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SZERKESZTŐSÉG : 
Bclicoy-üt 9 szám, hová a lap szellemi 
részéi illető közlemények küldendők. 
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza, 
Nyiiitérhen egy sor közlési dija 50 f . 
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Istenben boldogult öreg királyunk 
halálát a kegyelet ¡gaz érzésével gyá-
szolja a szarvasi közönség is. Bizony-
sága ennek az az őszinte fájdalom-
érzés, mellyel a halálhírt fogadta s az 
az impozáns, méltóságteljes kegyelet, 
mellyel az elmúlt csütörtökön gyász-
ünnepélyeit tartotta. Ha nem koronás 
fő hajlott volna síri ágyába, akkor is 
az Őszinte, mély kegyelet, hódoló tisz-
telet kell, hogy kisérje utolsó útjára 
azt az embert, ki tündöklő mintaképe 
volt az emberi élet legbecsesebb ér-
tékeinek, a munka- és a békeszere-
teínek, Bár ez a két magasztos érzés 
hatná által az egymással ádáz tusako-
dásban álló népek millióit § bar e két 
érzés verne mély gyökeret az elhunyt 
ősz király minden alattvalójának szi-
vében, akkor joggal mondhatnánk el, 
hogy L Ferenc József nem halt meg, 
a mi ősz királyunk örökkön él, él ab-
ban a nemes szellemben, mellyel meg-
ihlette hűséges népe lelkét 1 

A csütörtöki gyász rövid lefolyá-

sát az alábbiakban ismertetjük. 
* 

* * 

Mély megdöbbenésse l , őszinte 
bánatérzéssel töltötte el Szarvas köz-
ség lakosságának szivét a király halál-
híre. Az épületeken lengő gyászlobo-
gók, a harangok gyakori, ünnepélyes 
zúgása hü kifejezői voltak az őszinte 
fájdalomnak. Megszűnt a kávéházi 
zene, abbamaradtak a vigasságok s 
mindama lármásabb szórakozások, me-

élénkségükkel a kegyeletet sért-
volna. Az üzletek kirakataiba 

kihelyezték az elhunyt király képet, 
gyászfátyollal övezve . Mire a temetés 
napja elérkezett, valami néma, fensé-
ges, tiszta kegyelet tette szomorúan 
ünnepélyessé a község képét. Az üz-
letekét derék kereskedőink zárva tar-
tották. Felnőttek, gyermekek, ünnepi 
ruhába öltözve, gyászkokárdákkal mel-
lükön, igxekeztek kivenni részüket a 
kegyeletes gyászünnepélyekből, A tan-
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intézetek házi gyászünnepélyt tartottak, 
így az áll. és polg. leányiskola, az ev. 
tanítóképző és főgymnázium stb. Dél-
előtt féltizenegy órakor az ev. Újtem-
plomban gyermeki gyászistentisztelet 
volt az elemi iskolások részére, me-
lyen Bartos Pál ig. lelkész emlékezett 
meg fenkölt szavakkal, nagyon szép 
beszédben, az elhunyt királyról. Ugyan-
csak a róm. kath. templomban is na-
gyon látogatott, kegyeletes gyászün-
nepély volt. Fetzer József plébános 
emelkedett szellemű egyházi beszéde 
mélyen meghatotta az áhítatos hívőket. 
A szarvasi „Chevra-Kadischa Izraelita 
Szentegylet" elnöksége gyászjelentést 
adott ki a király haláláról s ezzel hivta 
meg gyászistentiszteletre a nagyközön-
séget. Ezen alkalommal az izr. nagy-
templom csaknem zsúfolásig telt meg 
a kegyeletes gyászolókkal, kik mély 
megindultsággal hallgatták Dr. Fried-
mann Ernő főrabbi gyönyörű szent-
beszédét. 

Külső méreteiben is a legimpo-
zánsabb volt az ev. ótemplomban d u. 
félőt órakor tartott gyászistentisztelet, 
melyen az intézetek ifjúsága,.tanáraik-
kal és, tanítóikkal együtt, azonkívül 
a nagyközönség, társadalmunk minden 
rétegét képviselve, tekintélyes szám-
ban jelent meg. E gyászünhepélyen 
felekezetkülőnbség nélkül együtt láttuk 
Szarvas legkiválóbb vezető embereit, 
egyesületeket, a katonai tisztikart stb. 
A, legmélyebb áhítat, a bánat őszinte 
átérzése hatotta át a gyászoló hívők 
lelkét, midőn az orgona ünnepélyes 
hangjai felbúgtak a villanycsillárokkal 
kivilágított hatalmas templomban. A 
megboldogult jó királyról könnyekre 
indító melegséggel s magason szár-
nyaló, kegyeletes szavakkal emlékezett 
m e g Kel ló Gusztáv ev. lelkész. A ritka 
szép beszéd, mint halljuk, nyomtatás-
ban is meg fog jelenni. Istentisztelet 
végével feketéllett az utca a sok ünne-
pélyesen öltözött gyászoló járókelők-
től. Mindenki érezte, tudta, hogy aki-
nek halálát igaz kegyelettel gyászol-
ják, értékes, nagy s nemes ember volt 
mint király is, és mint embert is nagy-
nak kell tartani. 

emlékére! 

A V Q a l f Q o k a t S z i g o r ú * l ( < i ) ő r z é & a l á 
V«£z ik . r.i-^. im;. 
A malmok szigorú hatósági ellen-

alá kerülnek, melynek* feladata 
megállapítani, vájjon malmok 

beszállítják-e mindazt a Haditermény-
nek, ami oda tartozik? Betartják-e az 
Őrlési rendeleteket, az őrlési százalé-
kot ? . A vámszedésnél ^helyesé® járnak-e 
el, , az őrlési engedélyek rendben van-
nak-e s a malmokból nem-e szállíta-
nak el több lisztet, mint amennyi az 
őrlési engedélynek megfelel? E rende-
let a sokszor erősen megkárositott kő-

Békésmegye közélelmezési zavarai 
árra késztették a megye vezető embe-
reit, hogy a „Közélelmezési hivatal" 
kiküldötteivel módját keressék annak, 
miként lehetne a kétségbeejtő helyze-
ten javítani? A megállapodás szerint 
kérni fogják egy általános szigorú pót-
rekvirálás elrendelését s az összes 
élelmiszerek összeírását, továbbá, hogy 
az itt termett élelmiszerkészletek itt 
maradjanak s ne vigyék el a megyé-
ből, hiszen a megyei lakosság köz-
élelmezése úgyis válságba került az-
által, hogy a rendes havi 90 vaggon 
lisztszükséglet helyett á „Közélelmezési 
hivatal" mindössze 35 vaggont utalt 
ki, A 2 5 0 vaggon burgonyaszükséglet 
kielégítése helyett pedig burgonyarek-
virálással akarnak segíteni az Ínséges 
helyzeten, előreláthatólag elégtelen 
eredménnyel. 
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Szarvasiak: Bakulya István 101. 
e., sz. 1896, sebesült. Liszkai Ist-

ván, 7. árkász, sz. 1895, sebesült. P a -
licska Mihály, 16. huszár, sz. 1895, 
sebesült. Sinkovics II. János, 39. gy. e. 
sz. 1894, hadifogoly (Aquila, 
Balczó György, 64. gy. e., sz, 
sz. 1883, orosz hadifogoly. 
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Ó i k é S - ¿ z t o t a o d r á s i a k : Kiss 
András, 16. huszár, sz. 1881, sebesült. 
Szabó László, 101. gy. eM sz. 1880, 
meghalt 1915. szeptember 3. 

OcSÖdiek : Kovács Lajos, 3. va-
dász, sz. 1888, meghalt 1916. aug. 6 
(sebesültnek volt'jelentve). Bolyán Imre 
16. huszár, sz. Í882, sebesült. Vigk 
Károly, I. Sappeur Bat., sz. 1877, meg-
halt 1916. szept. 14. 

Koodorosiak: Bencsik Pál, 16. 
húszán sebesült. Nyemcsok István, 
101. gy. e., sz. 1891, meghalt 1915. 
aug. 4. Paluska II. János, 101. gy. e., 
sz. 1888, meghait 1915. s zept 17. 

— Szomorú András-nap. A népszerű 
András-nap az idén nagyon szomorú idő-
pontra esett. E napon helyezték örök nyu-
galomra Istenben boldogult öreg királyunk 
földi porhüvelyét. Az egykor vidám névna-
pok a nemzeti gyász miatt tehát komor hall-
g^tagságba merültek várván a derűsebb, bé-
kés időkre. 

.— Jön a mikulás I Dehogy is »jön. 
Itt van már régen a nyakunkon. Feneketlen 
puttonyában ott borong a nyomor, a gyász, 
a megpróbáltatás fájdalmas virgácsa. Ami 
abban a háti kosárban ván, az egy sem aján-
déknak való, attól mindtől fázunk és rette-
günk. Akkor fogadjuk majd igaz örömmel a 
a piros arcú, jó öreg Mikulást, ha majd a 
béke galambját fogja elhozni nekünk. 

— Elkésett öflel a külső gyászkeret 
emelésére. A király elhunyta alkalmából 
külsőleg is kifejezendő gyász némi akadá-
lyokba ütközött. A házak fekete drapériával 
való díszítése a fekete szövet hiánya folytán 
nehezen volt megoldható. Valaki aztán azt 
ajánlotta, hogy a gyászlobogókat és a gyász-
drapériákat igen jól lehetne pótolni a mezít-
lábas erdélyi menekültekkel s a kenyérüzle-
tek előtt siró, éhező emberekkel. Ezeknél 
gyászosabb, siralmasabb dekoráció el sem 
képzelhető. 

— fí király meg a békéscsabai bíró. 
I. Ferenc József 1892-ben Károly román ki-
rályt látogatta meg. Visszatérőben kiszált kí-
séretével Csabán s az állomáson szóba ele-
gyedett a magyarul nem vajam fényesen tudó 
Maczák L. György bíróval. A király a kö-
vetkező kérdéssé! fordult hozzá: „Csabán 
mindnyájan beszélnek magyarul ?" Mire á 
biró nekihevülten vágta k i : „Igen miiig 
minnyájan tugyunk magyarul beszílni/ „Nyá-
ron egész héten a tanyán laknak ?" —kérdé 
tovább a király: — „Igen sag szombat este 
gyüvüng haza, haluskát enni." A király jó-
ízűt mosolygott a biró őszinte feleletén. 

Két menekült asszony bolyongása, 
Az elmúlt héten két földhöz ragadt, szegény 
menekült asszony ácsorgott kora reggel a 
kenyeres bolt előtt. Kenyér azonban nem ju-
tott számukra. Másnap reggelig nem akar-
ván éhezni, elhatározták, hogy nekivágnak a 
szarvasi tanyáknak. Bolyongásuk közben el-
jutottak a Mezőtúr határában levő komphoz. 
Amint a túlsó partra szállították át őket, a 
közeli tanyákba tértek be egy kis kenyéréri 
esedezve. Néhol vedeltek öda egy-két falat 
száraz kenyeret, de legtöbb helyen, bár a jó 
mód rítt le a tanyáról, semmit sem adtak. w 

Bolyongásuk közben eljutottak Bihari István 
tanyájáia. Ahol a-mély gyászba öltözött, jó-
ságos arcú házi asszony szeretettel fogadta 
a két élvező, szegény menekült nőt. Azonnal 
fogott számukra egy pár csirkét, azonkívül 
egy kenyeret, lisztet zsirt, tojást adott nekik 
s még almával és dióval is megrakta a sírva 
hálálkodó asszonyokat. E nemes lelkű ma-
gyar asszonynak egy fia az orosz fronton 
esett el, egy eltűnt, egyről pedig nem kapott 
régóta hirt. Egyedüli vigasztalója két atigyal-
arcú, píros, pozsgás kis unokája. Adjon az 
Meh e hazának minél több ily derék ma-
gyar 

— fí kása meg a turó esete. A meg-
szorult emberek neliéz helyzetének lelketlen 
kihasználására jellemző eset történt az elmúlt 
héten. Egy jómódú iparostól kását vett egy 
hivatalnok ember. A kása maximális ára ki-
csinyben való eladásnál 86 fillér s a nemes-
lelkű uzsorás nagykegyesen 3 koronáért volt 
hajlandó literjét adni. A hivatalnok túlságos 
jóindulata mentette meg ezt a háborús hié-
nát a törvény sújtó kezétől. Ugyancsak ily 
eset játszódott le egy mult heti piac alkalmá-

• val. Túrót árult egy tót asszony a maximális 
ár duplájáért. A vevő felháborodva fakadt ki 
ez ellen, mire a tót mami ka hetykén vágta 
oda,: „Hozhat ide a nagysága akárhány ren-
dőrt, mégsem adom olcsóbban. Nekem is 
annyiért kell vennem mindent, amennyire 
tartják"! E felháborító magaviselet megtartá-
sára, sajnos, aranyért se lehetett volna ta-
lálni rendőrt a közelben. 

— Sok az eszkimó s kevés a fóka. 
A szarvasi jómódú földmives lakosság (ele 
kamrájával, vigan ússza át a telet, annál ret-
tenetesebb nyomor elé néznek azok, kik ke-
nyér- és lisztcédulákkal kénytelenek ácsorogni 
a kenyérüzletek előtt^ olykor félnapokon ál, 
sokszor teljesen hiába. Az elmúlt héten a 
lakosság jó része, napokon keresztül sem 
liszthez, sem kenyérhez nem tudott hozzá 
jutni. Meg tudunk nevezni névleg is oly sze-
gény napszámos családot, hol a gyermekek 
napokon át nyers káposztát esznek sirva, 
mert édes anyjuk nem képes egy csepp lisz-
tet s egy falat kenyeret sem kapni. 

— Megtérítik a beszálásolások okozta 
károkat. A honvédelmi miniszter a katonai 
beszállásolásoknál fölmerült panaszok miatt 
elrendelte a beszállásolások által okozott károk 
megtérítését. A katonai kincstár irodáktil, 
központokul vagy raktárakul felhasznált he-
lyiségekben, továbbá a katonák által lakott 
szobákban vizsgálatot tartat és azokat a ká-
rokat, amelyek nem a szokásos elhasználó-
dás és a kopások eredményei, ezentúl teljes 
erejükig kifizeti a katonaság. 

— Oroszországban patkányhust esz-
nek. Oroszországban egy csomó kínai mun-
kás (kuli) dolgozik, A hushiány miatt nagy 
az elégedetlenség közöttük, jóllehet nincs a 
föld kerekségén csekélyebb ígényü munkás, 
mint a kínai kuli. Kérelmükre aztán megen-
gedték, hogy Szibériából fagyasztott patkány-
húst szállíthassanak számukra. Kínában ugya-
nis igen szeretik a patkányhust s a lacíkony-
hákban sült patkányok lógnak. 

— ÍTlég majd azoknak sem lesz ke-
nyerük, akiknek buzájok van. A szén- és 
olajhiány miatt a megyében néhány vámőrlő 
malom beszüntette működését. Tehát meg a 
gabonával rendelkezők is abba a helyzetbe 
kerülhetnek, hogy nem lesz kenyerük, ha 
buzájokaí nem tudják mcgőrölietni. Az alis-
pán lépéseket tett a kormánynál szükséges 
¿éri- és olajkészlet beszerzése ügyiben, 

— N é v n a p i ü d v ö z l é s . Lapunk szer-
kesztőjét az elmúlt csütörtökön, névnapja 
alkalmából, hü tanítványai elhalmozták őszinte 
jókívánataikkal. A hadhanlevő egykori tanít-
ványok megindító figyelemmel és hálás sze-
retettel küldték ugy levélben, mint távira-
tilag, igaz szívből eredő meleg névnapi gra-
tulációikat. 

— Kivagdosta a vasúti kocsi bőrüléseit. 
A mai idők jele! Butyka Károly kovásznai 
születésű és kézdivásárhelyi lakós (menekült) 
ez év október 26-án Szarvasra érkezett dea 
menekült irodán való jelentkezés helyett ki-
ment a vasúti állomásra és este 7—8 óra 
között belopódzott az állomáson ievö vasúti 
kocsikba s itt elő vet egy bicskát és a ko-
csik bőrüléseit levagdalta, majd kilopódzott 
a kocsikból s a bőrt eladta egy ismeretlen 
embernek 4 koronáért. Hogy ezzel* 200 ko-
rona kárt okozott az államvasufnak, azzal 
nem törődött. Lopás rníal megindították el-
lene az eljárást. 

— Uj pénzek forgalomba hozatala. 
Az uj 50 koronások hivatalos közlés szerint 
december 18-án, a papir I koronások pedig 
december 21-én kerülnek forgalomba. Min-
denesetre jó lenne karácsonyra minden hely-
beli fogyasztó számára egy uj 50 koroná-
sokkkál teleaggatott, hatalmas [karácsonyfa. 

— Buzdítás dohánytermelésre. A óri-
ási dohányhiány miatt a jövedék a beváltási 
ár 50%-ra való emeléssel akarja reábírni a 
gazdákat az intenzivebb dohánytermelésre, 
annál inkább is, hogy a Macedóniából, Bul-
gáriából és Törökországból behozott méreg-
drága dohány sem elegendő a közszükség-
let fedezésére. 

— Gyászünnepély e& adakozás. Jó 
öreg királyunk temetése napján a „Szarvasi 
ipariskolai ifjúsági egyesület" is gyászünne-
péliyel rótta le kegyeletét a Kálló-féle iskola 
tantermében. Vagy nyolcvan egyesületi tag 
jelent meg. Molnár János igazgató bevezető 
beszéde után elénekelték a legszebb magyar 
fohászt, a Hymnuszt. Ezután gróf Zichy Géza 
„Fáradt vagyok . , cimii költeményét sza-
valta el Lévai Gyula egyesületi tag, Mar-
schovszki Imre egyesületi tag pedig az „I Fe-
renc József" cimii költeményt. Kalló Gyula 
ipariskolai tanító lendületes, megható gyász-
besvédet tartott. Utána Kis Mihály egyesületi 
tag ügycsen mondta el a „Ferenc József ra-
vatalánál" cimii költeményt, Simkovics Pál 
ipariskolai tanító pedig nagy hatással olvasta 
fel Koboz-nak „Ferenc József halálára" irt 
krónikáját. A Szózat elénektésével fejezték be 
az ünnepélyt. Az ünnepély végeztével Zííik 
Béla egyesületi tag felolvasta a m. kir. hon-
védelmi minisztérium hadsegélyző hivatalának 
a magyar ifjúsághoz intézett felhívását, mire 
az egyesület tagjai 25 kor. 50 fillért adtak 
Össze vitéz katonáink karácsonyára. 

— Zílös a podgyászbán lisztet és ga-
bonafélét szállítani. A hivatalos lap kormány-
rendeletet közöl, mely szerint gazdasági ter-
ményeket, lísztnemiieket és egyes mezőgaz-
dasági terményekbői előállított ipari terméke-
ket vasúton, vagy hajón uti- és kézipodgyász-
kéilt szállítani szállítási igazolvány . nélkül 
december I-je után nem szabad. 

csecsemők 
gyermekek és lábadozók legjobb 

tapléjéM gyomor* és bé/betegségeft utáti\ 
• M/ndenkonkepfata, o | 

Próbáctobozí és tanulságos orvosi könyvecskéi 
a gyermeknevelésről téliesen díjtalanul kílkl a 
Nestlé-fele gyermeküszt társaság, Wien 

I Biberstrasse 64/e. 
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— T i l o s f o r r a l t bort és p u n c s o t 
k é s z í t e n i . Békéscsaba energikus főbírája 
szigorú rendeletei intézett Csaba és Kígyós 
községekhez, hogy a területükön levő kávé-
házakat, vendéglőket, kocsmákat utasítsák, 
miszerint szeszes italokból puncsot, csáját, 
forralt bort stb. készíteni tilos, tekintettel a 
nagy cukorhiányra. 

m 

— Tetszeni fog a közönségnek. 
Az Osztrák Magyar Bank vezértitkárának 
nyilatkozata szerint az uj ötven koronás pa-
pírpénzek oly szépek lesznek, hogy blzony-
nyára tetszeni fog a közönségnek. Minden-
esetre nagyon fog tetszeni mindnyájunknak 
abban az esetben ha minél több lesz belőle a 
zsebünkben. 

— A h o l v ig é let fo lyik, Prágá-
ban, a jö csehek fővárosában, hihetetlenül 
fényűző élet folyik. Egymásután nyitnak az 
üj kávéházak, melyekben urak és hölgyek 
késő éjjelig halgatják a zenét s vígan pezs-
gőznek. Egyes kávéházak napi bevétele 5000 
korona s így meghaladják a legfényesebb 
bécsi kávéházak jövedelmét is, mely 3000 
koronán nem megy tut. A korzók ese csak 
ugy ragyognak a rengeteg ékszertől, melyek 
a pazar kosztümökben sétáló hölgyeken csil-
lognak. A híres fürdőhelyen, Karlsbadban 
hasonló fényűző élei folyik. 

— Ahol a cukrot ós a petróle-
umot rekvirálják. Újvidéken olyan eré-
lyes intézkedésekkel vetnek gála! a lelketlen 
üzleti uzsorának, hogy jelenleg nemcsak az 
üzletekben, de a magánháztartásokban fel-
halmozott cukor- és pelróleumkészleteí is 
rekvirálják. 

— Juta lom a termésért. Francia-
országban 1917-ben minden learatott méter-
mázsa gabona után 3 korona jutalmat adnak 
s az i916-ban bevetetlen, de 1917-ben új-
ból bevetett föld hektárja után húsz koro-
nába részesül a szorgalmas gazda ? A büszke 
francia ugy latszik, ugyancsak szorul? 

K 

fsoh az adóHsnffom. 
Nem tagadom én azt, sok az adósságom, 
Annyi, hogy nem ér fel vele gazdaságom, 
Elmémet a bitbaj érte majd megbontja, 
Node azért erre kinek mi a gondja. 

j 
Sok az adósságom, mint m u ő n a fűszál 
Hej, amig az elfogy, sok esztendő elszáll. 
Örököltem én azt, van aki megmondja, 
Node azért erre kinek mi a gondja. 

Örökül hagyták rám Péterek és Pálok. 
És ha már rám hagyták, érte helyt is állok, 
Bárha a két vállam a rogyásig nyomja, 

erre kinek mi a et 

Magam ellen azért nem fordítok fegyvert, 
Meg is segít engem az Isten, ha megvert. 
Hordom a keresztet, értem más nem hordja, 
Node azért erre kinek mi a gondja. 

F o r s c h n c r E d e. 

n . m o z i m ű s o r a : 
árnap, december 3-án Palhé-míisor kiváló 

sorozattal. 
Kedden* december 5-én MKönnyelmű asszony" 

Magyar Kinemato skecs- és fílmvállalat 
kiváló műsorából. Elsőrendű magyar 
színészek alkotása, 

Uíitörtök, december 7-én „Szerelmi csapda" 
rendkívül érdekes színjáték, ' 

3. 

Szarvas nagyközség elöljárósága. 
37057/1916. ikt. sz. 

Alólírott elöljáróság ezúton is közhírré 
m , hogy az itteni táj fajta fedeztetés! állo-

más részére a kanca párosítás folyó évi de-
cember hó 5-én egész nap és 6-án déli 12 
óráig fog megtartatni. 

Szarvason, 1916. november 28-án. 
E l ö l j á r ó s á g . 

Közhírré teszi az e Lő 1 j á r ó s á g , hogy a 
nagykőrösi m. kir. állami méntelep békés-
csabai osztály parancsnokságának értesítése 
szerint a jövő év február hó 14-e, vagyis a 
fedeztetés} állomások kivonulási napja után 
pótmagánmén vizsgálatokra engedély kiadatni 
nem fog, ennélfogva mindazok a magántu-
lajdonosok, kik ménjüket tenyésztésre fel 
akarják használni, az engedély elnyerése cél-
jából a folyó év folyamán legkésőbb azonban 
1917. február l - ig adják be folyamodványo-
kat, mert később benyújtott kérvény figye-
lembe vétetni nem fog. 

Szarvason, Í916. évi október hó 23. 
Elöljáróság. 

liliomtejszappan 
Bergmann ét Co. cégiot 

Tetschen a—Bibe. 

egyre nagyobb kedveltségnek* és elterjedtség-
nek örvend szeplő ellen való elismert hatásá-
nál fogvas a bor- és szépség gondozásban 
való feliilniul hatail anságáért. Ezernyi elisme-
rő le vl t Sók legnagyobb kitüntetés! Bevá-
sárlásnál óvatosság! Ügyeljen ^nyomatéko-
sán a Steckenpferd védő-j egyre és a cég 
helyes nevére »Darabja 1 kor. kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban, illatszer üzletek-

ben stb. 

Hasonlóképen kitűnő Brgmann Mauera liii-
omkrémje (80 fíll. egytübus). Kitűnő szer nöi 
kezek gondozására. 
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Laptulajdonos: Özv. SÁMUEL ADOLFNE. 

Kiadó : Dr. SÁMUEL ANDOR. 

T i n 

A bőrápolást célzó készítmények virága, mely a bőrápolási igényeket a legideálisabb 
mértékben kielégíti, mely a bőr szépségét, finomságát, üdeségét meglepően alig 

néhány nap alatt előmozdítja és elragadóvá teszi, az 

$$ J V r o l t o n o s o 
C f r o m t o 

Ssims SUii&liíi.̂ síptaDaw nappafil feaöBnifiltoteai. 4 2K» 

Állandó nagy raktár eredeti üvegékben : R é g i kötése im a l a p j á n i g e n 
gyomorszesz, görcs-cseppek, csuz- és kösz- kedvező á r a k mel le t t , r i t k a 

; .. , ' . «i „ . n a g v v á l a s z t é k b a n minden-
veny-aether, fluidok, sertesvesz stb. elleni e lsőrendű p ipe re szap -
szerek, valamint a legtöbb bel- és külföldi p a n á l l eredeti csomagolásban a 
gyógyszerészett különlegességek. n. é. közönség rendelkezésére. 

TANULÓNAK 
FELVESZÜNK EGY JÓ HÁZBÓL VALÓ F1UT 

KÖNYVNYOMDÁNKBAN FIZETÉSSEL VAGY 

•ELLÁT , KI LEGALABB A 

KÉT OSZTÁLYÁT SIKERREL ELVÉGEZTE. 
w 
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A csodás hatású FÖLDES-féle 

á modern szépségápolásnál nélkülözhetetlen. 

Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb nö-
vényzsirokból készült, kellemes ' szagú ki 
tünően habzó szappan igen kiadós, miért 
is családi használatra a legalkalmatosabb 

PiAr maip alatt 
eltüntett szeplót, májfoltot mittesszerí, pat-
tanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s 
biztos és gyors hatása folytán úgyszólván 

â  bőr tisztátlanságát, ugy, hogy nyoma sem 
marad a szépséghibáknak, világhírét pedíg 
annak köszönheti, hogy egyszersmind en-

korra elmulasztja 

Ära 90 fillér. Kapható minden gyógytár-
ban sdrogua kereskedésben. Hozzá-
való Margit-Créme 1.20 és 2 K-ás tége-
lyekben, Margit-Pouder (.20. Gyártja : 

Földes Kelemei) fiiadon 
.. 3—25 . . . . . . 

M • Ezelőt t : (Srósz Ártijio Fia 

a r V a S . 

Djánl ja dúsan berendezett arany-, ezüst- és ékszeráru, 
/ 1 továbbá valódi és china-ezíist evőeszköz és dísz-
tárgyak raktárát. 

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

agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és 
hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeli cikkek-

ben és tajtékárukban. 
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