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SZERKESZTŐSÉG: 
Belicey-út Ö szám, liová a láp szellemi 
részét Illető1 közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
ISyilítérben egy sor közlési dija 50 f , 

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 

FELELŐS SZERKESZTŐ: KRECSMÁRIK ENDRE 

KIADÓHIVATAL: 
Belicey-út 9 szánt, hóvá az előfizetési 
•• és a hirdetési pénzek küldendők. •• 
Előfizetés: Égisz évre 8 K, félévre 4 
Kp negyedévre 2 K. Egyé» agám 20 t 

. . . Vége felé közeledik 
az év, a világtörténelem egyik 
legvéresebb feztendeje. A 
kultura magasan lobogó fák-
lyáját a gonosz indulatban 
és kapzsi önzésben elvakult 
emberi kéz durván vágta 
sárba s becsületesen dolgozó * o 
ílépek békés otthona ször-
nyű mészárlások, vandal rom-
bolások színhelyévé lett. S 
a háború mostanáig sem 
szűnt még» És ki tudja, mikor 
ér véget? Ki tudná meg-

.mondani, hogy a mivelődés 
verejtékkel szerzett eredmé-
nyeit meddig fogja még ha-
lomra dönteni a háború ret-
tenetes Démona ? Hasonlít 
é mostan folyó világháború 
a népvándorlás Európát vé-
gig söprő, tűzzel- vassal 
irtó áradatához, melyneknyo-
mán régi kulturák épületei 
omlottak Össze, hogy a ro-
mokból az emberi mivelő-
dés uj palotái emelkedjenek 
büszkén, diadalmasan a de-
rült ég felé. Vájjon fog e 
most is sarjadzani majd uj 
élet a romok háttéréhen bo-
rongó sírhalmok felelt ? Váj-
jon hoz-e, rejt-e magában 

i a közeleddő uj esztendő bé-
késebb, csendesebb napo-
kát ? F-el ül kerekedik-e az 
elvadult szenvedélyekén a 
humanizmus tisztább s ne-

^ mesebb szelleme? Vér- köny 
és sírhalmok tenger soka-
sága közepett az elgyölröít 
ember megnyugtatót itt, e 
marakodó', vérengző föld fel-
színén nem találhat. Bizal-
mát már csak a csillagos ég-
hez köti, s az év végén ta-
nácstalanul, csüggedten tör 
ki lelke keserűsége; 
„Kétség s remény között szemem 
Hozád emelem' Istenem", 

Es mig itt e földön sár, 
vér, s hullák garmadája vész 
körül bennünket, addig fe-
jünk felett az ég mocsokta-
lan szélid kékje jelzi, hogy 
mi emberek mennyire alant 
vagyunk 
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Szarvasiak. Simkó Mi-
őrvezető 89. gy. e. 

LeSz pétfz Vasból is, 
Körmöcbányán már javá-

ban készítik a vaspénzeket 
s néhány hét múlva forga-
lomba kerülnek, Ezen újfajta 
pénz fémkimélés szempont-
jából készül. Németország és 
Ausztria szintén reátér a 
vaspénzhasználatra. A mai 
nehéz időben arany és ezüst 
pénz nem nagyon duzzasz-
totta erszény linket, hátha 
majd legalább vassal tölthet-
jük meg zsebeinket ? Elmé-
letbén eddig is használatban 
volt a vaspénz, legalább 
gyakori panaszként lehetett 
hallani, hogy „nincs egy árva 
vasam sem". 

Hadiszolgálat ra fciVják 
a Qőkct is. 

Eddig csak tréfaként került 
szóba a nők hadiszolgálata. 

m 
halt, Terhes Mihály 4. honv. 
gy. e hadifogoly, Czifra Gy. 
meghalt, Valach Pál 77. gy. 
e. sebesült, Potoczky János 
sebésült, Balázs György se-
besült, Behán István sebe-
sült, . Garay István sebesült, 
Gergely János sebésült, Hu-
gyik András sebesült, Mrsan 
János sebesült, Nagy Pál 
sebesült, Palyó György se-
besült, Pollák Dávid őrve-
zető sebesült, Ruzsinszky 
Mihály sebesült, Czapek Gy. 
sebesült, Branovszky György 
sebesült, Burek András se-
sült, Frankó György sebesült. 

Szentandrásiak. Szab ó 
János sebesült, Fabó Emá-
nuel sebesült. 

Kondorosiak. Zub erecz 
Mihály 4. honv. gy. e. orosz 
hadifogoly, Jancsó Pál meg-
halt, Kocsis Mihály sebesült, 
Nyemcsok Pál sebesült. 

Szabadulás a 

nyelvű menyecske s anyós-
nak titulált nőcskék teljesíte-
nek már itthon is hadi szol-
gálatöt a családi tűzhely kö-
rül, pergő nyeívökkel, most 
azonbail sokkal komolyabb 
szerepet szánt nékik kormány. 
A hadsereg számára dolgozó 
gyárakba szán dékszi k a 
kormány női munkásokat so-
rozni be, hogy ezzel sok 
férfi munkaerőt tegyen sza-
baddá. Ugyancsak a sok 
ipari tisztviselő helyettesité-
sére is nőket akarnak beren-
delni. Hogy a frontra is vin-
nének néhányat, érről nincs 
sző bár nem egy té 

Viszontagságos, keserves 
napokat élt át községünk 
vitéz kézbesítője, Zahorecz 
Mihály, ki a IV. népi. gy. 
ezred 12. századánál szol-
gált A nagy szerbiai visz-
szavortulás idején, 1914. dec. 
12-én súlyosan megsebesülve 

"evácz 

mában, az ágy alatt, boldog 
réménykedéssel. 

ságba került, kik minden 
pénzét, azonkívül bakancsát 
is elszedték tőle s vérbe 
fagyva csak későn szedték 
fel s vitték Kragujevácba, 
hol, mikor a magyar fogoly-
katonák végighaladtak az ut-
cákon, a szerb asszonyok 
leköpdösték és a legdurvább 
szidalmakkal illették őket. Bár 

sebesülésekor a puskagolyó 
jobb karcsontját, is szétron-
csolta, ahelyett, hogy meg-
operálták volna, ugy hagy-
ták s karjára teljesen nyo-
morék maradt a csont ren-
detlen összeszövése folytán. 
Kragujevácból Nisbe szállí-
tották s mikor nov. 4-én a 
«bolgárok közeledtek a város 
felé, ő elb ujt a kertben s így 
a menekülő szerbek nem 
vitték magúkkal menekülé-
sükkor. Ellátása a lehető 
1 eghitványabb volt a szer-
beknél. Jóformán mindig csak 
kukorica kenyér és kukorica-
dara volt az eledelük. Mi-
kor hazatérésé alkalmával 
több társával átlépte Orso-
vánál az ország határát, örö-
mükben valamennyien meg-
csókolták az édes anyai föl-
det. Tizenegy hónapig szen-
vedett a szerbek között s 
mi kor hazajött, legjobban 
azon csodálkozott, hogy ná-
lunk milyen jól bánnak a 
foglyokkal. Karját különben 
operációnak akarja átengedni, 
hogy használhatóvá tegye, 

H Í R E K 
Boldog karácsonyi ün-

nepet kívánunk lapunk 
nagyrabecsült olvasóinak 
és munkatársainak ! Szer-
kesztőség és kiadöhlvaiaL 

— Békésmegye a szabadesz-
mék vértanulért. Martinovics Ig-
nác s társainak, akik a szabad-
eszméknek bátor hirdetéseért, a 
18-ik század végén Budán a vér-
mezőn vértanú halált szenvedtek^ 
Budapest főváros nagyszerű sír-
emléket emel. Erre kér a főváros 
adományt, amelynek összege a 
Vármegye részéről valószínűleg 

K. lesz, 
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— Halálozás. A legmélyebb 
megdöbbenést keltett községszerte 
társadalmunk és megyénk nép-
szerű, jeles' vezetőemberének Dr. 
Dancs Szilárd ügyvédnek f. hó 
22-én bekövetkezett, váratlan ha-
lála, amelyről lapunk legközelebbi 
számában fogunk részletesebben 
megemlékezni, addig is mélysé-
ges megilletődésünknek adva ki-
fezést a lesújtó gyászeset felett. 

— Haviár Dániel t a „Ti-
szavölgyi Központi Bizott-
ság" t ag jáu l választot ta . A 
„Tiszavölgyi Társulat" f. hó 19-én 
Budapesten, a vármegyeházán 
tartott közgyölésén Haviár Dáni-
elt a „Tiszavölgyi Központ Bi-
zottság" tagjai közé választotta 
azon kiváló érdemének elisme-
réséül, hogy a már általa 20 év 
óta hangoztatott és javasolt völgy-
záró gátak minden más visza-
bályozási eljárással szemben y a 
Körözs folyók szabátyozásánál is 
legmegfelelőbbeknek igazolódtak 
be. A völgyzáró gátakat mellőz-
hetőknek tartották a Körözs fo-
lyók szabályozásánál mindezideig 
a szakemberek, most azonban 
kénytelenek elismerni, hogy mégis 
Haviár Dániel visszabályozási ja-
vaslata a legmegfelelőbb, ki 
1883-iki felsőolaszországi utja al-
kalmával tanulmányozta behatóan 
a vögyzáró gátakat. Erről visza-
bályozási Ügyről lapunk legköze-
lebbi számában hozuk igen ér-
dekes és tanulságos ismertetést. 

— Fogoly testvérek találko-
zása. Megható eset történt Szarva-
son. Különböző gazdáknál volt 
elhelyezve két orosz fogoly mun-
kás, kik egy alkalommal az ut-
cán összetalálkoztak s akkor de-
rült ki, hogy testvérek, kik fog-
ságba kerülésük után nem hal-
lottak semmit egymásról s a vé-
letlen most egy községbe hozta-
őket, mint foglyokat. 

— Mennyit jegyeztek a II Mk 
hadikölcsönre a megyében ? Pon-
tos * adatok alapján közölhetjük, 
hogy Békésmegyében a 111-ik ha-
dikölcsönre 24.713,507 koronát 
jegyeztek. 

- - A sertéshús és szaíonafé-
!ék ár inak maximálásával nin-
csen valami roppantul megelé-
gedve a fogyasztó közönség. Az 
árak épen a téli hónapokban leg-
magasabbak, mikor a legtöbb 
sertésvágás van, ellenben tavasz-
szal, mikor már ügy sincs 
mit vágni, akkor legolcsóbbak. 

— Kanyarójárvány a megyé-
ben. Békésmegye egészségi vi-
szonyai a kanyarójárvány miatt 
igen kedvezőtlenné váltak. Sok 
iskola nemcsak tanitóhiány, de 
kanyaró miatt kénytelen beszün^ 
tetni működését. 

— 230 .000 korona hadiadó. 
Békésmegyében 230.000 korona 
hadiadót vetettek ki, melyből ed-
dig 110.000 korona folyt be, 

— fí szökött katonák vagyona 
elkobzandó. Háromszékvármegye 
oly tárgyú köriratot intézett a 
megyéhez, hogy akik a háború 
tartama' alatt kiszöktek az ország-
ból a katonai szolgálat elől, azok 
vagyona koboztassék el. ^Annyi 
bizonyos, sogy ezen kivül a kö-
telet is megérdemlik ráadásul az 
ilyen hitvány nyuífiak.-

rongy 
I\ondacs András szarvasi külte-
rületi tanitó, a 17. gy, e. 10-ík 
századának örvezetője orosz fog-
ságba került s Nikólsk-Uzsurisk-
ban sínylődik. Most levelet irt 
egy szarvasi kollegájának, mely-
ben pézt kér, mivel mint irja, 
„éhezünk, ruhát is kell vennem, 
csupa rongy vagyok". Legkülö-
nösebb dolog az, hogy mindezt 
nyilt levezőlapon irja s az orosz 
cenzúra egy szót sem törölt a 
szövegből. 

— Elő a munkaképes nyugdi-
jasokkal I Abaujtorna vármegye 
a tekintetben kér törvényhozási 
felhatalmazást, hogy a háborús 
behívások folytán már nagyon 
érezhető munkaerő hiány pótlá-
sára, az arra való nyugdíjas tisz-
viselők kőtelezőleg behivhatók le-
gyenek. 

— A hadi év kétszeres számí-
tása. Brassó vármegye a tisztvi-
selők hadiévének kétszeres beszá-
mítását kéri a törvényhozástól. Ez 
a körirat Békésmegyéhez is elér-
kezett. 

— Késik megyeszerte az öszi 
vetés. A következőtlen időjárás 
folytán Békésmegyében az őszi 
vetésnek alig 40%a lett elvetve. 
Enyhe száraz idő esetén e kése-
delem helyrehozható. 

— Deprekáció. A szokásos ka-
rácsony előtti deprekáció a fő-
gimn. protestáns növendékei ré-
szére az elmúlt csütörtökön d. e. 
9 órakor, a tanítóképző növendé-
kei számára ugyanaznap d. e. 10 
órakor volt. Urvacsoráhöz az ev. 
ó-templomban járultak,tanáraikkal 
egyetemben. 

— Karácsonyi szünidő. Ugy a 
szarvasi ev. főgimnáziumban, mint 
a tanítóképzőben a karácsonyi 
szünidő f. hó 24-én kezdődött és 
tart jan. 4-ig bezárólag. Jan. 
5-ike igazgatói szünnap, 6-ika 
vízkereszt lévén, a tanítás január 
7-én kezdődik, 

— Iskolában. Egyik elemi 
iskolában történt. A tanitónéni a 
kézművesekről tartott előadást a 
kis nebulóknak. 

— Mindazokat, akik a két 
kezük munkájával keresik meg a 
kenyerüket, kézműveseknek nevez-
zük. így például a szabó, az asz-
talos, a lakatos stb. Nos, Pista 
meg tudnád-e mondani, hogy én 
mivel keresem meg a kenyeremet ? 

— A tanitónéni, . . a tanító-
néni . . . a gégájávai keresi meg a 
kenyerét. 

Forradalom — a könyvek 
birodalmában. A könyvek között 
valóságos forradalmat jelent a 
„Milliók könyye" cirnü regény-
vállalat, mely most indul meg. 
Ebben a vállalatban a legjobb 
magyar írók legjava munkáiból, 
jó papiroson, szép nyomtatásban, 
Ízléses kiállításban, teljesen befe-
jezett regényt adunk 24 fillérért. 
Egy-egy ilyen regény rendesen 
2—3—4 koronába kerül. Az ol-
csó arat ugy éri el a kiadó, hogy 
százezrekben nyomtatja a regé-
nyeket. Es ezzel valóságos kultur-
missziót teljesít, mert soha el nem 
képzelt népszerűsítése az írónak, 
amikor ilyen olcsó áron olvas-
hatja müveit a közönség. A z ol-
vasó így megismeri, megszereti az 
írókat minek föltétlenül következ-
ménye, hogy azután a többi mun-
káit is megveszi. A „Milliók köny-
v é - b e n mindenki többet kap 24 
fillérért, mint amennyit vár s egy 
csapással megveti a könyvgyűj-
tés szép szokásának alapját. Az 
első regény Herceg Ferenc : A láp 
virága, e második regény Szoma-
házy István : Mesék az. írógépről. 
Ezt követik a legérdekesebb ma-
gyar és külföldi regények, többek 
közt : Mikszáth : Galamb a kalit-
kában, Farkas Pál: Egy önkéntes 
naplója. A vállalat regényei min-
denütt kaphatók. Előfizetés ára 6 
teljes regényre (negyedévre) K 
1.50; 13 teljes r^gényx^ (félévre) 
K 3,20; 26 teljes regényre (egész-
évre) K 6. — A z előfizetési ösz-
szeg beküldésére legcélszerűbb 
postautalványt használni. A „Mil-
iők köyve" kiadóhivatala: Singer 
és Wolfner könyvkereskedése Bu-
dapest^ VI. Andrássy-ut 16. 

A „ V ö r ö s K e r e s z t " kará-
csonyára adakoztak: Dr, Mikolay 
István és neje 20, Szarvasi Hi-
telbank 20, Frank János 20, Rosz-
jarovicz János 16, Cinkocnkyné 
Pál Emma 10, Nagy László 10 
Sterbec Gábor 10, Salac Ferenc-
né 10, N. N. 10, Mikolay Mi-
hály né 10, Sziráczky Jánosné 10, 
Neumann Jenöné 10, Belopo-
toczky Györgyné 10» Liska János 
10, M. ált. Hrtelbank 10, M. k. 
rt, 10, Szenes Elekné 6, Réthy 
Ilona 6, Gaál Istvánné 5, Bíkí 
Nagy imréné 5, Ponyiczky Já-
nosné 5, Rigó Nándorné 5, Dr, 
Tóth Pál 5, Vida Ferencné 5, Lu-
kes Ilona 5, Papp Istvánné 5, 
Sziráczky Gyuláné 5, N. N. 4 K 
50 fill. Bácskayné 4, Dózsa An-
dorné 4, Ács Nagy Ferenc 3, Szöl-
lősy Márton 3, 
Liska Sománé 2, 
N. N. 2, Kleinné 
2, Weisz N. 2, 
Szabó 2, Wolf 
Gyula 2, N. N, 2, 
Konyecsnyi And-
rás 2, Simkó Er-
zsike 2, Singer 
2, Wolf N. 2, 
Toliiay Sándörné 
2, Deulsch Gy, 
1, Weisz Wíe-
landné Fors-

ner Dávid 1 K.-át. N. N. 50 fillért. 
Összesen 300 koronát a pénztár-
nak átadtam. Mindazok kik bár-
miben hozzájárultak, hogy vitéz 
katonáink, kik a karácsony ün-
nepét kórházainkban töltik némi 
ajándékban részesüljenek fogadják 
érte hálás köszönetemet. 

Pokomándy Sándörné 
a lielyi „Vörös Kereszt" egylet elnöknője. 

A k ö z p o n t i iskolában elhe-
lyezett kórháznak addkoztak: 
TÚsjak Jánosné 10 kor. és süte-
mény, Sárkány Imréné 2 tál sü-
temény 2 doboz, cigaretta, 1 do-
boz karácson fa disz, özv, Nyá-
csik Sománé 1 doboz cigaretta. 
Bolza Pussy és Minka grófnők 
2 doboz karácsonyfa disz, Szvák 
Anna 6 doboz cigaretta, özv. Dr. 
Fuksz Edéné 5 kor. és doboz 
cigaretta, Waldner Ignácz 100 
drb. szivar, Fisbein Füiöpné 500 
cigaretta, Sárkány Imréné 2 do-
boz cigaretta Dankó Sománé 6 
koronát. 

I p a r i s k o l a i kórházban ada-
koztak : Illyés Alajosné 5, Ulésy 
Alajos 5, özv. Molnár István 10 
Fényesné 2, Adámy Irma 2, Len-
gyel Sándörné 10, Lengyel Aranka 
5, Makay hadnagy 5. Réthy Vil-
mosné 5, N. N. 5, Citó Sándor 
őrnagy 20, Sinkovics Ety 2, Dr. 
Fuksz Ignáczné 5, Méreiné 5 Sá-
muel Ella 3, Makay hadnagy 10 
kor. a faragott virág tartóért, Dr. 
Kelemen hadnagy 10, Szemző 
Gyuláné 5, Láncosyné 2, Dr. Du-
nay Alajos 3, Holéczy Giza 5, 
Harmati Ety 3, Kleinné 5, Fuksz 
Rózsi 3, Kánity Margit 2i Maut-
nerné 4, Rithard Arturné 10, Dr. 
Szemző Imre 4, Dr. Szemző Ist-
ván 5, Makayné 5, Dr. Fuksz 
Edéné 10 koronát, ify Kovácsik 
Károlyné 5 kiló dió, 1 doboz sü-
temény, cukor, özv. Fuksz Edéné 
300 drb. cigaretta, Holéczy Gusz-
távné 500 cigaretta, Fisbein és 
Krausz 4 K, Vignerné 50 darab 
zsebkendő, gróf Bolza Pál 77 
drb. tészta, ifj. Kovácsik Károly-
né sütemény, dió. Holéczy Qusz-
távné karácsonfa disz, gyertya, 
500 cigaretta. 

— Háborús történet. — 
Néniéiből íordi loUa: SÁRKÁNY IMRÉNÉ. 

Ange, talán véletlenségből, 
kissé távolabb állt a többiektől, 
félig elrejtve egy széles pálma-
levél által. — Zavartan fogadta 
a főhadnagy búcsúzó szavait, ki 
jó ét kivánt neki és rózsás álmo-
kat. — 

„Ne aludjon el, maradjon éb-
ren", susogta mintegy válaszul 
de oly halkan, hogy senki más 
nem hallhatta meg* s pici kezét 

-FELE 
f NESTLÉ 

T ^ e , i ^ i . ' . n i m t J i 
,. Werrpekek és lábadozók legjobb 1 tdplalekd gyomor-és bélbetegségek után. I 

Mindenkor kapható. * | 
Prúbíiclobözl ós laituiságöö orvosi MnyvccsUút a gyermeknevelés -

röí tel jesen díjtalanul M i d n Nestlé-féle gyermekliszt 
társaság. Wien /„ Blberstrasse 64. e 8_I2 
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egy röpke percre az ifjú 
kezébefeledve, hirtelen 
távozott — Brenken 
nagyon meglepődött) 
de nem árulta el ma-
gát, udvariasan elbú-
csúzott az uraktól, meg-
köszönte a szíves ven-
déglátást és nyugodtan 
követte a gyertyával 
várakozó inast, — 

„Parancsol még va-
lamit uram" ? 

„Nem köszönöm." 
Gépiesen zárta ma-

gára az ajtót és gon-
dolkozva, tépelődve ált 
meg a nyitott ablak 
előtt — Mit «jelentenek 
ama talányszerü sza-
vak ? Valami veszede-
lem fenyegefi őt, itt 
ebben a hazban, ahol 
annyi jóval halmozták 
el ? „Eh mit, nem 
vagyok kotona, mint 
mondják a legbátrab-
bak közül, nem tudok-e 
báni a fegyverrel ? és 
még is — milyen ha-
tással vannak rám azok 
a kérőhangon kimon-
dott szavak"? — Jól 
körülnézett mind a két 
szqbában s cigarettára 
gyújtva, eloltotta a 
lámpákat, — Szeren-
cse, hogy délután jól 
kialudta magat, most 
nem volt álmos egy 
cseppet se, de bizo-
nyos izgatottságától 
nem tudott szabadulni. 
Nealudjon el, maradjon 
ébren hangzott lelkébe 
újra és újra. — 

Cigarettája már rég 
kialudt és ő a szenve-
délyes dohányzó elfe-
ledettmásikra gyújtani, 
csak nézte a remek 
csillagos eget és ugy 
állt ott a felhomályos 
szobában mint egy élő 
kérdőjel. — 

Töprengéséből tom-
pa reccsenés riasz-
totta fel. Hirtelen meg-
fordult s a bámulattól 
majd só bálványa vált 
meglátva a feje fölött 
lebegő óriási sárkányt 
biztos tempóban az 
ágy felé ereszkedni, 

múlva mint egy nyílt 
sírra, ráborult s tel-
jesen elfödte nagy fé-
nyes testével, — 

Pár pillanatig gon-
dolkodni sem tudott, de 
most már megértíle az 
óva intő szavak értei-

(Folytat juk.) 

most igen alaposan kell védekeznünk, 
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos betegségek a 
háború után f o k o z o ti a b b e r ő v e 1 
lépnek fel, mint más időkben, miért is 
szükséges, hogy minden háztartásban 
égy megbízható fertőtlenítőszer kéznél 
legyen. A jelenkor legmegbízhatóbb fer-
tőtlenítőszere a 

A k 
szagtalan, nem mérgező, olcsó és ere-
deti üvegekben 90 fillérért minden 
gyógyszertárban és drogériában kap-
ható. Hatása Löffler, Vertun, Perük, 
Vas, stb. intézeteinek vizsgálatai szerint 
gyors és biztos, miért is az összes or-
vosok betegágyak fertőtlenítésére, anti-
septikus kötözéseknél (sebekre dagana-
tokra), kéz- és arcmosásra és ragályok 
elhárítására, stb. mindenkor ajánlják. 

finom, gyenge pipere szappan 1% ly-
soformot tartalmaz és antiseptikus ha-
tású. Alkalmazható a legkényesebb bőrre, 
még csecsemőknél is ; szépíti, megpu-
hítja és illatossá teszi a bőrt Egy kí-
sérlet s Ön a jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni. Ára 1.20 K. 

erősen antiseptikus hatású szájvíz, Száj-
bíizt rögtön és nyomtalanul eltüntet és 
a fogakat konzerválja. Használandó to-
vábbá orvosi utasítás szerint, torok-
lobnál, gégebánfalmaknál és nátha ese-
tén gurgulázásra. Néhány csép elégendő 
egy fél pohár vizre. 

Eredeti üvegjei korona 60 fiII. 
Az összes lysoform készítmények kap-
hatók minden gyógyszertárban, drogé-
riában. Kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve megküldjük az „Egészség 
és fertőtlenítés1 című érdekes könyvet. 

» r 

vegyészeti gyára Újpesten, 
1 - 4 0 

„Európa" cimü szabászati rendszer felta-
lálója városunkban. Január hó elején a Rosz-
jarovicz-féle nagytermében megnyitja női ruha 
szabászati tanfolyamát. Tandíj 15 korona, 
bárki rövid idő alatt elsajátíthatja a női-
ruha szabászat minden ágát. Beiratkozni le-
het a megbízottjánál aki a hölgyvilágot lá-
togatja valamint érdeklőtlök jelentkezhetnek 
elap kiadóhivatalában. 

Oszt rák Tisztviselő Egylet badbavoQálókat 
e l fogad é letbiz tosí tásra iQiQdet> p ó t d l j o f l k ü l . 

Szan/aSi képviselet I. ker. Csáki Otca 7 4 . éz. 

Értekező) lebet iuiodeo d. ü. l — i órá ig . 

Mell=Karamellák 
a „ a f e n y ő v e l 1 

h a s z n á l j á k k ö h ö -
g é s , h u r u t , rekedt-
ség, elnyálkásodás és 
szamárköhögés ellen a 

f é l e M E L L K A R A -
M E L L A K A T 

•• a „ 3 f e n y ő v e l " «• 

közjegyzőileg liiteleeiteít 
bizonyítvány orvosoktól éi 
magánosoktól. 112—120 

Csomag ja 30 , doboza 6 0 fid. 
Kapható minden gyógyszer-
t á rban é s drogériában. 

Keszthelyi Kálmán utóda 
gyógyszertárában Szarvason. 

Bergmann & Co. cégtől 
Tetscben a—Bibe. 

egyre nagyobb kedveltségnek és 
elterjedtségnek örvend szeplő el-
len való elismert hatásánál fogva 
s a bőr- és szépség gondozás-
ban valŐ felülmulliatatlanságáért. 
Ezernyi eüsmerölevéli Sok leg-
nagyobb kitüntetés I Bevásárlás-
nál óvatossági Ügyeljen nyoma-
tékosan a Steckenpferd védő-
jegyre és a cég helyes nevére I 
Darabja 1 kör. kapható gyógy-
szertárakban* drogériákban, illat-

szerüzletekben stb, 
Hasonlóképen kitűnő Brgmann 
Maiiéra liliomkrémje (80 fii), egy 
tubus). Kitűnő szer női kezek 

gondozására 26-40 

Adakozzúok a 
» » . 

i) V O R O S K E R E S Z T « 

EáV LETMEK. 

C E R O M O C mindent.-
/ 

kintetben (Ízben, zamatban) 
t e l j e s e n h e l y e t t e s i t ! a 

Próbaüveg: 
(megfelel 10 citromnak) 70 fillér. 

Duplaüveg: 
(megfelel 20 citromnak) 1 K 40 I. 

„Magyar KoronaÄ gyógyszertára 
7—1.1. 

kik bármilyen hangszeren tanulni 
¿hajtanának, forduljanak teljes 
bizalommal hozzám. Rövid idő 
alatt igen szép eredmény. Meg-
hívás levelező-lap utján is esz-
közölhető, Házhoz órákat adni 
szívesen megyek bármely Időben. 

Tisztelettel: öaál Károly 
kármester. 

Lakásom: II., Arany Jários-u. 228. 
(Rómer János-féle ház. 

r ^ 
községi, közigazgatási, ügy-
védi, közjegyzői, modern 
és ízléses több színnyo-
mású meghívók, eljegy-
zési és esküvői kártyák, 

* névjegyek, üzleti szám-
lák, levélpapír és borí-
tékok, falragaszok, 
gyászlapok, részvét-
nyilatkozatok stbi 
pontosan és Jutá-
nyos árban 

tzlttetnek 
(JEL könyvnyomdában 

ZARVASy Bellczey-út 9 sz. 

* *" — A** 'I-M—1— "ii^ij- j-ij*i_r_-j-ij-_r_rii«x/xra 

y 

F e l k ö t j ü k azon t. előfizető-
inket, kik lapunkat bármi okból 
nem kapják pontosan, szívesked-
jenek azt a kiadóhivatalban be-
jelenteni. 
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EüBfl 

a l e g n j a k a ^ a b b S z e k r « k e d e £ t , 

ro&z en^észte&t njeg^üptQtr a 

ész doboznak 2 K 20 £ 
i k 2 0 f 

Csodahatásuszer 

testrészek gyógyítására, 

ás 2 

általános 
mekeknél, 

, ugy ser 

a 
felnőtteknek és idősebb 

vérképző és erősítő a 

I ütfeg ára 2 
E g y egész a d a g a r a 5 korona. 

„ 3 korona, 

BUDÄ-PEST, VII I , 

j ö z s e f V k ö r u t 

• • 
-

• • • • • • • • a •ff'g-

• A • 
s • : Fia 

S z a r 

• 
a o • 

o B 

A • 

is i )yofi)dai njíiijkák 
olcsó árbao k é s z ü l ő é i 

köijyvoyonjdájábaij 
S z a r y a s o o Belicey-út-

A j á n l j a ujonan és dtísan berendezett arany-, ezüst- és 
' » ékszeráru, tövábbá valódi és china-ezíist evőeszköz 
és disz tárgyak raktárát. 
k 
H e s z és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
v töredék arany- és ezüst árut, brillantot és 'gyémántot, 

Nagy választék mindenféle zseb- fali-, .harang- és 
hárfaharang ütő inga .órákban, látszerészefí cikkek-

ben és tajtékárukban. 

Laptu la jdonos : SÁMUEL ADOLFNÉ. Kiadó : DR. SÁMUEL ANDOR. 

A csodás hatású FÖLDES-fóle 

a modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. 

Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb nö-
venyzsirokból készüli, kellemes szagu ki-
tűnőéit Habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a legalkalmatosabb. 

eltünteti szép)ót, májfollot mitíesszert, pat-
tanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s 
biztos es gyors hatása folytán úgyszólván 

Sf. 
a bőr tisztátlanság«, ugy, hogy nyoma sem 
marad a szépséghibáknak, világhírét pedig 
annak köszönheti, hogy e^yszersmiiutcu-

korra elmulasztja 

Nyomatott Sámuel A, könyvnyomdájában Szarvason. 

Ára 90 fillér. Kapható minden gyógytár-
hán s droijua kereskedésben. Hozzá-
való Maróit-Creme ! 20 és 2^ástége-

rgit-Pouder 1,20. Gyártja: 
gyógy* 
szerész 
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