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Magyarország 

minden részébe 

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

UTUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

Xi. B. BURGER, Mgr. 

i Egyről-Másról. 
FASZESZ (WOOD ALCOHOL) 

MÉRGEZÉSEK 

Következményei, tünetei. 

Irta: Filsinger Aurél okleveles 
gyógyszeres* 

15 SPRING COMMON 
i: A Pennsylvania állomásnál. Youngstown, 0. 

H A Z A I  I L L A T S Z E R E K ,  F R A N C I A  
PARFÜMÖK DUS VÁLASZTÉKBAN 

M EGVÁLTÓ-
Gyógyszertár 

DIANA ARCKRÉM jfifr 
éjjeli, és nappali • 

használatra | 

LILIOMTEJ 
SZAPPAN 

legjobb bőr szappan 

Valódi Liliomtej, fehér és rózsaszín 

Ezen gyógyszertár hazai okleveles gyógyszerészek veze
tése alatt a legmegbízhatóbb intézet Amerikában. Beteg fér
fiak és nők hálaleveleinek ezrei bizonyítják ezt. 

Receptek 
DR. VÁGÓ PÁL 

/Okleveles gyógysze-
"4íi rész, gondnok 

Gummi-Áruk Sérvkötők 
FILSINGER AURÉL 

okleveles gyógysze
rész, tulajdonos 

IGYON 

TIP-TOP 
ITALOKAT 

R O O T  B E E R  
B I R C H  B E E R  
G I N G E R  A L E  

csapon vagy üvegekben 

Bell Main 155 Auto 3177 

THE SMITH PHODUCTS CO. 
'JpiSí |f ROBMJB> Co-

Pö^KiíBcvcLes 

MOTORCIKLIX $35 és feljebb 
BICIKLIK $75 ég feljebb 

& 

H4IUV-" ryonoi 

662-664 WILSON AVENUE 

és mindenféle 
élöoirágokbó\. 
állandó raktfc. 

"•sf* . ,tommptm* <m> 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésékre és 

Temetkezésekre. 

Aíni egy embernek méreg, az 
egy másiknak orvosság lehet. Az 
alcohol mint ital nem lesz ezentul 
használható a jelenlegi törvények 
szerint, minek a következménye 
előreláthatólag az, hogy sokkal 
nagyobb mennyiségben hasz
nálják majd fel a gyárak, iparte
lepek és a művészet különféle 
ágaiban, sőt azt hiszem nem túl
zás, ha azt mondom, hogy na
gyobb mennyiségű alcohol lesz 
fogvasztva a jövőben, mint ed
dig. 

Rendesen kb. 160 millió gallon 
spirituszt fogyasztott a nép az 
Egyesült Álamokban évente. Ez 
az óriási mennyiség csak az itali 
célokat szolgáló alcoholra vonat
kozik. Mert az ipari vállalatok
nál és művészi iparágaknál 
-ugyanekkor kb. 100 millió gallon 
szesz lett feldolgozva. ? 

Ennék a temérdek mennyiségű 
szesznek előállítására ujabb for
rásokat fedeztek fel, az eddig is 
használt magvaknál, mint pl. 
rozs. árpa, búza stb. Különösen 
alkalmazhatók a forró égövi 
Xipa pálmák. Ezen pálma növény, 
mely 1.1 c'( fermentálható cukrot 
tartalmaz, könnyen produkálhat 
50.000,000 gallon szeszt éven^int. 
A mexikói Sotol növény szintén 
ígérkező forrás erre a célra, per
sze a fürészpor is és más fahulla
dékok is. Ezenkívül még a gáz
müvek mellékterményeiből is 
nyerhetünk aleoholt és több le
hetséges forrás van még eddig, 
mely nincs kihasználva. 

Az aleoholokat négy főcsoport
ba lehet osztani: Absolut alcoliol, 
borszesz alcohol, 95%, denaturált 
szesz és fasaesí (wood alcohol)— 
méreg. 

Ez az utóbbi legveszélyesebb mé 
reg, mert nemcsak megvakulhat 
az ember, de halált is okozhat. 
Kzt is használják a denaturált 
szeszbe, hogy meggátolják ennek 
italra való használatát, s ha még
is megisszák, akkor ugyanazon 
nérgezési tünetek fognak mutat

kozni a páciensen, mintha fa-
szeszt ivgtt volná, mert a denatu
ráló anyag ugyebár fa szesz 
( wood alcohol) volt. 

Ajánlatos megjegyezni * kö
vetkező mérgezési tüneteket: A 
hőmérséklet hirtelen elváltozása, 
a test hideg lesz. Konvulziók 
néha tetanus. jellegűek. Hányás
inger. A pupilla — szembogár— 
tágulása, és azután nystagmus — 
íi szemgolyó megfordul félig vagy 
egészen. Azután beáll az érzé
ketlenség. A test zsibbad és nem 
érez. Jellemző a faszesz mérge
zésnél még a felsoroltakon kivül, 
hogy az illető megszűnik látni s 
vak lesz. Ezek a tünetek még 
egy nappal előbb jelentkeznek és 
21 órán belül teljes vakulást idéz-

i het elő. Vesegyuladást is okoz. 
A Mcthvl vagyis wood alcohol 

(faszesz) nem mérgesebb a tiszta 
borszesznél, hanem dekompozi-
ciós termékei, mint a formalde
hyde és Acid. Formic (hangya-
sav) mindkettő az emberi testben 
képződnek a faszesz felbomlásá
nál, ezek az okai a fentebb emli-
tett mérgezési tüneteknek és vé
gül a megvakulásnak. 

De-nemcsak mint italt, de sem
miféle körülmények között még 
bedörzsöl ésre sem szabad hasz-
i vilni az ilyen nagy mérget. Mert 
használják például ölesd liajszesz 
készítményekbe is. 

11a nem akarjuk veszélyeztetni 
egészségünket, de különösen sze
münket, ne igyunk faszeszt — 
wood aleoholt! 
Használhatóságuk szerint a kü
lönféle szesztermékeknek a követ
kezőket emlitem meg: Absolut al
cohol — vegyi kísérletekre. De
naturált szesz — borszeszlámpá
ban hőfejlesztő. Faszesz -r- wood 
alcohol—festék gyártásnál. Tisz
ta spiritusz. Ferenc^ pálinka — 
borszesz --- 95% os grain alcohol 
pedig orvcwi célokra és a gyógy-

tárakban használják tincturák, 
emulsiók, kivonatok, fluidok stb. 
készítményekben. 

Ez az alcohol tiszta növényi 
magvakból, rozs, árpa, buza vagy 
más magvakból készül fermentá
ció utján. Fermentálás után több 
melléktermény marad hátra, ezek 
között az élesztő — yeast — me
lyet mindenki ismer. A házi ke
nyérsütésnél fontos szerep jut az 
élesztőnek. Ettől "kel" meg a 
kenyér. Az élesztő nem más, 
mint millió és millió kis sejtees-
ke, egy szerves élő anyag. 

Az orvosok bacteriologiai meg
figyelései szerint rendkívül gyógy 
hatása van némely belső betegsé
geknél, mint pl. dyspepsia, gast-
ralgia, indigestio, gyomortágulás 
uál stb. Használják még ezenkí
vül némelty bőrbajoknál is és a sör 
gyártásnál is használhatják. 

PÉNZKÜLDÉS SZIBÉRIÁBA 

teni megbi&Qttjáho?, Svffitlir Vil
moshoz. < 

Ez a rendelet főleg azokra néz
ve előnyös, a kik most a nemzeti
ségek által megszállott megyék
ben laknak és igy sok időt és egye
bet veszítettek el azzal, mig az út
levelekre várakoztak. Előnyös 
azonban azokra a magyarokra 
nézve is, a kiknek megyéit épség
ben hagyták, mert most gyorsan 
és biztosan hozzá juthatnak az 
utazáshoz szükséges útlevélhez. 

MEGSZŰNT A MAGYAROR
SZÁGI <JYÓGY- ÉS KÖTSZER-

HIÁNY. 

Az "Amerikai Vereskereszt 
Egyesület" átutalási hivatala je-
'enti, hogy több amerikai polgár 
ís bevándorlott megbízásából ed-
lig már 31,605 dollár készpénzt 
italtak át Szibériába, ahol ezt az 
összeget 207 hadifogolynak hiány 
talanul kézbesítették. 

Mindazon amerikai beváudorlot 
Lak és polgárok, kik valamelyik 
zibériai fogságban levő hozzátar

tozójuk sorsán enyhíteni akarnak 
izáltal, hogy pénzt küldenek ne
ki, forduljanak bizalommal az 
"Amerikai Véreskereszt Egyesü
let" magyar osztályához, ahol a 
pénzküldés eljárását illetőleg díj
talan felvilágosítást nyernek. A 
szibériai foglyoknak átutalt ós 
kézbesített összegről a feladó hi
vatalos nyugtát kap, melyen a 
címzett sajátkezű aláírásával bi
zonyítja, hogy átutalt összeget 
hiánytalanul átvette. Ha a küldött 
pénz bármely oknál fogva nem 
volna kézbesíthető, ugy az min
den levouás nélkül . les& vissza
utalva a feladó címére. ! 

A szibériai hadifoglyok haza
szállítását illetőleg egy uj eljá
rást léptetett életbe az "Amerikai 
Vereskereszt. Egyesület, mely ál
tal módjában Van minden ameri
kai lakosnak, hogy az orosz fo
golytáborokból? -sinylődő rokonait 
vagy barátait 'kiszabadítsa- és ha
zájába visszaszállítsa. Ezen eljá
rás 2<»0 dollar költséget igényel 
és sürgős közbenjárás esetén kb. 
még hat dollár sürgönygöltséget 
is meg kell téríteni. 

Minden amerikai magyar ügyé
ben díjtalanul jár el és angol 
vagy magyar nyelven irt levél
beli kérdezősködésre válaszol az 
"American Ked Cross," Hunga
rian Division, 124 East 28th St., 
Xew York, N.'V. 

4 Az "Amerikai Vöröskereszt 
Egyesület" magyarországi külö
nítményének eddig végzett mun
kája eredményéről ad számot egy 
rövid kis jelentés, melyben S. A. 
Moffat amerikai őrnagy, mint a 
Vöröskereszt osztrák és magyar 
kirendeltségének a fej$, a követ* 
kezőket jelenti : 

"Magyarország egészségügyi 
helyzete javulófélben van, ámbár 
a gyógy- és kötszerek állandó hi
ánya nagyban hátráltatott bennün 
ket munkánk teljesítésében. Ed
dig több mint ,90,000 magyar és 
osztrák alattvalót részesítettünk 
segélyben és Budapesten 52, a 
környéken pedig 11 kórházat lát
tunk el a betegek kezeléséhez 
szükséges műszerekkel és orvos
ságokkal. A budapesti gyógyszer 
tárakban és kórházakban a leg
szükségesebb orvosságok, mint pl. 

quinine, cocaine, sUychuine fs 
morphine, hiányzanak. Az Ame
rikai Vereskereszt Egyesület ezen 
hiányt pótlandó, öt gyógyszeráru 
raktárt létesített Budapesten, 
hqgy a jövőben a betegek sikeres 
kezelése fenakadást ne szenved
jen. 

A kórházak fehérnemű és ruha-
inségén is enyhítettünk, mert 
százezerszámra osztottuk szét a 
betegek kezeléséhez és épentartá-
sához szükséges ruhadarabokat és 
Azonkívül gondoskodtunk megfe
lelő mennyiségű sebészeti műszer
ről, élelemről és kötszerekről, 
ugy, hogy ma már a magyar kór
házak semmiben sem szenvednek 
hiányt. * 

Az Amerikai Vereskereszt Egye 
sülét a mai napig, a magyarorszá
gi jótékony egyletek ntmutatása 
mellett, 19,900 magyar családot 
részesített segélyben, ami 64,700 
személynek felel meg. A buda
pesti kórházakban 14,515, a vidéki 
kórházakban pedig 8,600 egyén 
talált enyhülést a Vereskereszt 
jóvoltából. 

Megemlítésre méltó még néhány 
amerikai polgár nagylelkűsége, 

tkik gyűjtés által 366 újszülött 
gyermeket láttak el a szükséges 
kelengyével." 

dott törvényes bejegyzésért, ösz 
saesen 1,158,861,000 dollár befek
tetéssel, mig az elmúlt év ugyan
ezen hónapjában csak 500 válla
lat alakult, 323,635,000 dollár tő
ke befektetéssel; 

MÜNKÁSHIÁ^TY 
AUSZTRÁLIÁBAN 

UJ VÁLLALATOK 

Az "Amerikai Kereskedelmi 
Kamara" staitsztikai hivatalának 
kimutatása szerint az elmúlt hó
napban 945 uj vállalat folyamo-

Mark Sheldon főbiztos, ausztrfi 
liai megbízott az Egyesült Álla
mokban, kijelenti, hogy Ausztrá
liának nem tőáére, hanem népes
ségre van szüksége. 

Ausztrália lakosság* iünt töfcb, 
mint 5 millió, holott 24 órán be
llii még 10,000,000 munká* talál
hatna alkalmazást. 

CSÖKKEN A KANADAI 
BEVÁNDORLÁS 

A kanadai bevándorMsi ható
ság jelenti, hogy 1919. évben 43 
százalékkal csökkent a bevándor
lók száma. 1918-ban 71,314 ameri
kai vándorolt ki Kanadába, mig 
az elmúlt évben csak 40,715 volt 
a kivándorlók száma. 

VISSZATÉRŐ LENGYELEK 

Mindazon lengyel alattvalók, 
kik annak idején átkeltek az oce-
non, hogy a lengyel légióban har
colhassanak a szövetségesek ol
dalán, engedélyt kaptak az Egye
sült Államok kormányától, Mogy 
visszatérhessenek Amerikába, i 

*—. 

NYISSON 

SZÁMLÁT 

MINÁLUNK 
316-3 Ö.W. 

'OKAIT 
M E G 

ŐRIZZÜK 
AKÁR

MEDDIG 

Uj Otthon-Berendezések Tavaszi Kiállítása 
Már Megnyílt 

Taváéi butorkiALLitásuxtk «gyike » legjobbaknak, amelyet valaha is bemutattunk a kösönsétfMk, Ha egy 
ilj szoba bebútorozását tervezi vagy ujabb darabokkai. afc*ri» «aolm ottbona kfoyeimtt, ugy látogasson meg 

1 és okvetlenül megtalálja mindazt, amit keres. 

1 

FONTOS ÉRTESÍTÉS A 
HAZA UTAZÓKNAK 

Horváth Vilmos, a svéd konzulá
tus megbízottja, nagyfontosságú 

értesítést kapott. 

A Clevelandban székelő és a 
magyarok érdekeit is teljes mér
tékben képviselőxsvéd királyi kon
zulátus Youngstown és környéki 
teljhatalmú megbízottja, Horváth 
Vilmos, a következő hivatalos ér
desítést kapta: 

"A magyar kormány irra kéri 
iz Amerikában székelő svéd kon
zulátust, hogy adjon útlevelet 
iiindenkínek, a ki magyarnak 
vallja magát, illetőleg magyar ál
lampolgár volt és be tudja bizo
nyítani azt, hogy a háború előtti 
Magyarország területén lakott, 
mielőtt Amerikába jött. Horvát-
Szlavonországot nem számítjuk 
Magyarországhoz;" 

Ez a rendelet azt jelenti, hogy 
mindenki, a ki haza akar utazni, 
akár színmagyar, akár német, 
akár tót, akár román, vagy szerb 
ajkú is legyen, a svéd konzulátus 
utján kapja meg az útlevelét, 
léhát mindenki, a ki Magyaror
szágon szültetett, nemzetiségi és 
vallási különbség nélkül. így te
hát nem kell a jövőben sem a cseh, 
sém a szerb, sem a román konzu
látusokhoz forjfJulni, hanem csak
is a fkvéd konzulátushoz, vagy it-

$156.50 3 DARABBÓL ÁLLÓ DUOFOLD BERENDEZÉS ARA 
K Y O S  V A G Y  T E R M É S Z E T E S  T Ö L G Y B Ő L  . .  . .  

Ha még egy hálószobára volna tszük-ié^e, ugy vegyen egy ilyen csinos 
Duofold berendezést, amely nappali szobának és egyszersmind hálószobá
nak a legalkalmasabb. A képen látható berendezés aranyos vagy termé
szetes finiselésü tölgyfából késziWt, Az áthuzatok a legjobb minőségű 
boputanzatbol készülték. Tartósságuk híres. A darabokat külön-külön |s 
veheti. A JOa-vfittpínt » szék fa a hintaszék darabja $33.50. 

ARANYTÖLGY SZEK
RÉNY .. $30.00 
Valóái hftsitott tölgyfából, 
aranyos finitwléssel. Nehéz 
tükör üveg és nagy, tágas fió
kok. * . 

FONOTT VEftSZŐ-. 
KOCSIT BÉBINEK 

|í*gy választékunk ifiéi .BÍ* 
dennemü gyermek kocsikban. 
Minden minta és tipust a mi 
kiállításunkban megtalálhat. 
Jöjjöu el és nézze meg őket. 

tijiiij i.i ' • iTI 

7 DARABBÓL ÁLLÓ EBÉDLŐ BERENDEZÉS 
É<*Y ASZTA^m WmiK QQ 

nj ewdtö bc&rtflczÖsre volua szüksége és nem aV^r sok pénzt ki
adni r«4, Ugy nézze meg ezt a berendezést. Az asztal szolid tölgyből-ké-

i5 incses lappal, inely kinyújtható hat látra. A székeknek box v$z» 
cö val64i bőr ülése van. Ez a berendezés igen jó és a mellett igen olcpó. 

FUMED TÖLCY LlfiEiBY AMlTAI. 

olyan, 
mint' a képen 
látható, 42 in
cses erős lap- • 
pal és nagy 
polccal. Valódi 
tölgy fumed 
finisoléesel. > 

FEHÉR VASÁGYAK minden nagyságban 

lny* üE. -ijjA-w j., M.IX" .m. 4 * * •• ,:" . " " v 

$13.50 
4^y, fclicr zo? 
4>énc finiselés
sel. (Válogat* 
hat dupla és 

•gyes nagysá
gokban. Néz-
ie meg őket 
még holnap 
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