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bereket. Ha higgadtabb természetű, Ugy kötelességének
kell, hogy tartsa, ami fajunkat gyalázó pimaszokat azonAz orosz is ember, ép
nal feljelenteni a hatóságnál.
mint mi s nem volna
Mi hisszük is, hogy az illető
sem lovagias, sem humánus
szarvasi gazda hazafias köd o l o g a fogoly munkásokkal
telességének fogja tartani legszem ben k egyetlen k ed n i s
alább utólag tenni meg a
brutálisan éreztetni fogolya feljelentést e szemtelen
voltukat. A józan hazafias
gondolkodás s a kegyeletes
hazafias önérzet azonban határt tudjon szabni annak a
bánánásmódnak, melyet az
orosz foglyokkal szemben Katooák a KatoQákQak.
kell tanusitanunk. Sajnálatos
Az elmúlt vasárnap párats egyenesen megdöbbentő lan érdeklődés mellett ment
tünetek kezdenek ebben a végbe községünkben a vak
tekintetben fel burján záni ná- katonák javára rendezett s a
lunk. Mig "egyes helyeken községi színkörben tartott
sztájkolnak a fogoly orosz hatalmas rnüsoru hangvermunkások a hitvány koszt seny. A békéscsabai tartamiatt, addig más munkaadó- lékkórház X-ik alosztályában
nál meg csaknem dédelgető ápolt beteg katonák nemes
gyöngédséggel s kedveske- buzgólkodásának köszönhető
désekkel tüntetik ki egy irán- az a 946 kor. tiszta jövedetunk ellenséges és fiainkra lem, melyet a nemes célra
gyilkos fegyvert fogó nép fordíthatnak.
A közönség
katonáit Az elkapatott mu- osztály- és rangkülönbség
zsikok aztán annyira mennek nélkül vett részt a mindvégig
nekibátorodó pökhendiségök- magas nivóju hangversenyen.
Részt vett a hangversenyen
ben, hogy amikor pl. Kovnó
a megyeszerte ritka szereelestét közölte a bűnösen
tetnek és
népszerűségnek
jólelkű gazda az ő orosz foörvendő törzsorvos is, Dr.
golymunkásaival, hát ezek a
Hazai Sternschuss Jánosait
megtűrt hordák egész szemlelkesen ünnepeltek s ki hátelenül és éktelen
dühhel
lásan köszönte meg a z f a
szidták a „kutya magyart",
meleg vendégszeretetet melya magyar gazda jelenlétében.
ben a szarvasi „Vörös KeMegjegyzendő, hogy jóérreszt" kórház és a községi
zésű magyar ember, ha vé- vezetőség részesítette az ő
letlen hirtelen
természetű, derék beteg katpnáit. íme így
felképeli az alávaló gazem-
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inzultus miatt. Mi nem bántjuk a szerencsétlen foglyokat, de megköveteljük, hogy
mig ami fiainkat tőlünk távol piszkos orosz hordák
golyói ölik, pusztítják, addig
itthon e megkérgült agyú pimaszok, saját hazánkban, saját kenyerünkön mégse merészeljék mocskolni a magyart!

KIADÓHIVATAL:
Belicey-út 9 szám, hová az előfizetési
.. és a hirdetési pénzek küldendők.
Előfizetés : Egész évre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K* Egyes szám 20 t
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aratnak fényes diadalt még a
beteg katonák is.

OroSzúl tai}úlÖ atyafiak.
Nem panaszkodhatnak a
hozzánk került orosz fogolymunkások, hogy nem tálainak nálunk néhol nagyon is
meleg, de a nemzeti kegyeletet egy kicsjt megszégyenitő fogadtatást és ellátást.
Gondoljunk például arra a
mézes-mázos összebarátkozásra, midőn á muszkalegény odaadó szeretettel tanítja a tőt atyafit orosz betűvetésre, viszont a cyrill-betükkel telitett s valószínűleg
e miatt szédült fejű polgártárs meg hálából nagy hévvel tanítja a tudásvágytól
roskadozó fogolymunkást —
ugy-e azt hinnétek mindnyájan, hogy a magyar nyelvre?
Ördögöt, és éppen itt pirulj
magyar
becsület,
mivelhogy nem a magyar- de tót
nyelvet helyezi előtérbe a
magyar föld kegyetmébő élő

Szarvasiak:

Berkovií

12. sz, meghalt, Breznyik Pál 16.
sz. sebesült, Janurik János 13. sz.
sebesült, Kiss II. János tizedes
sebesült, Komár György 16 sz.
meghalt, Kozsueh János II. 13.
sz. sebesült, Mikula György 14.
sz. meghalt, Mrsan János 12. sz.
sebesült, Oravecz Pál 16. sz.
meghalt, Sutyinszky Pál 16. sz.
sebesült, Viszkok Mihály 16. sz.
meghalt.
Békésszentandrásiak: Farkas
Ferenc 13. sz. meghalt, Filák József 2, sz. sebesült, Őri FerenG
14. sz. sebesült, Szegedi József 1.
sz. sebesült, Tapisa Imre 13. sz.
sebesült, Zsindely Vince 3, sz.
sebesült.

Öcsödlek: Köteles Lajos 12.
sz. sebesült, Lopu Lajos 14. sz.
meghalt, Nádudvary P. Lajos 11.
sz. sebesült, Tóth G. Antal 12.
sz. sebesült, Zubor Antal 16* sz
meghalt,
Kondorösiak: Klimaj János 11,
sz. sebesülj Répa Mihály 14. sz.
sebesült.
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SZARVAS ÉS VIDÉKE

áq. h.

ev

Nagy napja volt Kondorosnak
az elmúlt hétfőn és kedden. Ekkor tartotta ugyanis a békési ág.
h. ev. egyház rendes évi közgyűlését, mely a háborús állapotok
dacára is igen látogatott volt. A
közgyűlést megelőző napon iskolaügyi bizottsági számvevőszéki
és lelkészi értekezlet volt, majd
ezek után esti iiét órától 8 óráig
terjedő értekezlet.
A közgyűlés istentisztelettel kezdődött, melyen az egyházfelügyelő
szavai szerint „olyan nagy közönség ;yolt» és : olyan meghatottság
uralkodott, amilyen ezelőtt sohasem fordult elő". A földszinti padsorok teljesen megteltek hivőkkel
s még a karzatokra is szorultak.
Az első padsorokba a közgyűlés
hivatalos tagjai és kiküldöttei foglaltak helyet. Az alkalmi éneket
orgonán Saskó Soma főgimnáziumi tanár kisérte. A szent beszédet Bartos Pál ev. lelkész tartotta,
kinek gyönyörű beszéde csupa erő,
csupa hév, csupa gondolat volt s
midőn a háború pusztításáról szólott, az egész templomot betöltötte a hivők hangos zokogása.
D. e. 10 órakor kezdetét vette
a közgyűlés Haviár Dani egyházmegyei felügyelő s Keviczky László
békési főesperes ikerelnöksége
mellett. Megható és felejthetetlenül szép jelenét következett ekkor. Haviár Dani meleg kegyelettel emlékezvén meg az egyházmegye elesett tagjairól, felemelkedett helyéről, mire követték őt
a közgyűlés összes többi tagjai
is és állva hallgattak végig és fogadták el egyenlő megindultsággal ama indítványát, hogy az elesették emlékét jegyzőkönyvben
is örökítsék meg. Mély gondolatokban gazdag elnöki megnyitóját nagy tetszéssel fogadták. Az
egész gyűlésen legpéldásabb rend
s a válságos időknek megfelelő
magasztos, emelkedett hangulat
volt észrevehető.
A távollevő világi jegyzők helyébe Krecsmárik Endre képzői
id. igazgatót és Kovácsik István

szarvasi

Kondoros község főjegyzőjét választották, kik helyökét nyomban
elfoglalták,
Maga az esperesi jelentés kész
történelmi tanulmány az utókor
számára. Kitűnik belőle az egyházmegyei papok; tanítók, hivők
páratlan önfeláldozása s nemes
hazafias áldozatkészsége.
kebb vitát az orosházi lelkészi
hivány módosítása keltett, de az
elnöklő felügyelő higgadt és nagytudásu felvilágosításai alapján a
legszebb egyetértéssel intézték el
ezt a kényes pontot is.
Az iskolai jbizottság jelentésében a tanítók legszebb sikerű
munkásságáról halihattunk, a nehéz idők minden akadályát legyőzve. A közgyűlés nagy lelkesedései fogadta el azt az indítványt is, hogy a háborúban elhalt tanitók emlékét az iskolaterem falába illesztett emléktáblával
fogják megörökíteni.
A legközelebbi gyűlés székhelyéül Szarvast választották. Délben a hires kondorosi csárda fogadójának folyosóján közebéd volt,
melyen mintegy 100-an vettek
részt s az első fogás után Keviczky László kívánt áldást a hazára rövid beszédében. Az esti
vonattal a közgyűlés tagjai elutaztak. A tagok nagy elismeréssel
szólottak Kondoros község közismert vendégszeretetéről.
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— Kórház-szemle. A békéscsabai cs. és kin tart. kórház
parancsnoka: Dr. Sternschuss—
Hazay János cs. és kir. törzsorvos, akinek katonái iránti szeretetét a vármegye határain tul is
ismerik, aki a B.-csabán levő sok
ezer sérült és beteg katonát a
legodaadóbb, gyöngédséggél gondozza, a tartalék-kórház környezetéhez tartozó kisegítő kórházakat
is látogatja. E héten a „Vörös
Kereszt" szarvasi kisegítő kórházát szemlélte meg Úr. Haviár
kin közjegyző, elnök,
Jeszenszky

Frigyes alelnök és Dr. Déri Henrik főorvos kalauzolása mellett.
A kórház 1914. szeptemberében
nyílt meg, s négy helyiségben
170 ágyra van berendezve. Eddig
ezer beteg ápoltatott benne. A
háború kitörésekor az ág. h. ev.
főgímn- tornacsarnokát, az ág. h.
ev. egyház összes központi isko- Iáját, az ipartestület helyiségeit, a
város pedig az ipariskola helyiségeit bocsájtoita a háború tartamára a „Vörös Kereszt" rendelkezésére. Dr, Sternschuss—Hazay
törzsorvos a legapróbb részletekig kiterjedő pontossággal végezte
a vizsgálatot és ugy a betegek elhelyezését, élelmezését, valamint
odaadó orvosi kezelését mintaszerűnek találta és a látottak és
tapasztaltak fölött elismerésének
és megelégedésének adott kifejezést. ismételten hangsúlyozta, hogy
nagy örömére szolgál látni, hogy
ugy a gondnoknők, névszerint:
Dr. Haviár Gyuláné, Dr. Lengyel
Sándorné, Dr. Déri Henrikné és
Papp Ernőné, mint az ápolónők:
Bolza Puszi és Minki grófnők,
Lengyel Aranka, Práznovszy Irma,
Déri Erzsébet, stb. stb. a nagy
és szent ügyhöz méltó buzgalommal végzik nemes munkájukat.

— Havas Pál monfalcól levele.
A tanítóképző lelkes növendékéről, Havas Pálról régóta semmit
sem hallottunk, sőt olyas hir is
érkezett már hozzánk, hogy elesett.
Annál nagyobb örömmel vesszük
most búcsúzó levelét, melyben
jelzi, hogy a déli harctéren, Monfalcóban van s üdvözletét küldi
mindazoknak, kik szívesen gondolnak reá. Aggódva emliti levelében egyik osztálytársát, Thern
Andrást, kiről szomorú hírt hallott.

— Kitüntetés. Biaskó
János
101. gyalogezred zászlósát Ő felsége hadnagygyá léptette elő s
az ezüst vitézségi éremmel tüntette ki bátor és vitéz magatartása miatt. Egy éjjeli rohamnál
lábán súlyosan megsebesült, a
lembergi kórházban fekszik.
— Beiratások az Izr. népiskolában folyó évi szeptember hó
1., 2., 3. és 4. napokon tartatnak
meg, mindenkor délelőtti 9—1 l-ig,
délután 2—4 óráig. Az ezen időn
tul gyermekek nem vétetnek fel
az iskolában. A szülők kötelesek
a beiratásnál személyesen a bizonyítvánnyal megjelenni. A tanítás
szeptember hó 5-én kezdődik. . ^

Az iskolaszéki

— Kaszinói könyvtár. A helybeli kaszinó könyvtára szeptember
1-től ismét a rendes időben,
szerdán
délután 3—5-ig lesz

— Hősök a froni mögött.
nálatos baleset érte a szarvasi
„Vörös Kereszt" korházak érdemes kiváló főorvosát, Dr. Déri
Henriket. Egyik sebesült katona
karjából szilánkokat távolította el
operatív módon, közben egyik
szilánk megsértette a főorvos kezét Pár nappal az operáció után
a főorvos keze dagadni kezdett.
Dr. Déri azonnal felismerte a
vérmérgezés tüneteit és Gyulára
akart utazni, végtelen elfoglaltsága azonban itthon tartotta. A
kötelességteljesítés tudata erfisebb volt mindennél. Felvágta a
gyuladás helyét és jeges borogatásokkal elejét vette a mérgezés
továbbterjedésének. Mint örömmel
értesülünk a daganat visszafejlődésben van, s Déri főorvos végzi
az ő istenes, szép és nagy munkáját. Szívből kívánjuk, hogy
mielőbb meggyógyuljon a gyógyító

— A békésmegyei ág. h. ev.
egyház a tankönyvirodalomért.
Az ágost. hivt. evang. egyház
kulturális érdekeinek példás felkarolása által igaz elismerést és
tiszteletet érdemel a nagytekintélyű békési ev. egyházmegye s
fényesen igazolja legújabb cselekedetével is, hogy élén olyan
ember áll, kinek kulturális érzéke
az ev. egyház tekintélyének emeléséhez sokban hózzájárul. A napokban tartott kondorosi közgyűlésén ugyanis egyhangú örömmel
és lelkesedéssel fogadta a Luthertársaságnak lutheránus szerzőktől
származó tankönvkiadványait. Elhatározta, hogy a községi ev. iskolákba az uj tankönyveket fogja
bevezetni. A szarvasi ev. egyház
ebben a tekintetben 7 hozott ellcntetés határozata " meglehetősen
kirí az egyházmegye magasabb
szempontok után induló higgadt
komoly és céltudatos határozatával szemben. Lutheránus érdekeket haszontalan garasoskodással szolgálni alig is lehet,
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au
— d szappanosl régészeti 4 kutatás eredménye, Az elmúlt csütörtökön ¡\recsmárik
Endre képzői tanár, önköltségén, orosz fogolymunkásokai folytatólagos ásatást végeztetett az ujabb-kőkori
emlékekben gazdag és nevezetes
szarvasi, szappanost őstelepen,
Ezen alkalommal csaknem teljesen ép állapotban került elő egy
csinos for májú, gömbidomu edény,
azonkívül nagyszámú, díszített és
díszítetlen edénytöredékek.Csontár
ez alkalommal ismét felszínre került
azonkívül sok szarvasmarha csonttöredéke. A kettéhasított csontokból következtethetni arra, hogy a
szappanosi ősember is kedvelhette
a velőt. Igen nagy fotosságu volt
egy ovális alakú, szélein szépen
kisimított csontlemez előkerülése,
mely az agyagedények díszítési
technikájának ismeretére vonatkozólag becses adattal szolgál
Emberi váztöredékek nem kerültek elő, kivéve egy mintegy másfél éves gyermeki váz széímálló
töredékeit, mely azonban jóval későbbi, alkalmasint a honfoglaláskori időkből származó. Krecsmárik tanár a szüreti vakációban a
tanítóképző növendékeivel az ószőlői honfoglaláskori telepen fog
régészeti kutatást rendezni.

főn este a községháza tanácstermében előértekezlet volt, melyen
igen tanulságos jelenet játszódott
le. Az orosházi lelkészi hivány
módosítása felett folyt a vita, Egy
orosházi tanító keservesen panaszkodott amiatt, hogy nincs, aki
irányítsa őket az ilyen kérdésekben s megjegyezte, hogyha olyan
ember, mint haviár Dániel, volna
köztük, hacsak néhány napra is,
hamar rendbe tudnának jönni.
Haviár Dániel az őszinte dicséretet erélyesen visszautasította,
sohasem keresve és nem is szorulva rá a dicsérő szavakra!

— Husszövetkezet. A mi közönségünk végre magához tért. Megelégedve a drágakő értékével bíró
mészárszéki
hust,
elhatározta,
hogv olcsóbb áron gondoskodik
huseleségről. Több uri ember
-mozgalmat indított husszövetkezet létesítése céljából. Mint halljuk, a terv rövidesen megvalósul.
Ugy halljuk, hogy más szükségleti anyagok beszerzésére is szövetkezések vannak alakulóban.
— Feljelentés a „Szarvas és
Vidéke" ellen. Schwarcz
Gyula
csabacsüdi
nagybirtokos
a
„Szarvas és Vidéke" julius 18-iki
cikke miatt sajtópert indított e
lap ellen. A cikkért a felelősséget
/(recsmárik
Endre tanár, mint
szerkesztő vállalta.

— Énekelnek az oroszok. Az
elmúlt pénteken este orosz fogolymunkások vonultak végig a
Beiiczey-uton, cséplőgépet vontatva. A szülőföld utáni vágyódás
dalra hangolta őket s fájdalmas,
meianchoiikus énekökre a lakosok az utcára tódultak s ugy
gyönyörködtek az internacionális
hangulatban.
— Ha llven ember volna köztünk . . . A békési ág. h. ev. egyházmegye kedden tartott kondorost közgyűlését megelőzőleg hét-

u
— Dr. Gerö S. sarajevol fogorvos Szarvasón
a Beliczey-út
117 szám alatt levő Medveczkyféle gyógyszertár épületében rend. e. 9 - 1 2 - i g és d. u. 2 - 6 - i g .

— fí hazafias szarvasi lutheránus hivők. A helybeli ev. egyházközség hívei között megindult
gyűjtés az elpusztított felvidéken
emelendő iskola javára eddig közel 1000 koronát eredményezett.
A legszebb elismerés illeti ezen
áldozatkészségükért a lelkes ev.
szarvasi hívőket.
— Nyilvános elszámolás.
A békéscsabai tartalékkórliáz X. aíasztálya által
e hó 2Z-én tartott hangversenyen befolyt összesen 934 korona; kiadás 38
korona s igy a vak katonák javára tisztán 946 korona jutott. Felülfizettek a
következők: Dr. Hazay Sternschuss János 40 K, Dr, Haviár Gyula 30 K, Dr.
Szemző Gyula, Révész Eriiő 20—20 K,
N. N„ R. R., Dn Reismann Adolf, Gr.
Bolza Pál, Kerényi Vilmos, Wigner Lajos, szarvasi mozgószinház .10—10 K,
Dr. Nagy Béla, Liska János, Simkovics
István, Jeszenszky Frigyes 7—7 K,
Opauszky János zászlós 8 K 50 f, Dr.
Fuchs Ignácné, özv. Dr. Fuksz Edéné
6—6 K, Lázár Gergely föhd., Heim Viktor hdgy., Papp Ernöné, Liska Soma,
Komlovszky György, Placskő István,
Dr. Tóth Pál 5—5 K, gr. Bolza Géza,
Farkas Soma, özv. Holéczy Gusztávné,
özv. Ponyiczky Györgyné, Weisz Jenő,
Miron Lajos, Szabó János 3—3 K, Borgulya István őrm., N. N. 2 K 50 f, Dr.
Szemző István, Perczel János, Dr. Heim
János, Fényes Nándor, Dr. Szemző Imre,
Szlávy Kálmán, Lukes Ilona, Szlávy
Györgyné, Dr. Scheiner Miksáné, Kellé
Sándor, Waldner Ignác, Molnár János,
MiUler Károlyné, Reiclii Béla, özv. B'aginyi Sándorné, özv. Grimm Jakabné,
Dr. Reismann Jenő, Forster Károly, N.
N 2—2 K, Rontó hnréné, KasinszkiMihályné, Blaskó Jánosaié, Berndt Kornél,
Brenerszki Lipót, N. N., Székely János,
özv Kőnig Mörné, özv. Hanó Józsefné,
^ fsj, [—i k, Győri József 60 f, Janurik J.t Litauszki Pál 5 0 - J P f,.Klein Jakabné 40 f, Konyeesnyijános30f, NeuHauser J.-né 20 fillér. Összesen 349 korona. Kötelességünknek tartjuk megemíitení, hogy a színkört és annak világítását az Elöljáróság teljesen dyta anu|
bocsájtotta rendelkezésünkre, a helyi
„Vörös Kereszt Egylet" pedig a beteg
katonáinkat vacsorára és reggelire vendégül látta s részükre éjjeli szállásról
gondoskodott. Ugy ezekért, mind általában a közönség részérói tapasztalt
jóindulatért és nömésszivü áldozatkészségért ez utón is köszönetet mond a békéscsabai tartalékkórház X. alosztályának vezetősége.

ROÓERIA
(i.

tt

•

napokon a községházán okvetlenül jelenjenek meg megvizsgál
tatásuk végett, mert a későn jelentkezők vagy elmaradók a törvény értelmében szigorúan lesznek megbüntetve.
A szemle mindenkor reggel 7 x h
órakor veszi kezdetét.
A felhívottak tisztán öltözködve
bot nélkül jelenjenek meg.
Szarvas, 1915. augusztus 27-én,

B. P. Bár versének hazafias, lelkes
hangját sokra becsülöm, mivel azonban a kidolgozás kezdetleges, nem közölhetem.
K. Qy. A komáromi lapot megkaptam. Talán csak nem a déli harctér felé
visz az ú t ? Különben közlöm, hogy
Schwarcz Gyula csabacsüdi nagybirtokos a „Sarvas és Vidéke" ellen, a julius 18-iki cikk miatt vádat emeltB. S. Rákosiiget. Rengeteg munka
s többszöri távoliét miatt nem tudtam
levélíráshoz jutni, de kipótolom, amint
csak időm.engédi. Meleg üdvözlet.

ÖZV. B L A S K Ó J Á N O S N É
Kussuth Lajos-utca 38. szám alatt
levő házában egy üzlethelyiség
és két szobás utcai lakás és két
udvari lakás minden hozzátartozó
mellékhelyiségekkel, 3—3

Bővebbet a tűlajdoooSQál.

Elöljáróság.

.

A „a fenyőv«!4*-

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

féle M E L L K A R A MELL AKAT
a „3 fenyővel"

közjegyzőileg * hitelesített bizonyítvány orvosoktól és
magánosoktól.
99-120 ,

Csomagja 30, doboza 6 0 flHKapahtó minden gyógyszertárban
és
drogériában.

Szarvas nagyközzég elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.
Szarvas nagyközség elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy
a z 1876—1865. években született
népfölkelők bemutató szemléje
Szarvas község nagytanácstermében 1915, évi szeptember hó 9.
10. 11. és 13, napjain az alábbi
részletezés szerint lesz megtartva:
1915. évi szeptember%.hö 9-én
a z 1876—1870. években születtek,
1915. évi szeptember hó 10-én
az 1869—1868. években születtek,
1915. évi szeptember hó 11-én
az 1867— IS66. években születtek,
1915. évi szeptember hó 13-án
az 1865. évben Szarvason született s illetőséggel bírók, az idegenek és elmaradt fiatalabb korosztálybeliek.
Felhivatnak a népfölkelő szemlére kötelezettek, hogy a fenti

Bergmann
Te tu eben

Ä Co.

cégtől
a—Bibe.

egyre nagyobb kedveltségnek és
elterjedtségnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogya
s a bőr- és szépség gondozásban való félülmulhatatlanságáért.

Ezernyi eliamerötevét l Sok legnagyobb kitüntetés I Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd Védőjegyre és ä cég helyes nevére 1
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszert! zletekben stb.
Hasonlóképen "kitűnő Brgmann
Manera liliomkrémjé (80ÍÍ11. egy
' Kitűnő szer női kezek
gondozására
20-40
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annyira
1. benzinnél vagy aetherrel való befecskendezés,
2. nem szükséges a gyújtófej melegítése,
3. nem kell a ,levegő hozzájárulását megszorítani, hanem:

t-

-mi r

B E N Z 0 L I N E minden rendszerű motorhoz egyöntetűen
való minden változás nélkül, kiválóan alkalmas.
* y*

a motoron

B E N Z O L I N E használatánál a motor könnyén indul
B E N Z O L I N E használatban rendkívül olcsó, átlagban 400 gramm kell
óránként egy lóerőre.
Hogy ezt bebizonyítsam, gyáramban a következő rendszerű

motorokat állí-

tattam fel és tartom az érdeklődök részéré állandó üzemben :

t.
2.
3
4.
5.

•Sí*

Climax
Lux
Langen & Wolf
Osers & Bauer
Daimler

6. Polke
7.
8.
9.
10. ITÍayer

*

Oly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyítvánnyal mint komoly érdeklődőket igazolni tudják, még pedig községenként legfeljebb 3 személynek Bécsbe
való utazás költségeit megtérítem.
A beozoHoe

ára
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WaggoQVéttli)$l
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110 -

115'
125-

koroija
i)
11

helyt'bécsi gyáramtól vashor'dókban szállítva készpénzfizetés ellenében. Utánvétes
rendeléseket nem eszközlök.
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Nyomatott Sámuel Adolf könyvnyomdájában Szarvason"

