
rind, Csanádpalota, Okány. 
• • » • « • » " L L > « « L • 
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Elég a gzmpzi-tsélioljjból I • • 
A szarvasi szín ügyi bizottság — ugy lát-
szik — tud már egyszer magasba néző, 
igazságos, erélyes, agresszív is lenni. Hall-
juk ugyanis, hogy a bizottság többsége (I) 
nem egyszer kifejezést adott elégedetlensé-
gének, felháborodásának a jelenlegi szini-
direktor ferde, érthetetlen magatartásával 
szemben. De mi a szinügyi bizottságnak ezt 
az agresszivitását nem sokra becsüljük, mert 
nem megy továbj) a szóharcnál, a duruzso-
lásnál. Mi a szinügyi bizottságtól többet kö-
vetelünk, Vonja meg a jelenlegi társulattól 
haladéktalanul az előadás jogát és zárassa 
be a szinház kapuit. A kritika az igazgató 
kétes szándékú eljárásával és nivotian tár-
sulatával szemben nem lehet más: mint a 
gyors kilakoltatás. Feutartás es kétértelmű-
ség nélkül leszögezzük álláspontunkat, fel-
tárva az obiektiv igazságot. Ez a társulat 
miként, mikor verődött Össze nem tudjuk, de 
annyi bizonyos, hogy még etnberió korát éli 
(nem az egyes tagoki) s a kopoltyu első 
nyomait felismervén benne, próbál élni és 
lélekzeni. Bizonyos az is, hogy e ködös mul-
ta társulat életét a háborús ördög kegyel-
méből kezdte meg> de hogy azt itt folytatja, 
a szinügyi bizottság hangos, de cselekvő-
képtelen magatartásának köszönheti. Hang-
súlyozzuk azonban senuni kifogásunk, hogy 
e társulat vásáros bódékban vagy bárhol is 
éljen $ virágozzon, de nem a szarvasi aré-
nában, ahol most egy előadást végignézni, 
úriembernek nem lehet. Az előadások szín-
vonala kocsis és lakáj publikum számára 
valók. Mindezek ellenére — s erről sem az 
igazgató, sem a társulat nem tehet — a 
pénztől meg hőbörödött, az uj vagyonoktó 
megdagadt nép estéről-estérc valósággal 
Szédítő ostrom alá veszi a színházat és 
rogyásig megtömi. De igenis a szinügyi^bi 
zottságnak szigorú figyelő állást kell 
lalni és tekintettel kell lennie arra, 
nem a színházak, de a cirkuszok 
vák szolgálni a harmadrendű kl 
mulatságát, A bizottságnak kérlelhet . 
szigorúsággal kellene tehát megakadályozni 
a lelkiismeretlen csepűrágást. Ennyit a tár-
sulat nívójáról . 
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Most pedig beszéljünk arről az ók-
ról, amely parancsolóan írja elő, hogy von-
juk meg azonnal az igazgatótól az előadás 
jogát. A direktor ur a színpadon, ha szín-
játszó képessége van, eljátszhatja a velencei 
kalmárt s ínég tapsolhatunk is neki, de mint 
vállalkozó, mint színigazgató a velencei kal-
már maszkját nem veheti fel, nem lehet sem 
falusi szatócs, sem a háborús konjunktura 
vámszedője, ki garasoskodva túllépi a bi-
zottság által meghatározott árakat. Nem lehet 
egy művészi intézmény vezetője oly alkalmi 
háborús apostol, aki „az egyedül üdvözítő 
szini-akolba" beakar terelni, szorítani miií* 
den élő-lényt drága jó pótszékek alkalma-
zásával. még ha az térberileg lehetetlen is, 

Igenis, színigazgató ur, a marha a csirke-
hús folyton drágulhat a kupecek, kofák és 
más tényezők jóvoltából, de a .színházi-
jegyek kulturális szempontból nem, csak a 
bizottság akaratából. Igenis, igazgató ur 
mindenfajta boszorkányos pótszereket lehet 
forgalomba hozni, egymásra halmozni, de 
pótszékeket egymás tetejébe, nem. 

Az igazgató urnák különben ezen ár-
emelési mutatványaira felhívjuk az illetékes 
hatóság figyelmét is, 

A szarvasi népnek pedig verekedesét, 
tülekedését „a szinházért"— ahová tán soha 
be nem tette a lábát békében, — ezt az 
erőszakos, undor, felháborító m ó d j á t 
az élvhajhászainak (és nem, hogy valaki 
szinházba jár) szégyenteljesnek, méltatlan-
nak tartjuk hozzátartozóikhoz, fiaikhoz, 
akik távol az élettől leírhatatlan szenvedések 
és gyötrődések közepette véreznek a háború 
ötödik esztendejében. (dr.—s.—k.) 

Az . E g y e n l ő s é g " f-hó 8-iki száma 
gazdag -tartalommal neves emberek tollából 
származó cikkekkel látott napvilágot. Vezető 
ckkét a volt igazságügyminiszter, Vázsonyi 
Vilmos irta. Élesen kél ki a kormány ama 
nemtörődömsége e/len, mellyel ölbetett ke-
zekkel nézi, mikép gyaláznak nyíltan egyfe-
lekezefet, napról-napra? Mélyen lealázónak 
tartja egy a háború idején Magyarországban 
erkölcsi pogromot hirdetnek. A folyóirat cik-
kei között ott olvashatjuk lapunk volt szer-
kesztőjének, Krecsmárik Endre képzői tanár-
nak. „Fajmagyarság kérdésé" c. értekezését, 
melyben ama nagyon helyes következtetésre 
jut, egy nemzeti jólét szempotjából nem a 
fajmagyarság, de a politikai magyarság vé-
delme a fontos s e kettőnek különválasztása 
a politikai magyarság közti béke megbon-
tásához vezet. E cikkben érttekesen ismer-
teti a szerző, nagy tudományos készültség-
gel, hogy az ősmagyarok állatbőr- és lóke-
reskedéssel intenzive foglalkoztak. 

Szerkesz tő i ü z e o f t t k . 
O, S. Béká»c§abM. Hadban' sínylődő szegén fér j 
könnyüvéríi feleségét ha itthon lebzselő nös férfi 
elcsábítja, ez oly förtelmes és aljas dolog, melyre 
csak a IegzüHettebb és legerkölcstclenebb ember 
képes. A- családi szentély" ilyen haramiája semmi 
esetre sem lehet másnak az erkölcsbirája, Az ilyen 

gazember megvetést érdemel. 
P, fl. Versét megkaptam, szives türelmétkérem a 

„Színészet" c. rovat beszüntetéséig. 

Sertéshizlalda közszükségleti célok-
ra , Szeptember 20-ig le kell kötni a serté-
seket. A sertés és zsireilátás szervezési-mun-
kája, mely a hadsereg és az ország zsirszük-
ségletének kielégítéséről van hívatva gon-
doskodni, lázas buzgalammal folyik az egész 
országban a legszebb sikereményével, Az 
organizációs munkálatok végrehajtására a 
kormány az Országos Sertésforgalmi Irodát 
létesítette, mely á földmivelésügyi és közé-
lelmezési mmisíenumok sertés és zsírellátási 
hivatala; tisztán és komolyan altruista ála-
kon működő intézmény, mely minden neyrész-
pedésí célzat nélkül dolgozik, miután min-

den nyereség és veszteség kizárólag a kor-
mányt illeti. Az Országos Sertésforgalmi Iro-
da kiterjedt bizományi hálózatával és elle-
nőri karával gondoskodik a fronton levő 
hadsereg és a front mögötti katonaság zsir-
szükségletének kielégítéséről, továbbá az or-
szág polgári lakó^ságának a zsirellátásáróí is. 

Az iroda fontos feladatainak csak ugy 
felethét meg, ha jó kormányrendeletek és 
azoknak pontos betartását támogatják. Ami 
az idei sertésellálásra vonatkozó kormány-
rendeleteket illeti, azok amellett, hogy az 
egyessel szemben liberálisak és méltányosak, 
intézményesen kívánnak gondoskodni a zsí-
rellátás biztosításáról, 

így az uj hizlalási rendelet lehetővé 
teszi, hogy minden háztartás a maga b á n i 
szükségletére sertést hizlalhasson a köz-
ségi elöljáróság engedélyével. Ugyancsak ez 
a rendelet gondoskodik a gazdasági szük-
ségletre való hizlalás lehetőségéről is. Az 
ilyen hizlalásokat a gazdasági szükséglet 
mérvéhez képest a főszolgabíró- engedélyezi, 
20 darabon felül a földmivelésügyi minisz-
térium jóváhagyásával, vagy egész ellátását 
szempontjából azonban legfontosabb szere-
pet játszik a közszükségleti célokra 
való sertéehszlalás, amelynek sikerétől, 
vagy sikertelenségétől függ, hogy elláthatjuk-e 
a hadsereget és az országot elegendő zsírral 
és szalonnával, vagysem ? A közszükségleti 
célokra való sertéshizlalás ma már nem csak 
nincsen érdeke minden sertéstártónak hanem 
elengedhetetlen szükség, melyet kike-
rülni nemlehet. A földmivelesügyminiszeri-
umnak minap kiadott rendelete értelmében 
ugyanis mindazok, akik a házi és gazdasá-
gi szükségletre hatósági engedély alapján 
hizlalható mennyiségen felül darabonként 
35 kilógratnipnál nehezebb sulyu 
sertésekkel rendelkeznek, tartoznak 
asokat szeptember 26-ig, as Orszá-
gos Sertéaforgalmi Iroda rt. közszük-
ségleti oélokra hizlalásra, vagy so-
vány állapotban leendő megvételre 
felajánlani. Aki ezt nem teszi, kihágást' 
követ el és hat hónapig, terjedherő, elzárás-
sal s 250.—koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel büntetendő. A sertéseket pedig, amely-
ekre nézve a kihágás történt, a hatóság 
elkoboztatja. Ez a rendelkezés tehát min-
den más célra váló hizlalást lehetetlenné 
tesz szeptember 20-ika után s kizárólag a 
közfogyasztás céljaira való hizlalást statuálja, 
S ez jól is van igy. Az Összesség szükség-
lete másképen ki nem elégíthető, mintha a 
termelés egységesen és egy helyről elle-
nőrzötten történik az összeség javára, De 
nem csak a főldmínelésügyi miniszeri rende-
let szigorú hangja és büntető sankciója kö-
vetkeztében keli minden sértéstartónak ser-
téseit közfogyasztási célra való hizlalásra az 
Országos Sertés forgalmi Irodánok szerző-
désileg lekötni és nem csak azért, mert, 
sertéseit más célra már amúgy sem hizlal-
hatja, hanem legelsősorbán azért, mert ezál-
tal olyan előnyökhöz jut, amelyek a 
hizlalás rentabilitását és zavartalan-
s á g á t teljesen biztosítják. Így a föld-
mivelésügyi minister a közszükségleti célra 
hizlalt sertések részére szükséges takar-
mányt feloldj a, ha pedig hizlalónak 
nincs elegendő takarmány, vagy azzal egyál 
talán nem rendelkezik, a minister ki is 
utal takarmányt a hizlalás részére, 
remélhetőleg minden eziránt való hitetlensé-
get i s bizalmatlanságok eloszlat az az ör-
vendetes körülmény* hogy a földmivelésügyi 

kormány már meg ís kezdte a hizlalás 
részére szükséges arpakészletek kintalását, 

Fontos akciója még a földmivelésügyi 
kormánynak az úgynevezett • e l ő h i z l a l á s , 
amelynek az a célja, hogy a sertéstenyésztést 
fokozza s jövő tavaszi beállításra alkalmas 
soványsertés anyagot készítsen elő a hizla-
lás céljaira. Az előhizlalás abból áll, hogy a, 
sertéstartók már malacaikat is lekötik szer-
ződésileg az Országos Sertésforgalmi Irodá-
nak, amely gondoskodik arról, hogy az igy 
szerződésileg lekötött malacok tartására meg-
hagyassák a takarmány, vagy ha az egyál-
talán nincs, a földmivelésügyi kormány ál-
tal kiutaltassák. Minden gazda a saját érde-
kében cselekszik, ha malacait ilyenfoimán 
előhizlalásra szerződésileg leköti, mert szál-
lítási engedélyt is csak azokra a malacokra 
ad ki a ministerium, amelyek a Sertésfor-
galmi Irodának szerződésileg leköttettek. 

Az országszerte nagy arányokban me-
gindult hizlalási akció eredményességét re-
mélhetőleg csak fokozni fogja a sertések 
maximális árait lényegesen ieiemélő 
kormányrendelet, amely lehetővé teszi, 
hogy tenyésztő és hizlaló egyarát megtalálja 
számítását és : bőséges ellenértékét kapja 
meg munkájának. Teljes is az intéző körök 
bizalma, hogy minden sertéstartó haladék-
talanul és pontosan eleget tesz a kormány-
rendeletben előirt kötelezettségének és ser-
téseit—különösen tekintettel a szeptember 
20-iki közeli terminusra—legsürgŐsebeii le-
köti közfogyasztási célra való hizlalásra. Ez 
annál fontosabb, mert ezután úgyis minden 
sertésről számot kell adni, milyen alapon és 
mily jogcímen van hízóba állítva, Á rende-
leteket senki nem fogja tudni kijátszni, vi-
szont azoknak betartása igen nagy anyagi 
előnyökkel kecsegtet amellett, hogy a had-
sereg és az ország nagy ügyét szolgálja. 
Mindenkinek odaadó komolysággal kell te-
hát teljesíteni a önellátás iránt tartozó köte-
lességét, hogy kellő vértezettséggel küzd-
hessük meg az ötödik háborús esztendő kö-
zélelmezési nehézségeit. 

Iskolatáskák, piacitáskák, külön-
féle fűszer- és gyarmatáru cikkek, to-
vábbá rövidáruk jutányos árban kap-
hatók a 

társaságnál, Gyula 

Cérna helyett ajánlunk Metalitt 
fémfonalat, mely gépvarráshoz mint 
orsófonál és cérna helyett használha-
tó. Bővebb felvilágosítással szolgál az 
egyedárusitó, 

OyulavidékiKoreskedelmi Részvény-
társaságnál. Gyula 

Sürgönyeim : Commerz, Telefon 115, 

Marinka Gábornak a mezőtúri 
határban a szarvasi komp közelében 
37 katesztrális hold földje eladó érte-
kezni lehet a helvszinen. 2—2. 

Laptulajdonos és kiadó: 
Özv. SÁMUEL ADOLFNÉ 
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Lapunk óriási el-
terjedtsége a leg-
nagyobb biztosí-
ték arra, hogy a 

. benne közölt hir-
detések jó ered-
mén'ynyel járnak. 

Könyvkeres-
kedésünkben 
divatos levél-
papírok, iro-
dai, felszerelé-
sek, jutányo-
sán kaphatok, 

myynyom* 
dánkban mo-
dern kivitelű 
nyomtatvá-
nyokat 
idő alatt ké-
©s jteitttak, Q© 
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A csodád hatású FÖLDES-féle 

m 

a modern szépségápolásnál nélkü-
lözhetetlen.— Ezen teljesen Iugmen-
tes, legfinomabb növényzsirokból ké-
sztilt, kellemes szagú, kitűnően habzó 
szappan igen kiadós, miért is csa-
ládíjiasználatra a legalkalmatosabb. 

elUtatett szejplói, májfoltot mittosszert, pat-
tanást. A pőrusokaalapot san kitisztítja s 
biztos ós gyors hatása folytán úgyszólván 

a bőr tiBztátlanságát, ugy, hogy nyoma sem 
marad a szépséghibáknak, világhírét pedig 
annak köszönheti/ hogy egyszersminden-

korra elmulasztja 

Ara 90 fillér. Kapható mindén gyógytár-
ban s droyua keröskedősbön. Hozzá-
való Margít-Créme 1.20 és 2 K-ás tége-
lyekben, töargit-Pouder 1.20. Gyártja: 

a- legrjolD' 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely 
mértékben kielégíti, mely a bőr szépségét, 1 

néhány nap alatt előmozdítja 

a bőrápölási igényeket a legideálisabb 
finomságát, Üdeségét meglepően alig 
és elragacióvá teszi, az 

gelü-QQ Estptallan ssâ paSÍ ̂ osssnSJatpa» Ĵ -síja, é 0ZÍ* 

Állandó nagy raktár eredeti Öregekben; 
gyomorszesz, görcs-cseppek, csuz- és kösz-
vény-aöther, fluidok, sertésvész sfb. elleni 
szerek, valamint a legtöbb bel- és külföldi 
gyógyszerészeti kölönlögesságek 

CITROMOT tökéletesen helyettesítő 
háztartási cikk a Citrom-Tahitéták. 
Dob. 2 k. Tábori csomagolásban Pére 
irió, továbbá méregmentes Egér és Pat-
kány iÖincgirtó szerek! LáblzxMdéa 
elleni készitmónyek! Gyomor és vértisz-
titásra rendkivüljenyhe hashajtó házi-
szer a iVURGlT-LABDACS 'Dob. 60 f. 
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kiadású tankönyvek, első minőségűi szabadal-
mazott rajztömbök, legkitűnőbb eredeti svájci 
tűhegyü körzők, olaj- és vizfestékek, tus, min-
denféle írószerek és füzetek a legjobb minő-

ségben jutányos árban beszerezhetők. 
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