
Szarvas, x915. december hó 11. 0folya 

SZERKESZTŐSÉG; 
Beíicey-út 9 szám, hová a lap szellemi 
részét illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza. 
Nylittérben egy sor közlési dija 50 f . 

a szarvasi 
piacon. 

Csiíl és visszataszító ké-
pek játszódnak le hétről-hétre 
a szarvasi hetipiacokon. Ter-
melők, árusok s fogyasztók 
marakodnak egymással a kí-
nálat és kereslet körül támadó 
folytonos differenciák miatt 
A nekivadult, kapzsi tótasz-
szofíy ok a m axi mái is á rak 
miatt valósággal dühöng'enek 
s szinte elképzelhetetlen dur-
vasággal szidják a vevő 
közönséget mivel az szigo-
rúan ragaszkodik a maximá-
lis árakhoz. A vevők nem 
egyszer felháborító 'inzultu-
soknak vannak'kitéve az ar-
cátlanul é s szemtelenül zsa-
rolni akarók részéről. Ha az 
istentől és embertől teljesen 
elhagyatott fogyasztó aztán 
rendőri oltalmat keres, ren-
dőrt hiába keres a piacon. 
Ügy látszik, hogy abból a 
néhány szál, keservesen ten-
gődő rendőrbői épen oda 
nem jut, ahova kellene, ne-
vezetesen a piacra. A kö-
zönség különben együttesen 
őrködik afelett, hogy egyes 
gyengébb szivü vevők ne 
lépjék tul a maximális árat. 
Nem egy dühös kofa inkább 
aztán eldugja a tejet, tojást 
de maximális árért a szent-
nek sem adja. Ha majd Is-
ten segítségével1 elvonul a 
háború, megérdemli e lelket-
len kapzsi népség, hogy a 
történelem nagy idők salakja 
gyanánt könyvelje el 

Búc&ú a p i a c o t } . 
Komikus jelenet játszódott 

le a napokban a szarvasi 
piacon. A sok nagysága és 
asszonysága, meg a Trézsik 

Társadalmi és szépirodalmi hetilap 

FELELŐS SZERKESZTŐ: KRECSMÁRIK ENDRE 

KIADÓHIVATAL : 
Belicey-út 9 szám, höyá az előfizetési 
•• és a hirdetési pénzek küldendők. •• 

Előfizetés: Egész évre 8 K, télévr* 4 
Kp negyedévre 2 K. Egyes szám 20 /. 

után. Ami készlet volt a pia-
con, részint elfogyott, részint 
eldugták a maximális árak-
kal kibékülni nem tudó, fel-
tür^szoknyáju piócák. Végre 
jött nagyméltósággal egy te-
jes asszony Nosza a vára-
kozók tömege megindult 
szent alázattal közeledvén a 
fenséges némber felé. Hogy 
a bucsumenet teljes legyen, 
mint ahogy a bucsujároknál 
szokás, egy tréfás piaci őr 
(mintha nem tudná mindenki, 
hogy a konciliáns modorú 
Goldschniltdről van szó ? I) 
jámbor vallásos énekbe is 
kezdett, általános derültséget 
kel tv e a szörnyű drágaság 
közepett is. 

¡9&CS t o l v a j a i . 
A tél sötét nyomora me-

legágyat vet a bün számára. 
Az elhagyatott szegény hiába 
várja, hogy ha nem ehetik, 
legalább meleg vackot kap-
jon. Azonban nem törődvén 
a szent sem vele s a fát és 
szenet vigan sózván a neki-
hevült árusok 7 kemény ko-
ronákért az agyonkoppasz-
tott fogyasztók nyakába, a 
szegény elem, hogy meg ne 
fagyjon, életösztöne által 
hajtva, átgázol az erkölcsi 
törvényeken s lopja a fát áz 
Erzsébet-ligetből. No de nem 
sokáig tehették, mert most 
már katonaság őrzi a meg-
tépázott ligeti fákat de váj-
jon nem-e lenne okosabb s 
humánusabb eljárás katonák 
helyett inkább fát adni a di-
dergőknek ? 

BKI n 
Szarvaslak: Klimaj Pál vadász 

sebesült, Kovács Lajos vadász se-
besült, Lituszky Mihály vadász 
sebesült, Selley Mihály huszár se-
besült, Balogh Mátyás sebesült, 
Bóct János, Bereczky J., Biran J„ 
Hruska Pál sebesültek, Vrabely 
György meghalt, Molnár Pál se-
besült, Novodonszky Mihály se-
besült, Nyemcsok Mihály hadifo-
goly, Pál András sebesült, Raffay 
György» Rónver István sebesülték, 
Arnóczky András őrvezető hadi-

fogoly, Bakulya György hadifo-
goly, Csankonvszky György 4, 
honv. gy. e. hadifogoly, Medvegy 
Anprás őrvezető hadifogoly, Pé-
csé ny a Mihály 4. honv. gy. e. 
hadifogoly, Pijesovszky József ha-
difogoly, Priputni Mihály hadifo-
goly, Csonka J. hadifogoly, Dárn-
nyik Mihály hadifogoly, Gálát Gy. 
hadifogoly, Litauszky György 4, 
honv. gy. e. hagifogoly* 

Szentandrásiák: Bokros István 
4. honv. gy. e. sebesült, Gazsó 
Imre huszár sebesült, juhász An-
tal huszár sebesült, Szabó László 
101. gy. e. sebesült, Káré And-
rás .hadifogoly, Molnár Gyula hu-
szárkáplár sebesült,. Törzsök De-
meter sebesült. 

Öcsödlek: Bárány Lajos 4. 
honv. gy, e. hadifogoly, Légrádi 
Lukács 4. honv. gy. e. hadifo-
goly, Molnár Lajos 4. honv. gy. 
e. hadifogoly, Papp Gyula hadi-
fogoly, Rabb László meghalt, 
Bányai Sándor sebesült. 

Kondoroslak: Mihálik Márton 
sebesült, Janurik György hadifo-

— Hősök kitüntetése. Az olasz 
harctéren tanúsított vitéz maga-
tartásukért három szarvasi hős 
lett a helyszínén, vitézségi érem-
mel tüntetve ki, és pedig; Biki 
Nagy Imre községi jegyző, Sin-
kovics Pál orvosnövendék s Gyu-
rik György iparos. Kívánunk mi-
nél több hasonló sikert e hősöknek. 
* _ Bevonult a nyomda-
vezető is. Nyomdánk szép te- . 
hetségü vezetője, Ács Béla, őszinte 
sajnálatunkra, szintén hadbavo-
nuit. Kiváló munkaerőt nélkülöz 
távozása folytán e lap nyomdája. 

—- Búcsúzás. Községi tiszt-
viselővé történt megválasztatásom 
folytán Endrődre távozom. Jó 
ismerőseimtől ez utón veszek bú-
csút* kérve mindnyájokat, tartsa-
nak meg jóemlékezetökben, mint 
ahogy én is szívesen fogok visz-
szagondolni rájok. Isten velük 14 

l\ugler Mariska. 
— Lemond a főispán állásá-

ról. Békésvármegye főispánjaj id< 
I\éry Gyula, mint értesülünk, még 
e hó folyamán távozik a főispáni 
székből, megrendült egészségi ál-
lapota folytán. Utódjául Beliczey 
Gézát emlegetik. 

— Mozielőadás a katonák ka-
rácsonyi ajándékaira. A szarvasi 
„Vörös Kereszt-kórház"-ak veze-
tősége, Papp Ernőné nemes buz-
gólkodása révén életrevaló és 
fényes sikerű .módját eszelte ki' 
annak, hogyan gyűjtsenek egybe 
a sebesült szarvasi katonák ka-
rácsonyi ajándékaira jelentéke-
nyebb összeget. Háborús tárgyú 
mozielőadást tartottak az elmúlt 
kedden az „Árpád" dísztermében 
ügy az ifjaknak, mint a felnőttek-
nek. Különösen az elemiiskolások 
oly szám mai. jelentek meg, hogy 
hely hiányában, a kis gyerekek 
végtelen szomorúságára, nem egy 
elemiskola növendékserege, bár 
befizetett az előadásra, kénytelen 
volt visszafordulni s nem látott 
semmit. Kár, hogy nem ismétel-
ték meg a gyemekek számára az 
előadást, mivel sok gyermek ki-
szorult az előadásról A tiszta jö-
vedelem 1000 koronán felül van. 

— Hadbavonulók életbiztosí-
tása. Mai számunkban az Osztrák 
biztosító egylet hirdeti, hogy pót-
díj fizetése nélkül köt életbizto-
sítást hadbavonulókkal. Amikor 
most már idősebb, családos fér-
fiaink bevonulása is megtörténik, 
kétszeresen fontos, hogy ilyen 
hadi életbiztosítások is elfogad-
tatnak mert megnyugvást adhat 
a családapának az a tudat, hogy 
esetleges szerencsétlenség esetén 
árváikat legaláb anyagilag segít, 
az életbiztosítás. Felhívjuk e hir-
detésre a hadbavonülók figyelmét. 

— A Kossuthtéri Iskola taní-
tónője. A Kossuth-téri iskola 
népszerű, ismert tevékenységű 
tanítója, Piliszky János, a taní-
tóképző gyakorlóiskoláját vezeti 
kiváló szaktudással s nemes buz-
galommal. Kossuth-téri iskolájá-
ban az ev. egyház kisegítő tan-
erőt alkalmaz. Rövid idő alatt 
a helyettesitők sűrűn váltották fel 
egymást ez iskolában. Legújab-
ban Dn Nemes Béláné vette át 
ideiglenesen ez iskola vezetését. 
A tanítás — mondanunk sem 

— kitűnő kezekben van. 

— fí közigazgatási bizottság 
rendes havi ülését dec. hó 13-án, 
hétfőn tartja meg a vármegyeháza 
kisebb tanácskozó termében, 

< 



2. 
SZARVAS ÉS VIDÉKÉ 

1915. december 12. 

— Chanuka ünnepély Szép 
példát nyújtott az elmúlt vasárnap 
a szarvasi izr. hivők gyülekezete 
más felekezetek számára is, arra 
nézve hogyan kellene e nehéz 
időközben felkeresni ama helye-
ket is, hol a hit szárnyain emel-
kedhetni a mindenhatóhoz. A 
múlt vasárnap, az izr. tanácste-
remben, óriási érdeklődés mellett 
folyt le a szokásos Chanuka-ün-
nepély, melyen más felekezetek 
is képviselve voltak. A zsúfolásig 
megtelt, térem kicsinek bizonyul 
a megjelentek számára. Az ün-
nepély tartalma, kedves műsora 
családias, kegyeletes ünnepséggé 
avattá e délutánt. Sok szép val-
lásos éneket adott elő a főgimn. 
és elemiiskolai izr. tanulók ének- • 
kara, Sámnel főkántor ügyes v e -
zetése s remek ének kísérete mel- • 
lett. A rendezés lelke, irányitója, 
Dr, Friedmann Ernő főrabbi min-
denkit megható szép imája s 
gyönyörű előadása legnemesebb 
vallásos ihlettel töltötte meg a 
jelenlevők lelkét. Mély hatást 
keltett Horn Mór tanitó hatalmas 
drámai erejű felolvasása is. Vig-
ner Mari'ska mély érzésű szava-
lata, ugy Bux Olga 'nemes hévü-
letü előadása, mint a kis Blum 
Margitka ügyes bátor Szereplése 
igen bájos volt. Ungár Ernő jól 
átértett s helyesen átérzett, gyújtó 
hatású szavalatával aratott sok 
tapsot. Á jótékony célra tekinté-
lyes összeg gyűlt be a minden 
tekintetben fényesen sikerült val-
lásos ünnepélyen. 

— Mikulás napja- Az idén 
is ugyanazt a csapnivalóan rossz 
ajándékot hozta a Mikulás, mint 
tavaly, nevezetesen a háborút. 
Ennél kegyetlenebb virgács csak-
ugyan nem kell ! Buzgó szülők 
nagy szorgalommal rakták ki az 
ablakba a rongyos talpú cipőket, 
azon reményben, hátha megtal-
palja azokat ajándékképen a jó 
öreg Mikulás ? Mert tudvalevő 
dolog, hogy most egy jó cipő-
talp többet ér három doboz Kug-
ler bonbonnál. 

— Nem lehet levelet kül-
deni Szerbiába* A vármegye 
alispánja közhíré teszi, hogy to-
vábbi intézkedésig a szerbiai in-
ternáltaknak és foglyoknak sem 
levelet, sem táviratot nem lehet 
küldeni, mert a forgalom teljesen 
megakadt. 

— Hamisi t ják a szappant. 
A zsirhiány miatt a szappant is 
hamisitják a tág lelkiismeretű csa-
lók. Ez a legmodernebb szappan 
imitációból sóból, szódából és víz-
ből áll, de zsir az alig van benne. 
Nyolc-tíz nap alatt felére zsugo-
rodnak s friss állapotba vászonba 
csavarva és préselve annyi vizet 
engednek magukból, mint egy 
fiók-zsilip. 

— Oroazfcgságban A hely-
beli tanítóképző volt tanára, Patz 
Jenő, hősies küzdelem után orosz 
ogságba került. 

— ft szövetségesek által el-
foglalt várak száma Számítás 
alapján közölhetjük, hogy a ma-
gyar német, osztrák és bolgár se-
regek eddig 40 várat foglaltak el, 
míg az entente néhány erődít-
mény kivételével egyetlen egy 
várhoz sem jutott, 

— Katonai hu l l ák ked-
vezményes szállítása. A ke? 
reskedelmi miniszternek igen hu-
mánus rendelete jelent meg, mely -
szerint a katonai hullák a máv. 
vonalain 50% fuvar kedvezmény-
nyel szállíthatók, míg a hulla kí-
sérője oda és visszautazása szin-
tén . 50°/o menetdijkedvezményt 
élvez. 

— Hány tanitó és hány 
tanár h a l t hősi halalt. Az 
eddigi adatokból megállapi tot-
ták, hogy összesen mintegy 
400 tanitó és tanár halt hősi ha-
lált. Azonkívül sok a fogoly és a . 
sebesült is. 

— Tarhonyaváros. A szép 
Szeged tarhonya város lett. Most 
ott minden második ember vagy, 
sebesült katona vagy pedig tar-
honyakészitő. Az idén Szegedről 
747 vaggon tarhonyát szállítottak, 
melynek értéke 10 milló korona 
volt. 

— Szöknek a leányod 
Szarvasról. Ezek az ördöngös 
háborús állapotok ügy látszik-
nem ' csak a férfiakat moz-^-
gósitják de nekiindulnak a haja-
donok is. Szöknek a leányok 
Szarvasról. Már nem épen a 
hotvolét. értve a korlátolt időié 
távozók alatt. Hiába, sok a k£H 
tona a fronton is, de jut belőlük 
itthonra is és hogy sebesülésük 
nem halálos, legjobban igazolja 
az is, hogy a hajadonok kénysze-
ritvék rövid távozásra. Tekinté-
lyes részök van e nemzetboldo-
gitó munkában persze a „komisz 
civilekének is. E j . , e j . . , ez a 
háború. 

— Köszönetnyilvánítás. 
A f. hó 5-én megtartott Chanukat-
ünnepélyen a következő felülfi-
zetések töiténtek: Dr. Déri Hen-
rik, Dr. Qlasger Adolf 5—5 K, 
Dr. Reismann Adolf, Reich Mór 
4—4 K, Dr. Szemző Gyula 3 K, 
Gerlei Jenő, Ungár Jónás, Bukék, 
Surányiék 2 50—2.50 K, Simkó 
Gyula, Róth Manó 2—2 K, Szől-
lősiék, N. N., Waldner Ignácz 
1.50—1,50 K, és többen 5.50 K, 
összegben. Fogadják a t. felülfi-
zetők a rendezőség őszinte kö-
szönetét. 

— Divatláz Budapesten. 
A budapesti divatáruházak veze-
tői egyhangúlag ügy nyilatkoz-
nak, hogy soha olyan divatláz 
nem uralkodott Budapesten, mint 
jelenleg, jólehet ma egy utcai 
kosztüm, derékkal, átlag 500 ko-
rona, szőrmével 700—800 korona. 
Soha ilyen nagy ára még nem 
volt a női fuhának s mégis nagy 
a forgalom és vevőkedv. Igazán 
az ördög érti ezt a íláborus időket. 

Szarvas költségelőirányzata 
1916-ra. A deficit nálunk sem hi-
ányzik. A község köllségelőirány-
zata szerint bevétel 124596 kor. 
32 fíll., kiadás 412.200 kor 83 
fillérre vehető s igy a pótadóval 
fedezendő hiány 277.604 kor, 51 

— Áliatnyavalyák Szarvas 
és környékén. A legcifrább és 
legrettegettebb állat betegségek-
kel dicsekedhetik Szarvas és kör-
nyéke is. Hivatalos kimutatás sze-
rint nem hiányzott nálunk sem a 
vesztesség, sem a ragadós száj 
és körömfájás, sem a sertéspes-
tis december 1-én ugyanis ezek-
ről a nyavalyákról szól a hivata-
los jelentés. 

— Mozi előadás m katonák kará-
csonyi ajándékai Ja vára. Felülfizettek : 
Czesznak Zsuzsika és Lestyán Mariska 
ivén: Tóth János Maconka 5, Roszik 
György 1, özv. Tóth Isíyánrié Maconka 
3, özv. Lestyan Jánosné Goda 2, Ke-
penyes Pál -*4 , Tóth János 2, Podani 
Mihály 1, özv. Behán Lajosné —.8U, 
Podani Márton —.40, özv. Sárkány 
Pálné —.30, Podani Mariska —.50, Ba-
ku lyPálné. - , 2 0 Szurgent Jánosné —.40 
Prjevara Mihály —5'60, Hanzel Sándor-
né ^ .40, Czinkoczki Mihályné 1.80 
Czimrák Pál 2, Lestyán Goda Kati 1.40 
Hrcsjar Mihály —.30, Szekera Pál 2 
korona. Gaál Etí és Szrnka Mariska 
ivén: Gaál András és családja 2, Be-
lopotoczky —.80, Sztojanovics Mihály 
1, Dr. Mázor Elemér 1, Klein Jakab 
—.60, Kunstár Juczika 1, Babarik Já-
nosné I, Babinszky Mariska I, Csi-
c-ely A.íháíy rendőr —.50 Kristoffy 

János .0 korona. Janüfik Zsuzsika 
Örtli Emília ivén : özv. Dr. Fuksz Edé-
né 2, N. N. 1, Elefánt Jánosné.2, De-
u'tssh Ármin '¿, Flcischer Jenő 2, Gróf 

* Bol*a Géza 0, özv. Ponyiczky György-
né 2, Dr. Lengyel Sándorné 2> Richárd 
Arturné ¿t Kelló Gusztáv ö, Czinkoczky 
Gyöuyné í, Turi Gáborné j, Krsnyák 
Já.ioshé 2, Janurik Andrásné 1, Janurik 
Pálné és leánya 10, Kondacs Pál 2. 
Sinkovicz Jánosné 2, Tóth János 2, 
Tóth Mihályné 2, Polák Gáborné í, 
Kiszely Pál 5, Bretz Berta 1, N. N. 
2, janürik András honvéd 2, Janurik 
György 3, Sonkoly Mihály 8 korona 
Kerekes Juliska ivén: Jörigyura János 
1, Laki Istvánné 2, Süveges Pál 1, Fé-
nyes Nandorné 2, Róth Manó 1, Bre-
itner N. i,Goldsid Lajosné .40, Körösi 
Mihály —.40, Szalay Ignácz —.50 Far-
kas János —.40, Haim főhadnagy 2 
Kardos Zsuzsika —.70, Cséke Gyula 1, 
Kapus Lajos 2 koröna. Tusjak Annuska 
és Palkovics Ilonka ivén : Glozik Ma-
riska - , 40 , Molnár Mihályné —.80, 
Huszárik Györgyné —.50, Tüsjak Já-
nos 1 korona. Jancsó Juczika és Tomka 
Annuska ivén : Weiczner Irénke 1, 

^ Fábriczy Györgyné —.40, Liptai György-
né —.90, Wolíman Kató —.20 Bartón 
Vencelné —.60, Haim főhadnagy 2, 
Pribelszkyné —.20, Melis Pálné —.40, 
Csicsély György 1 korona. Boros Böske 
és Uhljáí Etus ivén: Haim főhadnagy 
4, Ruttkai József 1, Róth Manó I, 
Dózsa Andor 1. Sterbec Gáborné 3, 
Horváth Mihályné 1, Mészáros Gusz-
távné 2, Rindez P20, gróf Bolza Géza 
10, gróf Bolza Pál 20, Valdner Ignácz 
Mendöl 1, N, N. 1 Mirón Lajos 3, 
N. N. —.40, Baán Béláné 2, Uhliár 
Eti 2. Békésszentandrási részvénytár-
saság tak. 2. Miklya Pálné l, Weicz-
ner Gáspár 1, Szabó Pál .10, Kon-
dacs András —.20, Tóth Mihály -- .40, 
Romár György 2, özv. Sárkán György-
né 2, Száká&j János -.'¿0> Dr. Frfcd" 
mann Ernő 2, Szrnka J. János 1, Nó-
tán Pál —.60, Flescher jénő 2.40 Szol-
lősi Márton 2, Demétiy Gyula - .40, 
Hantos Árpád —.40, 
Kemény Árpád —.40 
Grösz László - .40, 
Magyar Bank sze-
mélyzete 6 K, Je-
szenszky Rózsika 
- .40, özv. Dorogi 
Imréné 1, Klimcnl 
Pál 2, Kom!o\szky 
György i, Kom-
íovszky Mihály í, 
Denicsák Jánosné 1, 
Nótári Mariska 1, 
korona. Palkovics 
Mariska és Lévay 
Bözsi Uén: Wolf 

.80, Tóth 

Mihályné 5, Kudlák Pál —.40, Veres 
János 1, Nótári János —>40, Palkovics 
Mariska 2, ifj. Molnár Sámuelné —.40, 
Ö2v. Kudlák Mihályné .40, özv. Grim 
Jakabné - . 4 0 , Mautner N -né 1, Er-
lichné 1, özv. Horváth Béláné J, Grá-
fik György 1, özv. Zvada Mártonné 1, 
Garai Mihályné —.50, Kriska Mihály 

.40, Varga Ferencné 1, Haim főhad-
nagy 2 korona- Deutsch Ármin ivén; 
Rohony Pál 1, Chovan tanár .40, 
Clementiné von Mottony 15 korona, 
papp Ernőné ivén: Dr. Déry Henrik 
10, özv. Mikolay Mihályné 2, Holéczy 
Gizella 4.b0, Dr. Fuksz Ignácz 13,60 
özv. Mérci Miksáné —.40, Dr. Szemző 
Gyula 1-20, Papp Ernőné 20, Sinko-
vics Éti -.fcO, Haim főhadnagy 5, Ka-
pus zászlós 5, Vaskor Pál 4, Liszka 
Gyula 10, Roth Béláné 10, Ramzer 
kisasszony 1, Friss József 10, Kerényi 
Vilmos 10 Dr. Mázor Elemér 4, Dr. 
Reismann Adolf 4, Pobitsek Sömáné 
2, Braclina Böske 2 korona. 

A felülfizetésekért, a mi szépért, jó-
ért lelkesedő publikumunknak megjele-
néseért, a jegyeket árusitó hölgyeknek 
kedves buzgolkodásaért hálás köszö-
netünket nyilvánítom. 

Különös köszönet illeti Gili tégla-
gyári igazgató Urat és nejét fáradtsá-
gos tevékenységükért, a Mezőtúri Vil-
lamos Társaságot az ingyen áram, a 
helybeli mozitársaságot az ingyen gép-
ii azzná lat adásaért. 

Adni, sőt áldozattal is adni, nekünk 
itthonievőknek mindannyiunknak szent 
kötelességünk, hogy Szarvas tálsadahna 
ebbeli kötelességét most is fölismerte, 
jól esik ideírnunk-

Papp ErnÖne. 
az ipar testület i Kórház goiielnöknője 

— Háborús történet. — 
Németből fordította t SÁRKÁNY IMRÉNÉ. 

A második emelet ablakai tárva 
nyitva voltak, hogy a mindég zárt 
termek levegőjét bebalzsamozza 
az illatos alkony meleg levegője. 

„Istenem segíts", sóhajtott fel 
ijedten Ange, kinek tekintete a 
nyitott ablakra tévedt és az erkély 
nagy ajtaján keresztül meglátta a? 
óriás sárkány rémes alakját. Nagy 
zöld üvegszeme fenyegetve nézett 
le rá, mintha nagy veszedelemről 
akarná őt értesitenu Önkénytele-
nül megborzongott és újra maga 
előtt látta az évek előtt átélt ször-
nyű jelenetet, melynek feledhetet-
len kis játszótársa áldozatul esett. 

Minő különös, eddig még so-
sem vette észre mennyire szokat-
lan modorba van épitve az egész 
második emelet és mily furcsa 
alakú ékitményekel vannak a fa-
lak diszitve, melyek töbnyire, nagy 
kiálló sárkányfejekbe végződnek 
természetes lépcsőt képezve egész 
le az ő leányszobája virágos er-
kélyéig. 

Ha ő akkor megmenthette volna 
a kis fehér cicát — minő konyít 
módon lejuthatott volna vele — 
és még most is élhetne szegényke. 

TLÉFÉLE 
DYERMEKLISZT 

gyermekek és lábadozók legjobb 
tápláléka gyomor- és bélbetegségek után. 

Mindenkor kapható. 
PróbíHÍobözt ¿ö tanulságos orvosi kiiiiyvccskdt a gyurmckúcvclós-

röl teljesen díjtalanul kitld a Ncstló-iéle gyermekliszt 
társaság. Wien /., BiberstrasBC 64. e 
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Szomorú gondolataiból siető 
léptek zaja riasztotta fel és előtte 
állt a kiálhatatlan férjjelölt. 

„Ah! Ange kisasszony meny-
nyire örülök, hogy megtaláltam 
önt" mondta kipirult arccal még 
hangjának vibráló rezgése mély 
szenvedésről tanúskodik éhes sze-
meivel majd felfalta -a hidegen 
vissza huzodő leánykát. 

„Épen most érkeztek meg a 
vendégek, az az csak az adjutáns, 
mert az Őrnagy kimentette magát, 
aminek én kimondhatatlanul örü-
lök mert most már én leszek az 
a szerencsés aki a legszebb leg-
bájosabb tündér szomszédságát 
élvezhetem." 

Ugyan kérem ne beszéljen ilyen 
dőreségeket, hisz tudja, hogy én 
nem szeretek ilyen beszédet hal-
lani és ha csak azért jött, hogy 
ilyeneket mondjon, kár volt fá-
radnia," Ange kérem1 ne 'legyen 
ilyen irgalmatlan irántam, engedje. 

a IV szivem szer 
elmondhassam, milyen kimondha-
tatlanul szeretem, imádom 1" 

„Hagyja el az ilyen beszédet, 
vágott szavába türelmetlenül, mi-
közben kecsesen meghajlottá gyö-
nyörű fejét, finom udvariassággal 
fogadva az erkélyen megjelent 
katonatiszt köszöntését,, kinek még 
a sisak is a fején volt előnyösen 
köritve szép napbarnított arcát 
és ragyogó szemeit, melyek azt 
látszottak mondani: 

„Büszke és boldog vagyok, 
mert győztünk, mi a barbároknak 
csúfolt németek." 

A központi iskolai kórházba 
adakoztak: N. N , kolbászt, Gaj-
dos Jánosné sült tököt, Sznyida 
Jánosné 1 nagy kenyeret és sza-
lonnát, özv. Belopoíoczky Cyörgy-
nó 2 drb. törülköző és 8 koro-
nát, Gróf Bolza Pál süteményt, 
herényi vilmosné 10 koronái, Dr. 
Fisbein Sománé 5 koronát Sár-
kány ímréné süteményt és ciga-

Tornacsarnoki kórházban 
adakoztak: Fabó Mihályné 2 kis 
párna huzattal, 2 törülköző 5 li-
ter tej, 33 csomó ttiró, Placskó 
István né egy tálca vegyes gyü-
mölcs, özv. Ponyiczky Györgyné 
80 drb; pogácsa, gróf Bolza Pál 

40 üveg sör 200 cig. 100 szivar, 
100 drb. szipka, Placskó Istvánné 
egy fazék szilva lekvár, özv' Po-
nziczky Györgyné 42 drb. almás 
lepény, Dn Haviár Gyuláné 100 
szivar. Katonáink karácsonyi aján-
dékaira ad.ikozlaki Huszcel Li-
pót 5 K, Gróf Bolza PAÍ 200 K, 
(a négy korháznak) Podaní Já-
nosné 25 K, Plenczner Lajopné 
10 K, Kel ló Gusztávné 5 K, Dr. 
Haviár Gyuláné 30 korona, 

Dr^ Haviár Gyuláné* 

Ujabb kritika a „Honnan s bova?n 

c. miiről. „Darwin" a. népszerű ter-
mészettudományi folyóirat a követke-
zőkép nyilatkozik „Uj könyvek" c. rova-
tában szerkesztőnk nemrég megjelent 
fenti müvéről: 

„Nagyon gyengénjejlöd őnépszerü ter-
mészettudományi irodalmunknak érté-
kes kis terméke ez a könyv. Felőlél és 
megvilágosít mindent, ami az ember 
egész életfolyásával egyéni és faji létével 
kapcsolatos, a születéstől kezdve, sőt 
azt megelőzőleg s a hullanak a halál-
sorsáig. Nemcsak az idetartozó élettani 
és fejlődéstani folyamatokat világítja 
meg a tudomány legújabb állása szerint, 
hanem az egyes tárgyakkal kapcsolat-
ban elmondja az összes arra vonat-
kozó néprajzi adatokat is, a külön-
böző vad népek szokásait mondáit stb. 
figyelembe veszi a legfontosabb segéd-
tudományok ; geológia, orvostudomány 
stb. adatait. Talán hiba is, hogy tul sok 
az ismeret a könyvben a terjedelméhez 
képest, ez azonban sehol sem megy az 
érthetőség rovására. Olvasóink minden 
esetre nagy haszonnal r- - ^ f * ^ • 
könyvet." 

l a t i a k a 

— C3 omagfeladá.s kor l á 
tozása. A postai csomagok tor-
lódása oly mérveket öltött, hogy 
egyéb intézkedéseken kivül a ma-
gán csomagfeiadás korlátozása el-
kerülhetetlenné vált. — A gyulai 
postahivatal értesiti a közönséget, 
hogy a postaigazgatóság rendelete 
folytán egy-egy féltől naponkint 
csak 20 csomagot vesz fel. Jelen 
korlátozás a szükséges csomagok, 
valamint az ércpénzt, élelmiszert, 
papírpénzt tartalmazó csomagok 
feladására nem vonatkozik. 

Fe lké r jük azon í. előfizető-
inket, kik lapunkat bármi okból 
nem kapják pontosan, szívesked-
jenek azt a kiadóhivatalban be-
jelenteni. 

» V Ö R Ö S K E R E S Z T U 

Bergmann & Co. cégtől 
Tetachen a~í 

egyre nagyobb kedveltségnek és 
elterjedtségnek örvend szeplő el-
len való elismert hatásánál fogva 
s a bór- és szépség gondozás-
ban való felülmulhatatlanságáért. 
Ezernyi etltaterölevéllSok leg-
nagyobb kitüntetés 1 Bevásárlás-
nál óvatosság ! Ügyeljen nyoma-
tékosan a Steckenpferd védő-
jegyre és a cég helyes nevére ! 
Darabja 1 kor. kapható gyógy-
szertárakban* drogériákban, illat-

szerüzletekben stb. 
Hasonlóképen kitűnő Brgmann 
Manera íilíomkrémje <80 fiiK egy 

V Kitűnő szer női kezek 
gondozására 25-40 

W ^ 
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, f a l r a g a s z o k , r -
gyászlapok, részvét-
nyilatkozatok stbi 
pontosan és Jutá-
nyos árban ké-

szíttetnek 

kik bármilyen hangszeren tanulni 
óhajtanának, 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: 6aá l Károly 
karmester. 

Lakásom: II., Arany János-u. 228. 
5 (Rómer 

5ATT1U EL könyvnyomdában 
ZARVAS, BeÜczey-űt 9 sz. 

w 

CITROMOS minden -te-
kiritetben (izben, zamatban) 
t e l j e s e n he lye t tes í t i a 

Próbaüveg : 
(megfelel 10 citromnak) 70 fillér. 

(megfelel 20 citromnak) 1 K 40 f. 

P I K Ó P - á ^ I L i 

„ M a g y a r Korona" gyógyszertára 
5 - 1 1 

a „ 3 f e n y ő v e l » * . 

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

féle MELLKARA-
MELLÁKAT 

•• a „ 3 f e n y ő v e l " •• 

•közjegyzőileg hitelesített 
bizonyítvány orvosoktól és 
magánosoktól. 110—120 

Csomagja 30, doboza 60 flll. 
Kapható mindén gyógyszer-
tárban . és drogériában. 

I d r b . K a l f i ) á r - f é l e r o s t a , I 
•• 1 

I 
WW 

CSŐ, I d r b . Q a g y p o o y t f a 
, I 

, I 

A 
íf«-

Oszt rák T isztv iselő Egylet badbaVoQűlókat 
« 

elfogad é le tb iz tos í tásra n>ií)dei> pótdijoélkcil . j 

Szarvas i képviselet I. ker. Csáki útca 7 4 . 6 z . A 
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m I t g n j a k a c S a b b S z é k r « k « d * S t , 

« n j i s z t f s t n?«sxüi)t«ti a 

n n 
doboznak 2 K 2 0 f 

1 K 20 f 

Csodahatású szer fagyott 

testrészek gyógyítására. 

Uj fagyfii 2 nap alatt jó lesz. 

I üiíee ára 2 korona-

általános gyengeségnél, ugy serdülő gyer-
mekeknél, mint felnőtteknek és idősebb 
egyéneknek a legjobb vérképző és erősítő a 

á r a 5 korona , 
„ 3 korona, 

• u t á n v é t t e l Hs-Ci ld . a r e x i c L e l é © 

I C V I A ^ 

i . -s > . -.t '5; 4 V • i * f i -J b 

BUDAPEST VIII. 

Józse f -k ö ru t 64. 

• • 

i 
„> . - . a 

CS D V O i p d a i n j ú D k á k 
o i c & 6 á r b a i ) k é s z ü l ő i k 

k ö ó y v o y o i Q d á j á b a o 

S z a r V a S o i > B d k e y - ú t . 

•f i 

• ' 
., 

: 

E z e l ő t t : 

z a r v / a £ 
A r n ; ¡ 4 e S F i a 

V 
''-mm** 

janija ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és 
ékszeráru, to /ábbá valódi és china-ezüst evőeszköz 

és dísztárgyak raktárát. 

|esz és becserél magas áron bármilyen mennyiségben 
' töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. 

agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfaíiarang ütő Inga órákban, látszerészeti cikkek-

ben és tajtékárukban. 

Ora- ék&zer javitó iQübt ly 

EBEI 

Laptulajdonos: ÖZV. SÁMUEL ADOLFNÉ. Kiadó: DR. SÁMUEL ANDOR. 

• / / 

zeplo 
csúnya lányok , májfol tos , k iü té -
ses asszonyokon azonnal seg i t 

A V I L Á G H Í R Ű F Ö L D E S - F É L E 

A TTlarglt-créme rögtön szüntet szép-
löt, májfoltot, bőrkiütéseket* atkát (ml-
J " " í r ) s m i n d e n n e m ű b ö r b a j t 

A Margit-crémetől az arcbőr Üde, ró-
zsás lesz, a ráncok, a redők eltűn-
nek. A Margit-crémet a világ legszebb 
asszonyai, hercegnők, grófnők, báró-
nők, híres művésznők stb. használják 
s elvannak ragadtatva annak páratlan 
bőrkonzerváló és bőrszépítő hatásá-
tól. — 6 K-ás rendeléseket bárhová 
bérmentve küld 

Kapható minden gyógyszertárban, dro-
gériában és Uta iszerkereskedésben. 

1 - 2 6 

Nyomatott Sámuel A, könyvnyomdájában Szarvason* 
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