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Politikai hetilap
Felelős szerkesztő; HERCZEGH JENŐ

Megjelenik minden kedden 
S z e rk esz tő ség : á la d ác h -u tc a  15. 
K iad ó h iv a ta l: R ák u cz i-u tca  21.

él pamutáruk
bejelentése

A hivatalos lap szombat 
számában jelent meg a m’ 
kir. kereskedelemügyi minisz
ter 94655/1916. VI. C. számú 
rendelete, amely elrendeli 
hogy a pamutból készült 
férfiöltöny és nadrágszövet, 
valamint minden pamutta- 
karót, kivéve az első készle
tet alkotó asztal- és ágyta
karókat a folyó hó 21-iki 
állapot sze.-int legkésőbb f. 
hó 31-ig megvételre fel kell 
ajánlani, ha a birtokos kész
lete az összes felajánlás
kötetes szövetminőségekbői 
együttvéve legalább 500 m., 
illetőleg az összes takarókból 
együttvéve legalább 50 da
rab. Ugyancsak megvételre 
fel kell ajánlani a téli alsó
ruhák készítésére alkalmas 
egyoidalulag, vagy kétolda
lú ig  bogácsolt nyers és fe
hér pamutszövetet (flanelle
ket, barchenteket, veleurokat 
stb.) akkor is, ha súlyúk 100 
négyzetméterenként 20 kg.- 
nál nehezebb, amennyiben 
a birtokos készlete az ösz- 
szes felajánlásköteles áruk
ból együttvéve 500 méter, 
vagy ennél több. Ennek a 
felajánlásnak is a január 21. 
napján meglevő készletállo
mány szerint legkésőbb e 
hó 31. napjáig kell megtör
ténni. A felajánlásköteles áruk 
január 21-től kezdve sem fel 
nem dolgozhatók, sem el 
nem adhatók, sem le nem 
szállithaiók. Konfekciáló üze
mek, továbbá azok a cégek, 
amelyek 1916. december 19. 
előtt már detailkereskedelem- 
mel foglalkoztaka 94655/1916 
illetőleg a 87177/1916. számú

kereskedebmügyi miniszteri 
rendeletek értelmében fela
jánlandó pamutárukból nem 
kötelesek felajánlani ezt a 
menyiséget, amelyet 3790/ 
1916. M. E. számú rendelet
3. és 5. §-a szerint szaba
don feldolgozhatnak, illetőleg 
eladhatnak. Azok, akik fel
ajánlási kényszer alá eső 
árukat más részére őrizetben 
tartják [a fuvarozó és szál
lítmányozó vállalatok is] kö
telesek a birtokukban levő 
összes árukat a Pamut-köz
pont részzénytársaságnak leg
később január 31-ig bejelen
teni, az áruK tulajdonosának 
megnevezése mellett.

Hogy történnek 
az uj sorozások

A tizenkilenc-huszonnégy éves 
népfelkelők uj sorozására vonat
kozólag a honvédelmi miniszter 
a hadügyminiszterrel egyetértöleg 
rendeletet dolgozott ki, amelyben 
korvonalozza, hogy kiket lehet 
katonai szolgálatra besorozni. Az 
orvosi vizsgálatnál különösen a 
következőkre fordítandó figyelem; 
népfelkelési fegyveres szolgálatra 
csakis az nyilvánítható alkalmas
nak, akinek nincs testi fogyatko
zása. A népfelkelési fegyveres 
szolgálatra való alkalmassághoz 
a test magasság nem állapíttatott 
meg. A kistermetüek, ha elég 
erősek, alkalmasok. A trachomá
ban szenvedők, ha egyébként 
alkalmasok, alkalmasoknak nyil- 
vánitandók. Amennyiben egyes 
fogyatkozások, különösen szívbaj, 
tudóbaj, előrehaladt csuz, vagy 
köszvényes bántalmak a szemlén 
kétségtelenül megállapíthatók nem 
volnának, az illető a legközelebbi 
helyőrségi kórházba utalandó. 
Olyan állandó fogyatkozás miatt, 
amelyet a háború alatt katonai 
kórházban állapítottak meg, kór
házba senki sem küldhető.

Kinevezés
Az igazságügyminiszter a lo

sonci munkasbiztositási választott 
bírósági elnökévé Baan Miklós, 
helyettes elnökévé Dianovszki 
Vilmos losonci kir. járasbirákat 
nevezte ki.

K ato n a i k i tü n te té s
Ófelsége Kolossváry László 25. 

gye. e.- beli főhadnagynak az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatar
tása elismerésénél s katonai erdem- 
kereszt III. osztályát legkegyelme
sebben adományozta. A kitünte
tett főhadnagy 27 hónapot töltött 
a fronton eddig és még a kö
vetkező kitüntetések díszítik mel
lét: kis ezüst, nagy ezüst és 
balor vitézség!, érem, brora és 
ezüst signum laudis.

Házassági évforduló
Fülekkelecscnyi Szende F.renc 

cs. és kir. vezérőrnagy, a 14. gy. 
hadosztály parancsnoka és neje 
szül. nemes Oaszner Margit folyó 
hó 12-én ünnepelték Wienben a 
a legszűkebb családikörben há
zasságuk 25-ik évfordulóukat.

Központi szeszfőzde
Nógrádvármegye gazdasági bi

zottsága Herzog Ignác indítvá
nyára elhatározta, hógy Balassa
gyarmaton központi szeszfőzdét 
állít fel.

A húsfogyasztást adó
A pénzügyminiszter értesitette 

a pénzügyi hatóságokat, hogy a 
husfogyasztási adómentesség csu
pán arra a húsra vonatkozik, 
melyet a gazda a saját és cseléd
sége részére használ. A hadifog
lyoknak kiszolgáltatott húsra az 
adómentesség nem vonatkozik.

A dohány újabb 
drágulása

Az előző áremelésnél nagyobb 
mértékű, rövidesen valóra válik. 
Hir szerint februárban léptetik 
életbe az uj árakat. A gazdák 
követeléseit, hogy a beváltási ára
kat is emeljék, bizonyos mértékig 
tekintetbe fogják venni.

H irde téseke t felvesz Kngct I s tv á n  
könyvnyom dája , ttá k o c z i-n tc a 21. 

„b 'y lltter*  so ronkén t S0 Ullér.

Változások a vasúti 
jegyeken

A hivatalos lap közli a keres
kedelmi miniszter rendeletét, mely 
a vasúti üzletszabályzat két pont
ját módosítja ideiglenes hatáiy- 
lyal. A módosítás szerint a me
netjegyen a vonatnak, vonatnem
nek és kocsiosztálynak, feltűnően 
rajta kell lenni. A meglevő jegy
készletek felhasználandók. A ren
delet február elsején lép életbe.

A 111. oszt. kereseti adó 
mérséklése

A besztercebányai kereskedelmi 
és iparkamara ez utón is felhívja 
az érdekeltek figyelmét arra. hogy 
az előző évre kivetett III. oszt. 
keresett adó összege az 1917-19 
években változatlan marad, azon
ban a fél az adó leszállítását kér
heti, ha hitelt érdemlfleg igazolja, 
hogy adóköteles foglalkozásának 
terjedelme lényegesen csőkké nt, 
vagy hogy adója az ugyanazon 
vagy hasonló foglalkozásúak adó
jával arányban nem áll. A foglal
kozás hozadékának apadása alap
ján a leszállítás nem mérhető. A 
vonatkozó kérvények február hó 
végéig az illetékes pénzügyigaz- 
gátósághoz nyújtandók be.

A  k ö z ö n s é g  f ig y e lm é b e !

A felséges királyi pár szent 
István koronájánval való megko- 
ronáztatása alkalmából, sajátke
zű ig  irt és aláirt üdvözlő sorok
kal köszönti hü magyar nemzetét. 
A magyarságra nézve kitüntető, 
a királyi szeretett és jóság doku
mentumát képező ezen kéziratot 
az országos liadsegélyző hivatal 
levelező-lapokon bocsájtja dara- 
bonkint I koronáért eladásra az 
elesett hősök özvegyei és árvái 
alapja javára. E levelező-lapok 
kaphatók Rédlinger Ignác könyv- 
kereskedésében.

Rekvirálás
A közigazgatási bizottság leg

utóbbi ülésén jelentették, hogy 
Nógrádban eddig 200 vaggon 
árut rekviráltak.
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Uj szappunrendelet
Értesülés szerint rövidesen uj 

szappanrendelet fog megjelenni, 
a mely három typust fog megál
lapítani. Megmarad a régi har
minc százalékos hadiszappan; 
lesz negyven százalékos jobb 
minőségű és végül még ennél is 
jobb, de bizonytalan zsírtartalmú 
szappan.

Kerti vetemények termelése

A közfogyasztásra szolgáló 
táplálékoknak s ezek közön a 
különben is csökkentett mennyi
ségben fogy asztandó gabonafélék
nek pótlására igen alkalmasnak 
mutatkoztak a kérd vetemények 
és a zöidségnemüek úgy, hogy 
ezek minél tömegesebb es minél 
korábi előállítási valósággal nem
zeti kötelességünkké vált. Főleg 
a városi lakosság élelmezésére 
fontosak ezen termények, egyie- 
löl azért, mert a városokban a 
mezőgazdasági termények szükeb- 
ben atlanak rendelkezésre s más
félül azért, mert itt a laaosság 
a kerti vetemények és zöidségne
müek felhasználásához jobban 
ért. mint a falu népe. Ezen té
nyek alapján a főispán rendele
tileg felhívta a főszolgabirákat, 
hogy hazafiul legjobb buzgalom
mal hassanak oda, hogy a neve
zett kerti termelés főleg a városi 
lakosság hatáskörében bármily 
nehézségek mellett is már most 
előkészíttessék és minél nagyobb 
aranyokban megvalósíttassák.

A cipókészletek összeírása

A kereskedelemügyi miniszter 
leírt a kereskedelmi és iparkama
rákhoz, hogy hívjak tel mindazo
kat, a kik kerületekben cipökész- 
letekkel rendelkeznek (kereskedők, 
gyárosok, iparosok,) hogy a 
meglevő készleteiket az alábbi 
csoportok szerint azonnal jelent
sék be.

1. Utcai cipők bőrtalppal, min
den féle kivitelben és bármilyen 
bőrből.

2. Utcai cipők fatalppal, bár
milyen anyagú felsőrésszel, nind 
á két csoportnál kiUön-külön 
feltüntetendő, hogy hány pár 
férfi, női és gyermekcipőből áll 
a készlet.

Adakozzunk az áldo

zat készség szobrára

Kendertermelők ée 
kikészítek figyelmébe

A m. kir. minisztériumnak 
4455/1916 számú rendelete sze
rint a nyers kendertermékek folyó 
évi január 31-iki készlete folyó 
évi február 10-ig, az azutáni 
készletek április 30-ki állapot 
szerint május 10-ig a kenderköz
pontnak bejelentendők. A kiké
szített kender vagv kenderkóc 
készletek pedig a jelen állapot 
szerint január 10-ig, február ha- 
vatól kezdve pedig minden hó 
10-éig ugyanoda bejelentendő. 
Bejelentési lapok a Kenderköz
pontnál (Budapest IV. Deák Fe- 
rencz utca 15 sz.) kaphatók. 
Bővebb felvilágosítást s beszter
cebányai kereskedelmi és ipar
kamaránál nyerhető.

Uj életpálya urinőknek

A budapesti állami gyermek- 
menhelyen uj gyermekgondozónői 
tanfolyam kezdődik. A tanfolyam 
hallgatói a budapesti állami gyer- 
mekmenhelyben díjmentesen tel
jes ellátásban részesülnek és a 
tanfolyam végeztével állami okle
velet kapnak, melynek alapján 
kivétel nélkül állami alkalmazást \ 
nyernek. Bővebb felvilágosítást a 
budapesti gyermekmenhelyen. (X. 
Ollői-ut 86.)

Óvatosság a szétvágott és 
összeillesztett bankjegyek 
elfogadásánál

Az utóbbi időben két vagy több 
darabból Összeállított, a valódi 
bankjegynél 4—5 milliméterrel 
rövidebb bankjegyek kerültek for
galomba. A forgalomba hozott 
megcsonkított bankjegyek össze
illesztett darabjainak vizsgálata 
alkalmával kitűnt, hogy a csonkí
tás bűnös szándékkal oly célból 
történt, hogy 20—30 darab kifo
gástalan bankjegyből egy darab
bal több állittassék elő. A keres
kedelmi miniszter Ogyelmeztette a 
postahivatalokat, hogy a két vagy 
több darabból ösazeillesztett bank
jegyeket, ha azokból barmi csekély 
rész hiányzik sa kifogástalan bann- 
jegyeknél valamivel rövidebbek, 
el ne fogadják, mert az Osztrák 
-Magyar Bank az ilyen megcson
kított bankjegyeket csak a hiányzó 
résznek megfelelő százalék levo
násával váltja be

A katonai szemléről való 
elmaradás vétsége

A szolgálat elkerülése a kato
naságnál súlyos bűncselekmény. 
A mennyiben a mulasztás nyolc 
napnál tovább tart, a cselekmény 
már bűntettnek számit é l két 
évig terjedhető börtönbüntetéssel 
büntethető, ha pedig a mulasz
tás nyolc napnál kevesebb, a 
mulasztás csak vétség, melynek 
büntetése hat hónapig terjedhető 
fogház. A legfelsőbb haditörvény
szék most kimondotta, hogy a 
szemle mindig csak egy napig 
tart, a szoinleköteles tehát csak 
egy napra ven baidézve. Ha ezt 
a napot elmulasztja, csak egy 
napi mulasztást, tehát vétséget 
köve el és hat havi fogházai 
hap, bármily hosszú idő telik is 
el a szemle napja és a későbbi 
jelentkezés, vagy behívás között, j

Gyorslrásl tanfolyam
A losonci polgári leányiskolá

ban gyorsirási tanfolyam vette i 
kezdetét. A tanfolyamon nemcsak 
a leányiskolái tanulók, hanem 
más is részt vehet.

A harctéri szabad
ságolások

Általában a harctéren —  
mint a Külügy-Hadügy írja —  
csak kétféle: tizennégy napos 
és huszonnyolc napos szabad
ságolások vannak, amelyek
be az oda- és visszautazásra 
szükséges időt a szadadság 
rovására nem számítják be. 
Tizennégy napos szabadsá
got kérhet minden harcos tiszt 
vagy katona minden hat hó
napi frontszolgálat után. Hu
szonnyolc napos szabadságot 
kérhet minden harcos tiszt, 
ki tizenkét hónapja van a 
fronton, s a hat hónap után 
neki kijáró szabadságot nem 
vette ki.

Ezek a szabadságolás fel
tételei, ha az alárendelt maga 
kéri a szabadságolást. Ha 
azonban az engedélyezésre 
hivatott parancsnok az álta
lános harchelyzettel és a tiszti 
létszám-viszonyokkal össze- 
egyeztethetőnek tartja, hogy 
megfelelő üdülés végett már 
rövidebb szolgálat után is  
szabadságoltassanak tisztjei, 
úgy a tizennégy napi szabad
ságot már négy hónapi, a 
huszonnyolc napi szabadsá
got pedig már nyolc hónapi 
frontszolgálat után engedé
lyezheti a tisztjeinek.

A harctéren szabadságot 
engedélyezhet: az alantos szá
zadtiszteknek a dandárpa
rancsnok, a századparancs
nokoknak a hadosztály-, az 
osztály- és ezredparancsno
koknak a hadtost-, a maga
sabb parancsnokoknak a had
seregparancsnokság.

Nyomtatványait lapunk
nyomdájában készíttess*.

________________1817. január 23

laptulajdonos: H crczegh Jenő. 

Lapkiadó : Engel la trá n .

Kossuth Lajos-utca 10. Huszár Mihály L 0 5 0 N C Z3

k
Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzmosó intézete. 

Gyászruhák soron kívül festetnek.

Á
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Magyar királyi államvasutak.

300234/916 szám.

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemé-

nyék a vasúti üzletszabályzat 81 
§-a értelmében az alább felsorolt
állomások fehéráru raktáraiban
délelőtt 9 órakor, a következő
napokon fognak azonnali kész-
pénzfizetés mellett nyilvánosan
eladatni:
Arad állomáson 1917. jan. 30-án
Békéscsaba . „ 12-én
Brassó „ „ 29-én
Bpest Józsefv. . „ 19-én
Bpest. dunap. p. u. „ 16-án
Bpest nyugoti p. u. „ 23-án
Debrecen „ » 24-én
Eszék . „ 22 -én
Fiume , ,  23-án
Győr .  12-én
Kaposvár . ,  25-én
Kassa „ „ 17-én
Kolozsvár , .  19-én
Losonc „ . 16-án
Miskolc . „ 22-én
Nagyszeben . „ 17-én
Nagyvárad . .  26-án
Pápa „ .  24-én
Pécs , .  29-én
Pozsony . „ 18-án
Sátoraljaujh. , „ 25-én
Szabadka , „ 30-án
Szatmárnémeti . .  18-án
Szeged . .  23-án
Szolnok , „ 15-én
Temesvár Józsefváros .  26-án
Újvidék , .  15-én
Zágráb .  30-án

Budapest 1916 évi dec. hó.
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem díjazta tik.)

ADAKOZZUNK
a Vörös Kereszt] 
Egylet javára*

Jótállás a b iz tos e re d 
m ényért.

Törvényesen
védve.

Oszkár
nagybecskereki ny. főkapitány ét 

fájbaromfl-teny észtőnek 
nagyszerű találmánya a

„PATKÁBEIN "
patkányirtó-szer, (nem méreg) 
mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és fölülmúl min-

irtószert. iúoiiozára 3K.
mely elegendő körülbelül 60 
patkány kiirtásához. — Minden 
dobozhoz használati utasítás vau 
mellékelve. Ismertető prospektust 
melyben le van írva, hogy kü
lönféle nagyságú gazdaságban 
hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKÁNIN gyár 
egyedüli elárusítója, a Torontáli 

Agrárbank Részvénytársaság, 
Nagybecskereken.

Névjegyek
csinos kivitelben

lapunk nyomáájában

készülnek
E2&Ü; EB3

Föszsrözlethelyiség
lakással Salgótarján 
legforgalmasabb utcá- 
* jában M áju s  : 
1- tő i  k ia d ó .

Bővebbet S.-tarjánban

Laufer Lőrincznél

Dr. PALOCZ
k. egészségügyi tanár, v. 
kórházi speczialista orvos 

BUDAPEST,
IV., Károly-kőrut 2. szám

sok évi óriási speciális praxisa 
folytán teljes biztossággal, felis
meri és kigyógvitja úgy férfiak
nál, mint nőknél a titkos és nemi
betegségeket, vaiamint az azokból 
származó összes bajokat. Rendel 
hétköznapokon d. e. 10— 12-ig, 
d. u. 3—5-ig. Ha személyesen 
lehetetlen volna megjelenni, vá
laszbélyeges levélre szívesen ad 
díjtalan felvilágosításokat afelől, 
hogy otthoni kúrával hogyan sza
badulhat meg gyökeresen a ba
jától.

csecsemők
I gyermekek é s  lábadozóh legjobb 
| táplálékű gyomor-és bélbetegségek után. 
| Mindenkor kapható.

Próbadobozt és tanulságos orvosi köny
vecskét a gyermeknevelésről teljesen díjta
lanul küld a Nestlé-féle gyermekliszt tá r- 

saság, Wien I.. B iberstrasse 15. U.

Tanuló felvétetik
lapunk nyomdájában,

a Tungsramlámpa
gazdaságos, mert hosszú élettartamú.

A minőségért a gyár szavatol.
Kérje mindenült a .Tungsram" védjeggyel ellátott lám
pát. Gyártja az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 

Részvénytársaság Újpest, 4.
Hazai gyártm ány!

i T 1

C S E T i iE K I  P Á L
vállalata 1

LOSONC
! 1 í
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Fr e g t a g
ZZZ kiadványai

W ig  M M a s i .  lS S T ' ”
képpel,' 17.000 alfabetikus Jrajzi elneve
zés tartalmával. Zsebforma, csinos vászon
kötésben 4 K. 50 f. Nélkülözhetetlen mintlen 
családban és Íróasztalon. — | — | — | _

Wtp.
térképe. Lépték: 1:1,000.000. Ara 1 K. 20 f.
Vászonra feszítve 3 K. 20 f. — | ---------

Schwnroz M ali
cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták, 

ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

m s  gyári raktára. _M á

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.
Ajánlja kitűnő „ S i n  g e r “ 

karikahajós és központi orsós

v a r r ó o é i i s i t
előnyös fizetési feltételek mellett.

térképek, r g - m  « S
1 K. 20 f. Török harctér 1 K. Olasz harc
tér 1 K. 20 f. Orosz harctér 1 K. 20 f. —

Orosz foglyok tartózkodásának helyei
Az orosz foglyok internálási és átvonulási 
állomásainak térképe európai és ázsiai Orosz
országban. Ara 1 K. 50 f. Bérmentesített 
küldésnél minden kiadvány 10 fillérrel 
drágább. - — | — | — | — | _ |  — | —

Megrendelhető:
Q. F R E ¥  T A G und B E R N  DT  
6 E 5 . M. B. H. W I E N VII. SCHOT- 

TENFELDGASSE 62.

SzeretetadamányoHat
@1(11
Giöi

V.,

a frontra szállít a 
Hadsegélyző Hivatal 
átvételi különítménye ÜL ©
Váczi-utca 38. szám

Nyomatott Eagel István gyorssajtóján Losoncon.


