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Társadalmi

Belicey-iit 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség néni ad vissza.
Nyllttérben égy sor közlési óijá 50 t

Lelkes községele, nemes
szivü adakozók az otthonukat vesztett felvidéki népet
visszajuttatják ismét az oltalmat nyújtó fedél alá. Épülni
fognak uj házak, uj községek s az aláomló keserves
könnyek felszáradnak s hálás ajkak fogják isten áldását
kérni a jószivü adakozókra.
Szeretnők látni Szarvast
is, ami jómódú községünket,
a nemes szivü adakozók között. Sajnos, ezidő szerint
hallgatunk, mint a néma sir.
Hogyan, hát a nemes felbuzdulás sértené ami tipikusan
maradi jellegünket? Majdnem
azt lehetne mondani, hogy
impozáns áldozatkészség inkább akkor volna remélhető,
ha egy oly Szar vasfal vát akar-*
nók, épitteni közköltségen,
hol piócamód tollasodott kofákat telepíthetnénk s hol
nyilvános ünnepélyeket rendeznénk egymás mocskolására s miiveit emberhez nem
méltó vak gyülölködési orgiák céljából. Mert egymás
értékét tépdesni, egymás tekintélyét hazug és rosszakaratú fecsegésekkel, vénasszony}, férfíatlan
kofálkodással viz alá nyomni olyan
késziek vagyunk, de mikor
kifejezésre kellene juttatnunk
azt, ami méltókká tenne bennünket a „külturember" titulus
vindikálására, akkor
nagybölcsen
begubózzuk
magunkat s ott hallgatunk
hol szólnunk kellene. Persze így 'Szarvasfalva nem
f o g felépülni, de gyönyörű
társadalmi életünk vígan fog
erjedni, illatozni továbbra is.

és szépirodalmi

FELELŐS SZERKESZTŐ:

KRECSMÁRIK

KIADÓHIVATAL:

hetilap

Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési
•• és a hirdetési pénzek küldendők. ••
Előfizetés: Egész évre 8 K, félévre 4

ENDRE

K, negyedévre 2 K. Egyes szám 20 t

a borus
MúSzka

fqúszka ?

A községünkben tartózkodó fogolymunkások sapkájukat elcserélgetvén s közben közönséges civil ruhát kapván javarészük, anynyira beleolvadtak a szarvasi nép
közé, hogy most már ember legyen, aki az ilyen kiöltözött muszkát meg tud különböztetni a nem
muszkától. Sőt, mert szarvasi paraszt legények között is van olyan,
akinek muszkasapkája van, könynyen abba a tévedésbe eshetni,
hogy ami jámbor atyánkfiait nézzük muszkáknak s az igazi muszkát pegig bensztllőtt polgárnak
gondoljuk. Kivül ugyanis nagyon
hasonlítanak egymáshoz, de belül talán mégse ?

hozatalát szabályozzák, másrészt
pedig megállapítják a buza és
rozsliszt legmagasabb, árait. Megnyugvással vesszük ezekből tudomásul, hogy az eddiginél jobb és
olcsóbb lisztünk lesz a következő
esztendőben. Az őrlésről szóló
kormányrendelet megállapítja, hogy
malomvárialatoknak a két százaléknál nem több idegen keverékét tartalmazó, hektoliterenkint
75 kilogrammos sulyu búzát az
egynemű korpa és hulladék elvonása után, annak figyelembevételével, hogy takarmánylisztet előállítani tilos, 78°/o-ra kell kiőrőlni
ig

oros o
A b ú z a nj^KirrjáUS
árának ^Szállítása.
Székesfehérvár város törvényhatósága köriratot küldött a megyéhez, hasonló felirattal leendő
támogatás céljából. Ezen feliratban
a miniszterelnöktől azt kéri, hogy
a buza maximális ára 34—30 koronára és a többi gabonanemüek
maximális ára is jelentékeny mérvben leszáilitfassék, a törvényhatóságok részére engedélyezendő gabonavásárlásoknál az eladókra
nézve mondassék ki a kényszereladás s engedtessék meg, hogy
a vidékiek a szomszéd piacra
hozhassanak gabonát, a városi
lakosságra fejenként megállapított
10 kgrm gabona 15 kgra emeltessék fel s a városi lakosság is kaphasson sertéshizlalásra s állattartásra szemes takarmányt

Jobh

o l c s ó b b Ic&z

A kormány üdvös rendeleteket
bocsátott ki, amelyek egyrészt a
közfogyasztásra szánt buza- és
rozsliszt előllitását és forgalomba-

s teiiezectin uer[zioafarban
Embert ölni szabad, Rettenete felSajnös! A z emberölés oeszcdelmes,
[lléres örökség

a az emberi oér, benne lerem
[a babér.
Benka

Qyula.

Szarvaslak: Bakula János póttart. 4. sz. hadifogoly. Csonka
János póttart, 4. sz. hadifogoly,
Féder Mátyás 4. sz. sebesült,
Havran Mihály 4. sz. hadifogoly,
Janunk Mihály 4. sz. hadifogoly,
Kasnyik András 9 sz. sebesült,
Komlós Ferenc 4. sz. hadifogoly,

Kovács György póttart 13. sz.
sebesült, Medvegy I. Mihály póttart 3. sz. sebesült, Sovány Pál
póttart. 1. sz. sebesült, Tóth János sz.-vezető 13. sz. sebesült,
Szappanos György 39. gy. ezr.
sebesült.
Kondoros) : Szebegyinszky István póttartalékos 1. sz. sebesült.
Békésszentandráslak : Magyar
9. gy. e. 3. sz. sebesült
i Ferenc 39, gy, e. sebesült.
Öcsödi: Zilai András 4. szám
sebesült.

a
— Kiadó a vizbefult mentésénéi. —

Csütörtökön délelőtt nagy riadalom volt a szarvasi Betlehemalatti közös fürdőhelyen.
Egy elmebajos öreg földmives
asszony, özv. J^riska Jánosné vétette magát a Körözsbe, előzőleg
nyakát egy kendővel szorosan
átalkötötte. Arra jártak épen csolnakázó diákok, kik az elmerülő
agg nőt kiemelték a vizből s a
partra vonszolták. Ugyanekkor ért
oda csónakán a „Pesti Hírlap"
Szarvason üdülő felelős kiadója,
Holzer József is. A sikeresen alkalmazott élesztési kísérletek magához téritették a sötét szándékú
öregasszonyt, ki előzőleg már kütbaugrással is kísérletezett.
A tragédia színhelyén jajveszékelve jelent meg a szerencsétlen
öreg nő leánya is, ki a magához
tért asszonyt lakására szállította.
A már nagyon kritikus .állapotban levő agg nő élete megmentését annak köszönheti, hogy az
élesztési kísérleteket a szerencsétlenség színhelyén levő tanulóifjak,
köztük Konrád Jenő tanítóképzős
növendék is, oly szakszerűen alkalmazták, hogy akármelyik orvos
becsületére válhatott volná s égy
anyát adtak vissza a kétségbeeset családnak.t

0

\

1915. augusztus 15,

SZARVAS. ÉS VIDÉKE

2.

K. Egy ismeretlen jótevő a a szarvasi izr.
pesti magyar kereskedelmi bank között eszközölt gyűjtés több
A f, hó 7-én tartott képviselő- utján a következő levél kíséreté- száz koronát juttatott a vak katestületi gyűlés röviden a követ- ben : „Nagyságos dr. Haviár Gyuszamara.
láné urihölgynek, mint a szarvasi
kező főbb ügyeket tárgyalta:
A vadászó hözönsóg
„Vörös Kereszt" egyesület elnöke
A folyó évi előre nem látható Szarvas. Van szerencsénk tiszteTéves információn
lettel
értesíteni,
hogy
egyik
ügykiadásoknak a mult évi maradalapszik egyes lapoknak ' az a
ványból Való fedezéséhez hozzá- 'felünk, ki magátmegneveztetni nem
közleménye, hogy a nyul vadáóhajtja, „Varsó eleste és egyéb
járultak.
nagyjelentőségű események kiví- szását augusztus elsejétől kezdve
Az anyakönyvvezetői dijak át- vása feletti lelkesedésből", azon megengedték.
Ilyen
engedélyt
engedése ügyében a törvényha- meghagyással utaltatott Nagysá- a minisztérium nem adott ki, sőt
tósági bizottság elutasító határo- godnak általunk 1000 _ koronát, nincs is tervbe véve. Ennek köhogy azt Nagyságod a Szarvason
zatot hozott.
levő összes „Vörös Kereszt* kór- vetkeztében nyomatékosan felhív' Konyécsnyi János h. számvevő házak céljaira, egyenlő részekben ják a vadászó közönséget, hogy
kérelmére megkapta a számvevői elosztani, illetve felhasználni ke- a vadászati törvény határidejét a
és könyvvezetői állás közti külön- gyeskedjék. Teljes tisztelettel Pesti maga érdekében szigorúan tartsa
bözetet. A községi ipariskolai fel- Magyar Kereskedelmi Bank. N. N. be.
ügyelő-bizottság tagjai a régiek 20 K, Kiss György a János fia
— Békéscsaba harangot
temetésén jelen volt sebesült és
maradtak. Póhl Károly kegydij beteg katonáknak 50 K. Össze- a d o t t á g y u k s z á m á r a . Bév iránti kérelmének tárgyalását el- sen : 1074 korona 80 fillér.
késmegyében a békéscsabai róm.
halasztották. A főszolgabíró KonJeszenszky
a legelső a
dacs András törvénybíró lemonjegyző.
harangfelajánlók között. A harang
o
dását nem fogadta el. Tudomái 4 mázsa sulyu s 1880-ban késul vették. Hoffer József szállodás
szült. Ünnepélyes levétele a mult
• kérelmére az „Arpád"-szálló bérlenapokban ment végbe. A jelenlevőtéből 25%-ot engedtek el ismét.
in vők megkönnyezték a
kedDr. Fuksz Ignác községi orvosi
ves hangú, szép harang levételét.
*
*
*
ténykedéséért némi dijazást kért
A hallottakat siratta e'l ezelőtt s
— Békés község humánus
most majd a halált fogja ontani
cselekedete. Békés község neDr. Dérczy Ferenc j<
érctorkából.
25 kororla drágasági pótlékot héz helyzetben lévő tisztviselői
— Lassabb lesz a tábori
sorsán nemes áldozatkésszéggel
posta. Nemsokára nagy lassudás
A Siemens—Schuckert cég a igyekezett segíteni legutób tartott fog beállani a tábori posta levilágitásiáram árának felemelését közgyűlésén. Elhatározta ugya- bonyolításában, oka az lesz, hogy
nis, hogy a tisztviselőket 5—25% a járványok széthurcolását elkepótlékban
részesiti. rülendők, a katonai parancsnokAz 1915, év második negyed- drágasági
ről szóló közegészségügyi orvosi Minden hazafias érzelmű község ságok a harctérre küldött postai
küldeményeket alapos fertőtelenijelentés, tekintettel kedvező vol- kötelessége lenne e nemes példát tés alá veszik.
tára, örvendetes tudomásul szol- követni akkor, mikor a tisztviselők úgyis kétszeres munkát vé— Aszaljunk zöldséget és gyügált.
mölcsöt. Ezt kívánja és nagyon
Dr. Belopotoczky ügyvezető or- geznek.
vos kérelmezte, hogy a község és
— Áthelyezett tanítónő. A köz- helyesen kívánja igy a földmia kulturalaptól bérelt földterüle- oktatásügyi miniszter
Csépány velésügyi miniszter a vármegyé"tekbérletéről lemondhasson. Ujabb Margit szarvasi állami polgári hez érkezett leiratában. Elmondja
tárgyalás és ügyészi véleménye- leányiskolái tanítónőt a dobsinai a leiratban, hogy a közélelmezési
zés céljából .az elöljáróságnak állami polgári iskolához helyezte megkönnyitést van hivatva szolgálni ez a kívánság, merc a hus
át.
visszaadták a kérvényt.
Strasszer Albert budapesti mér— Qr. Friedman emlékbeszéde. nemcsak drága, de állandóan
nök a vágóhídon termelt állati Az izraelita templomban szom- fogy az állomány ugy a vágóvér- és bendő megvételét óhajtja. bat egy hete nagyszabású s ke- marhákban, mint a sertésekben.
0
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Nem megy bele a község. A vért
különben is a szegény népközölt
szokta ingyen kiosztani.

A „yőrös Kereszt"-nek
adományoztak;
Scheiner Bernát 14
K 60 f, Kepenyes Györgyné 10

gyeletes emlékünnep keretén belül folyt le az istentisztelet. Dr.
Friedmann Ernő főrabbi gyönyörű
beszédben foglalta bele beszédébe
a háború, továbbá a trónörököspár meggyilkolásának évfordulóját. Őfelsége születésnapjáról is
loyális melegséggel
emlékezett
meg. Itt jegyezzük meg, hogy

— A békési ev. egyházmegye
közgyűlése. A békési ev. egyházmegye f. hó 24-én tartja Kondoroson rendes évi közgyűlését
/{eviczky
László esperes és Haviár Dani egyházmegyei felügyelő
ikerelnöksége mellett. F. hó 23-án
délelőtt 9 órakor az iskolai bizottság tart ülést.

szarvasi fiókintézete értesiíi a közönséget, l t ogy intézeti Helyiségét a G

— Ahonnan nem szöknek a
muszkák. Ugy« látszik, hogy a
csabaiak humánusabban ' és valamivel bővebben gondoskodnak
a muszkafoglyok ellátásáról, mint
a mi gazdáink, Nálunk ugyanis
alig fogták kezökbe . a kaszát,
már itt is ott is kereket oldottak
a silány koszt miatt. Békéscsabán eszök ágában sincs a szökés.
Ott még bért is adnak nekik a
tekintélyesebb gazdaemberek. (No
hiszen csak ezt várják nálunk!)
A gerendási gazdák 1240 kor.
munkadijat
fizettek ki eddig.
Annyi bizonyos, hogy humánus
és gavallér emberek.
— Egyházi számvevőség pénztárvizsgálata. A békési ev. egyházmegye számvevőbizottsága f.

hő 6-án Reviczky

— Elviszik a pálinkafőző klsüstöket. A honvédelmi 1 " miniszter
a pálinkafőző kisüstöket hadi célokra lefoglalta, hogy azok rézanyaga a muníció gyártásra felhasználtassák,
— Dr- Gerő S. sarajevoí fog-

orvos Szarvason

— H o g y a n árusítható a
l i s z t é s k e n y é r ? Gyula város rendőrkapitánya rendeletileg
szabta meg a liszt és kenyér kicsinyben való eladási árát. E szerint Gyulaváros területén a detail
kereskedelemben a megállapított
maximális áron felül 10 százalék
kereskedői haszon számitható fel.
Tehát- kicsinyben való vételnél a
grammonként 85 f, főző liszt 65 f,
kenyér liszt és kenyér 45 f, korpa
20 f, rozsliszt 45 f, rozskorpa 20
f, száraz bab 44 f, borsó vagy
lencse 55 f.

ó - f é l e liássbó

Sgybeh b o n t á s á r a l,ozza a í. közönségnél, miszerint ugy mint eMig, ezután is betéteket

visszafizeti, valamint kölcsönöket előnyös

betéteidet

feltételei? mellett

bármikor
folyásit.

a Beliczey-iít

'117 szám alatt levő Medveczkyféle gyógyszertár épületében rendel d. e. 9— 12-ig és d. u. 2—6-ig.

az intézet fulaj3onát képező Koníűr-féle házba lielvezi át.

és a

espe-

res és Haviár Dani egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett az
egyházmegyei pénztár számadásait vizsgálta át Szarvason. A
pénztárt teljes rendben találták.
A bizottság 200 koronát bocsátott az esperes rendelkezésére,
hogy azon a kórházi betegek számára vallásos olvasmányokat szerezzen be és osszon ki.

er hó

a legelőnyösebb l?amc.fozás mellett elfogaS

László

3-12

1935. augusztus: 15
— Békéscsaba-falva, Békéscsaba áldozatkész lakpssága avval a nemes, hazafias tervvel
foglalkozik, hogy egy felvidéki
községet teljesen újraépít A községi tanács foglalkozott is e
kérdéssel s nagy lelkesedéssel
állapította meg a terv megvalósításának módozatait,
— A z oroszok irópapiroeban szívják a dohányt.
Panaszkodnak ami orosz foglyaink,
hogy a gazdák nagyon fukarok
a dohány osztogatásában. Pedig
borzasztóan szeretnek füstölni.
Annyira mennek, hogy a legközönségesebb pipadohányt irópapirosba sodorva, szívják el.
— E g y öl f á t 16 k o r o n á é r t v á g n a k . Épen nem mosolyogva adta le egy szarvasi úriember, hogy a fáját ölenként 16
koronájával akaiták felvágni. Isten bizony még el öbb-utóbb
holmi nyugalmazott
miniszteri
tanácsosok is be fognak állani
favágónak, oly jövedelmező ez a
foglalkozás.
— A községi közegészségügyi
b i z o t í s á g ülése.
Az elmúlt csütörtök délután, a
Kondoroson történt ázsiai-kolerás
elhalálozás következtében, a szükséges
óvintézkedések
céljából
ülést tartott Placskó
István ev.
lelkész elnöklete mellett a közegészségügyi bizotság. A védekező
eljárások megtételére az elöljáróság és az ügyvezető orvos lettek
megbízva, illetve uíasitva. A piaci
élelmiszerek tisztaságának szigorú
ellenőrzésére Dr. Déry tb. megyei főorvos önként vállalkozott
s ez teljes garanciát nyújt a szükséges tisztaság megóvására.
— T e m p l o m ü n n e p . A helybeli róm. kafh. hivők számára lélekemelő ünnep lesz a kafh.
templomban a templom védszentjének, Szent.Klárának tiszteletére
Az ünnepi istentisztelet mad.e. 10
órakor kezdődik, Az elmúlt csütörtökön a papság ünnepelte Szent
Klára emlékét. A templom 103
éves már 1812-ben építették s
mint kegyúri templom hirdeti az
Úr dicsőségét mind-e mai napig. A
szent misét Dr. Dunay Alajos tb.
kanonok szolgáltatja, nagy papi
segédlettel, a szent beszédet pedig Fetzer József szarvasi plé-
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;e születése
napján aug. 18-án d. e. 9 órakor szintén ünnepi istentisztelet
— Kolerá Kondoroson. A mult
héten Kondorosra érkezett egy
körösladányi magyar ember. Útközben rosszul lett s Kondoroson,
mint a bakteriológiai vizsgálat
megállapította, ázsiai kolerában
elhunyt. Szigorú intézkedéseket
tettek a veszedelmes ragály elfojtására.
— A szarvasi Izr. népiskolában
a beiratások szeptember 1—4-éig
tartanak és pedig d. e. 9—11,
d. u. 3—4 óráig. A beíratandó
gyermekkel a szülő vagy annak
megbízottja felszerelt bizonyítvánnyal jelenjen meg. A jelzett
időn tul nem lehet beíratni Rendes tanítás szeptember 5-én kezdődik,
A szarva*}

izr. iskolaszék

elnöke.

— fielyszűke miatt a „Csarnok" rovatban levő „Ellenséges
tűzben" c. cikk befejező részét
jövő heti számunkban hozzuk.
— Közigazgatási bizottsági
ülés. Hétfőn délelőtt 9 órakor volt
Békésvármegye közigazgatási bizottságának augusztus havi ülése;
az ülésnek nem igen voltak fontos tárgyai, mindössze is 2—3
ügy került, melyek érdeklődésre
tarthatnak számot,
— fl kiéheztetés! terv kudarca.
Komikusnak
mondhatni azt a
helyzetet, melybe Anglia került
Nagy garral ijesztett rá az ellenséges nemzetekre, hogy majd k-iéhezletési politikájával töri le
őket. És ime ! Nálunk bőséges,
a mult évinél kétszeresen jobb
termés lett, Angliában pedig kegyetlenül silány az idei hozam,
így lesz majd az éheztetőből
éhező.
— A szövetségesek vámp o l i t i k a i e g y s é g e . A vámpolitika jövőjéről már most tárgyalnak a németek, Félmerült
részükről az a gondolat, nem-e
lenne üdvös minhárom államra
nézve, ha a békekötés után egységes vámterületté olvadnának
egybe s vámpolitikai egységet
képviselnének a többi államokkal
szemben ?

3.

— A z esöröl m e g az orosz
f o g l y o k r ó l , A folytonos esőzések nagyon gátolják a gabona
behordását és cséplését, A keresztekben átázott gabona menynyiségileg és minőségileg sokat
szenvedett, a gabona sok helyen
kicsirázott megpenészedett, megdohosodott, Az esős időjárás következtében beállott vesztességet
búzában, rozstían és árpában kat,
holdankint 80—100 kilóra lehet
becsülni. A zab aratását julius
végén kezdették meg. Tengeriből
nagytermés van kilátás. Cukor és
takármány répa jól fejlődik, csalamádé bő termést adott. A rét- és
legelő fejlődésére az időjárás igen
kedvező volt, a kihajtott állatok
elegendő táplálékot találnak. Gyümölcsből közepes, szőlőből jó
termés várható. Az orosz foglyok
a mezőgazdasági munkálatoknál
igen megbizható, dolgos munkásoknak bizonyultak : a munkadók
megfelelő bánásmódban részesitik
őket. Napszámbérek: férfi napszám 1 0 - 12, női napszám 5—6
K votl.

Jelenleg is felmondatlan állásban lévő, teljesen hadmentes, m é r l e g k é p e s
főkönyvelő

l e v e s z ő , ki t ó t ó l is

féle M E L L K A R A MELLÁKAT
•• a „ 3 f e n y ő v e l "

közjegyzőileg
hitelesített
bizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.
97—120

Csomagja 30, doboza 6 0 fiII.
Kapahtó minden gyógyszertárban
és
drogériában.

BLASKÓJÁNOSNÉ

Kussuth Lajos-utca 38. szám alatt
levő házában egy üzlethelyiség
és két szobás utcai lakás és két
udvari lakás minden hozzátartozó
mellékhelyiségekkel. 1 —3
Bővebbet a túlajdoQoSQál.

óhajtana családi okok miatt
lehetőleg Szarvason takarékban, bankban vagy magánvállalatnál bármily m e g felelő állást nyerni.
Cim a

kiadóhivatalban.
12—12

TEPLIC2KY JÁNOS
décsi pusztai birtokán

tanyával haszonbérbe,
esetleg felesmüvelés
alá kiadó.
2—6.
Kivenni szándékozók
HARMATI J Á N O S N Á L
jelentkezzenek.

ű. n>. gyogyárüt,

a

használják köhög é s , h u r u t , rekedtség, elnyálkásodás és
szamárköhögés ellen a

ÖZV.

ÁRU

38

a, „8 fenyővel"-

an
Bergmann
Tetscben

<S Co. cégtől
a-

egyre nagyobb kedveltségnek és
elterjedtségnek Örvend szqplő ellen való elismert hatásánál fogva
s a bőr- és szépség gondozásban való felülmulhatatlanságáért.
Ezernyi elismerőlevéJ! Sok legnagyobb kitüntetés 1 Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan * a Steckenpferd védőjegyre és a cég helyes nevére !
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerözletekben stb.
Hasonlóképen kitünö Brgmann
Manera Hliomkrémjé (80 fill. egy
tubus). Kitűnő szer női kezek
gondozására
19—40

1915, augusztus

4 SZARVAS ÉS VIDEKE

annyira

•

I,

1. benzinnel vagy aetherrel való befecskendezés,
2. nem szükséges a
3. nem kell a levegő hozzájárulását megszorítani, hanem:
B E N Z 0 L I N E

minden

rendszerű

motorhoz

egyöntetűen

a

motoron

valö minden változás nélkül, kiválóan alkalmas.

BEN ZOLI NE
BENZOLINE
óránként egy lóerőre.

használatánál a motor könnyen indul

használatban rendkívül olcsó, átlagban 400 gramm kell

Hogy ezt bebizonyítsam, g y á r a m b a n a következő rendszerű
tattam fel és tartom az érdeklődök részére állandó

1.
2.
3.
4.
5.

Climax
Lux
Langen & Wolf
Osers & Bauer
Daimler

6.
7*
8.
9.
10.

motorokat

állí-

üzemben:

Polke
Warchalovszky
Benz
Polh
TTÍayer

Oly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyitvánnyai mint komoly érdek
iődőket igazolni tudják, még pedig községenként legfeljebb 3 személynek Bécsbe
való utazás költségeit megtérítem.
A b e o z o l i o e ára
„

Kisebb </ét«liKl

eg$Sz v Waggoi)Véte!i)£í

||o -

fél

115*—

.

„

koroQa

125* —

helyt bécsi gyáramból vashordókban szállítva készpénzfizetés ellenében.
rendeléseket n e m eszközlök.

Nyomatott Sánu^el Adolf könyvnyomdájában Szarvason,

Utánvétes

I,

