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Bgém  év re  . . . 10.— k o ro n a
K é l é v r e ................... 5.— k orona
N egyedévre . . . 2.50 k o ro n a  
F ö sség i e lö ljá ró k n a k  
é t  ta n ító k n a k  1 év re  8.— k o ro n a  

E gyes szám  á ra  20 fillér .

Politikai hetilap
F e le lő s  s z e r k e s z tő ;  H E R C Z E G H  J E N Ő

Báró Hazai felmentése Kitüntetések
t

Schmiedbactier Ferenc szám- 
feletti ezredes a 25-ik gy.-ezred-

—  9 losonci mandátum sorsé
Báró Hazai Samu honvé

delmi minisztert tudvalevőleg 
a király felmentetne állásától 
és egy foót s megbízatás te
ljesítésével bízta meg. Hazai 
lemondásával természetsze
rűleg megüresedik a losonci 
mandátum.

A losonci időközi válasz
tással kapcsolatban több kom
bináció kerül felszínre. Van
nak hangok, amelyek atneffett 
szólnak, hogy kerületbelit kell 
megválasztani, oly férfiút, aki 
megfelelő és a megkinánható 
odaadással viseli a megbíza
tást és az ezzel járó köteles 
•égeket és “szivén hordja, a 
kerületi és Losonc város ér
dekeit. Ezzel szemben hírlik 
hogy Hazai utódja Szurmay 
Sándor honvédelmi miniszter 
veszi át elődjének mandátum 
őrökét is és igy Losoncnak 
újra honvédelmi miniszter kép
viselője lenne.

Mivel azonban a fővaros 
sajtó hírei szerint gróf Wic- 
kenburg Márk kereskedelem
ügyi és báró Kürthy Lajos 
élelmezési diktátor földmive- 
lésügyi miniszteri kinevezte- 
tése is esélyek alatt áll, nem 
lehetetlen, hogy a losonci 
mandátum ügye ebben az 
irányban is érdekeben lehet.

Egy bizonyos, hogy a lo
sonci kerület mandátumának 
sorsa rövid időn belül eldől. 
Komolyszámba menő ellen
zéki jelölt felléptetése ez 
időszerűit teljesen valószínűt
len s mint hírlik a losonci 
függetlenségi párt nem is 
állít hivatalos jelöltet. A párt 
szervezkedése a nehéz hábo
rús viszonyok között külön
ben is már annyira ellanyhult, 
hogy. hivatalos orgánumának 
a Losonci Újságnak megje
lenését is beszüntette.

ben, dandárparancsnok a vasko- 
ronarend 11. oszt, Waldvogei 
Ferenc 25. gy. e. hadn. a signum 
laudist kapta kitüntetésül. — Dr. 
Klein Aladár 25 gy. «. ezredorvos 
a Ferenci József rend lovagke
resztjét, Br. Vecsey Béla alezre
des, a losonci üdülő kórház pa
rancsnoka s Nádas Mőr az üdülő 
főhadnagya a signum laudist 
kapták kitüntetésül. — Dr. Gilier 
János kitüntetett, a nagy és kis 
vitézségi érdemhez megkapta a 
harmadik kitüntetési, a signum 
laudist. — Baskay Gyula 25 gy. 
e. főhdn. uj signum laudist, Cle- 
mentis Dusán 25. gy. e. hdn. 
signum laudist kapott. — Lantos 
állatorvos a koronás arany érdem- 
karesztet kapta.

Kaizfnói közgyűlés
A „Losonczi Kaszinó-egyesület" 

évi rendes közgyűlését február hó 
25 én, vasárnap délután 3 órakor 
tartja, a rendes évi tárgysororzattal.

Uj titkár a Takarékban
A Losonci Takarékpénztárban 

Draskóczy Zsigmond elhunytával 
magüresedett titkári állásra az 
igazgatóság ideiglenes jelleggel 
Dr. Schneller Ignácz ügyvédet 
helyettesitette be.

Megjelenik minden kedden 
S aerk es* tö » ég : M adách -u tca  15. 
K ia d ó h iv a ta l: R ák o cz i-u tca  21 
H ird e tések e t fe lvesz  Etigel Is tv án  
könyvnyom dája , K akoczl-u tca  21. 

„N ytlttér*  so ronkén t 80 f il lé r  .

Előléptetések

Hruschka Richárd 25 gy. e. 
százados őmagygyí lépett elő 
ugyancsak őrnagy lett Koltman 
Károly százados, ki mint a lo
sonci tisztiiskola két izbeni ve
zetője előnyösen ismeretes váro
sunkban.

Uj ezredes Losoncon

Wimmer Ede, a 25. gy. e. 
ezredese Losoncról áthelyeztetvén, 
helyebe Bilanszky Ferenc nevez
tetett ki. Wimmer ezredest és 
különösen jótékony mozgalmakat 
vezető nejének távozását a losonci 
társadalom őszintén sajnálja. Vi
szont kellemes hír előzi meg az 
uj ezredes működését. Legutóbb 
a debreceni 39-es bakák ezredese 
volt a nem magyar anyanyelvű 
Bilanszky. Az ezredes a magyar 
bakákat azonban oly szeretetteljes 
bánásmódban részesítette, hogy 
Losoncra való távozása alkalmá
val katonái a .Budapesti Hirlap"- 
ban közzétett nyílt levélben mond
tak köszönetét működéséért. Hisz- 
szük, hogy a losonciakkal is jó 
viszonyban lesz a daliás ezredes.

A d a k o z z u n k  a z  á ld o 

z a tk é s z s é g s z o b r á r a  !

MIRJAM
Suttogó éjeken hívott magához:
Én meg elmentem egy másik lányhoz.

Sírt utánam, kérte, hogy szeressem: 
Én meg csak a szemebe nevettem.

Egyszer a szobámban mérget ivott; 
(Meggyógyult!) De énrám igy sem hatott!

Aztán elment. Hírét sem hallottam.

Suttogó éjeken most én hívom St, 
Sírok utána, mint ósirt — azelőtt.

g a t  e r v i s

I STVÁN INFLUENZÁS

Kató felszolgáló-tány volt abban 
a kávémérésben, ahová István 
mindennap reggelizni járt. Ist

vánnak csak félkilenckor kellett 
hivatalban lennie, de a Kató 
miatt, már hétkor kikászmálódott 
a jó, meleg ágyból, hogy aztán 
félnyolftól ottülhessen a kávémé
rés pfflspamlagján, vizavi a Ka
tóval, aki amidőn felszolgálta 
Istvánnak a .pohár világost, 
szűrve két kenyérrel," — neki 
támaszkodott a pultnak s játszani 
kezdett a hangerlijével.

A kávémérésben ilyenkor csak 
nagyritkán akadt más vendég is, 
mert leginkább katonák látogat
ták, akiknek pedig már félnyolc
kor beseftigungjuk volt, igy hát 
István meg Kató legtöbbször egé
szen egyedül voltak.

István még nem járt régen a 
kávémérésbe. Egy hónappal eze
lőtt, ahogy lakást változtatott, ve

tődött be oda véletlenül. A Kató 
már akkor is ott volt és István 
amikor először látta a leány haj
lékony, remekvonalu termetét, tö
mött, szőke haját, érezni kezdte 
a teste minden idegével, hogy 
megkívánta öt.

István ekkor már hat hete ke
zeltette egy specialistával a beteg
ségét, amit egy elvált-asszonytól 
kapott a vonaton. Szóval hat hét 
óra nem szeretkezett növel, még 
a fantáziája sem hozta össze nő- 
személlyel való szeretkezésben, 
mert tudta, hogy ez most min
denképen csak fájdalommal járna 
meg aztán a gyógyulásra is káros 
volna. Hat hét óla tehát, István
ban csak akkor ébredt fef a má
sik nem iránti szenvedély előszűr, 
amikor a nevetősszemü, csókos-

száju Káló csodás kontúrjait meg
pillantotta.

István megrendelte a reggelijét 
és amig hozták, azon gondolko
dott, hogy mit is mondhatna most 
a lánynak, valami szép, könnyű 
mondatot, amin elmosolyodna s 
ezzel aztán túl is esnének azon 
az első stádiumon, amelynél már 
rendszerint elválik, hogy a nő 
hajlandó-e ismerkedni a férfivel 
vagy-sem ?

Legcélszerűbbnek találta István 
ezt mondani:

— Ha a kávé is oly édes lesz, 
mint maga, kisasszony, akkor még 
ilyen kávét nem ittam!

Kató valóban mosolygott a 
megjegyzésen és azt felelte, hogy 
honnan tudja az ur, hogy én édes 
vagyok-e, — megkóstolt már?

Így kezdődött a barátságuk.
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INTE.RJU
Filo bácsival

— S z u r m a fv a i  s z e m b e n  n em  lé p  f é l j  —

Filo Lajos bátyánk — van 
a ki e nevet nem ismeri? —  
csizmadiamester a Vasuti- 
utcában. Itt kerestem fel 
polgártárs! tuszkulánumában 
az ex-ellenzéki jelöltet, aki a 
legutóbbi Hazai-választáson 
úgy is mint nyakas kálo
mista, másrészt mint vérbeli 
48-as, végül mint ősellenzéki 
városatya nem volt hajlandó 
engedni a régi virtusból és 
a lelépő ellenzéki jelöltek után 
kezébe ragadva a független
ségi zászlót, megbolygatta az 
egyhangúnak ígérkező vá
lasztást.

Most —  képviselőválasztás 
előtt —  újra aktuálissá vált 
Filo bátyánk érdekes szemé
lye. Felkerestem tegnap dél
előtt früstökölés után a kissé 
komikus izü, naiv érzésű de 
talpig becsületes csizmadia
mestert, aki a kapuban állva 
fogadott. Előadván jövete
lemnek célját, az ellenjelölt- 
interjú ügyét, betessékelt a

barátságos, gangos szobába, 
ahol muskátlivirágok kandi
kálnak ki az ablakból a ned
ves utcára, kakukos óra ketyeg 
a falon, zamatos rétháti szaga 
és rozmaring illata terjeng. 
Pattogott a tűz a vaskályhá
ban és a módis tsinnal meg
vetett duplaágy mellett állva 
Filo bácsi zsén nélkül felelt, 
kiterjeszkedett az elmúlt vá
lasztásra, refieksziózott sok 
imtim dologra, amiket nem 
illik megírni, amiken csak 
csodálkozni lehet, rátért i  
városi ügyekre, amelyek kö
zött annyi sok a kritizálni 
való, jókedvűen rarentálta el 
városiatyai kibuktatását, majd 
levezetésképen ünnepélyesen 
kijelentette, hogy: Szurmay 
ellen, aki a kozákhordák el- 
özönlésétől megmentette az 
országot, hazafias becsület
ből semmi körülmények kö
zött nem lép fel. Kivételt 
képezne azonban, ha valamely 
incifinci önérdekjelölt akarná

Két hét múlva, az orvos meg
engedte Istvánnak, hogy elmehet 
a lányokhoz. István pedig másnap 
nagyon izgatott volt a reggelinél. 
Ez fel is tűnt a lánynak és meg
kérdezte, hogy mi a baja? Átérti 
előbb körülnézett a szobában, 
(ilyenkor az embert az teszi bá
torrá, ha biztosan tudja, hogy 
egyedül van valakivel) aztán 
szólt a lánynak, hogy jöjjön kö
zelebb. Kató odalépett az asztal
hoz, úgy, hogy a szoknyája sú
rolta a férfi lábát és látta, hogy 
István egész testében reszket.

Kató huszesztendös volt, de 
anyagi kényszerűségből már sok
szor szeretkezett férfiakkal, hát 
igen hamar tisztába jött azzal, 
hogy Istvánnak most, tulajdon
képen mi is a baja. Azonban egy 
szót sem szólt és csak nézett a 
férfire, várta, hogy ö szólaljon

meg. (Magában pedig elintézte,
hogy ha István akarni fogja, az 
övé lesz.)

István felnézett a leány finom- 
metszésü, vékony arcába, tgyre 
csak reszketett és egyetlenegy 
szót nem birt a torkán kihozni. 
A leány végülis megsajnálta, ita
tott vele egy pohár hideg vizet 
és némán, Belecsókolt a férfi éj
sötét hajába.

* •
*

Este, zárás után, István meg
várta Katót egy sarkon. Előbb 
betértek egy vendéglőbe vacso
ráim, aztán felmentek a férfi la
kásába. Mingyárt lefeküdtek a 
hónaposszoba ruganyos vas
ágyába, betakaróztak jól a duny
hával és hajnalig szeretkeztek.

a nagynevű hadvezér egy
hangú jelöltetését megzavarni, 
mely esetben a zászlót nem 
engedné bemocskolni s azt 
maga fogja kézbe ragadni.

Jövetelem és interjúm tár
gyát elértem, Fiio bácsi meg
tette kijelentését és én szentül 
hiszem is, hogy azt meg is 
tartja. Elbúcsúztam aVasuti- 
utca derék, szókimondó csiz
madiamesterétől, aki az élet 
delelőjén jó módba jutva 
(nemrégiben örökölt tetemes 
összeget, de elég váltót fi
zetett is ki másokért becsü
lettel ! .  . . )  függetlenül gyü- 
mölcsöztetheti eszméit. Elme
netelkor az ámbituson még 
a drágaság került szóba. Egy 
pár szattyán mustrált csizma 
70 forint, valamire való, mar
habőrből 200— 240 korona. 
De ezt se lehet nagyon csi
nálni, mert se anyag, se mun
kás. Még a ma induló 
„mars“-ról esett szó, kezet 
szorítottunk, azután egy ad
jon istennel elbúcsúztam Filo 
bácsitól.

(Riporter)

Nyomtatványait lapunk

nyomdájában készítteti* *

i

ö t órakor, amikor Kató öltöz
ködni kezdett, hogy az üzletbe 
menjen, alig tudták a nehéz, buja 
csókokat abbahagyni. István — 
amikor a leány elment, — kissé 
feirázta a lelapitott vánkuiokat, 
bekulcsolta az ajtót, aztán vissza- 
bujt ismét az ágyba, amely .m e
leg volt meg illatos a kettejük 
fiatal testétől.

Két hét óta, aznap hiányzott 
István először a kávémérésből, 
(Kató, aki felszolgálólány volt ott, 
tudta, hogy miérti) és a hivatal
ból is aznap hiányzott István 
először. Cédulát küldött a főnö
kének, hogy influenzás.

Arany-ünnep

A losonczi áll. s. közi. polgá
ri leányiskola “Kármán József 
önképzőköre, a “Nagyszalontai 
Arany Emlék Egyesület, emléka
lapja javárá március hó 2.-án dé
lután 3 órakor az intézet díszter
mében “Arany Emlékünnepet, 
rendez. Belépődíj tetszés szerint.

Gyászrovat

Vettük a következő gyászjelen
tést: Legmélyebb fájdalomtól meg
tört szívvel, mindazonáltal az Ur 
akaratában való megnyugvással 
tudatjuk, hogy forrón szeretett, 
felejthetetlea jó atyánk, a legjobb 
nagyapa, após és testvér Nagy- 
tiszteletü Kaszner Pál Ede felszen
telt ág. hit. ev. lelkész, nyug. val
lástanár folyó hó 16-án déletőtt 
fél 11 órakor rövid szenvedés után 
életének 74-ik évében visszaadta 
áldott lelkét teremtőjének. Drága 
halottunkat f. hó 18-án d. u. fél 
5 órakor fogjuk az ág. hitv. ev. 
egyház gyászszertartása szerint a 
templomból, ‘örök pihenő helyére 
kisérni. Losoncz, 1917. február 
16. Hála és szeretett virrasszon 
álmai felett! Kaszner Gizella férj. 
Korén Pálné, Kaszner bén, özv. 
Rhuz Béláné, Kaszner Olga Kasz
ner Jenő, gyermekei, özv. Jenes 
Keresztélyné, szül. Kaszner Karo
lina, özvt  Psulinyi Sámuelné, szül. 
Kaszner Auguszta testvérei, ifj. 
Korén Pál, veje. Korén Pali, Ko
rén Gizella, Korén Emma, Korén 
jstván, Korén Jenő, unokái.

Hiába!
mégis csak a

„Vadászat és Állatvilág1'
a legjobb, legolcsóbb képes va
dászati szaklapja az országnak; 
az egyetlen tökéletes baromfi- 
galamb-és házinyul-tenyésztési ké
peslap pedig a „Szárnyasaink.” 
Mutatványszámokat díjtalanul küld 
a kiadóhivatal Budapest, IX., 
Ferenc-körut 34.

Laptulajdonol: H ercxegh JenS. 

Lapkiadó : É njei litván .

Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca 10
Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzmosó intézete. 

Gyáezruhák soron kivül festetnek. J
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Árverési h rdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, 
hogy az aranyos maróthi kir. tör
vényszék 1914 évi számú végzése 
következtében Dr. Lányi Gyük 
aranyos-maróthi ügyvéd által kép
viselt Schsürer Tamás és trsai cég 
javára 317 kor. fül. s jár. erejéig
1915 évi február hó 15 én foga
natosított kielégítési biztosítási 
végrehajtás utján le foglalt és 300C 
kor.-fillérre becsült következő in
góságok, u. m. deszkák nyilvános 
árverésen eladatnak. Mely árve
résnek a losonci kir. járásbíróság
1916 évi V. Pk 1 1914 számú 
végzése folytán 317 korona 48 fillér 
tőkekövetelés, '/i“/o váltódíj és 
eddig összesen hatr 38 kor. 58 
fillérben biróilag már megállapí
tott, valamint a még felmerülen
dő költségek erejéig, Poháron vh.- 
tást szenvedő telepén leendő esz 
közlésére 1917 évi február hó 
26-ik napjának déutáni £ óra a 
határdidőüí kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. törvénycikk 107. 108. §§-ai 
értelmében készpénz fizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szükség ese
tén becsáron alul is elfognak adatni 
Kelt. Losoncon, 1917 évi feb. 12.

W ilíner, 
kir. bír. végrehajtó.

A „Nógrádmegyei Népbank Losoncon"
cégű pénzintézet

ezennel közhírré teszi, hogy az intézetnél négy 

százalékon felüti kamatozás mellett elhelyezett 

—  b e t é t e k  k a m a t l á b á t  =

1917. évi január hó 1-étől kezdve

4° o-ra
'eszállitja. — A tőkekamatadót továbbra is az intézet viseli. 

Losonc, 1917. év február^hő 10-én.

Az igazgatós g.

ADAKOZZUNK
a Vörös Kereszti 
Egylet javára!

0 ? 0 t0 » 0 ? 0

Jótállás m̂ yért. ered‘
Törvényesen

védve.

1 * *ReitteReitter O szkár
n agybecskerek i ny. fő k ap itán y  és 

fa jbarom ffc tenyésztönek  
nagyszerű  ta lá lm á n y a  a

„ p  a  T  K  Á  N  I M “
patkányirtó-szer, (nem méreg) 
mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és fötülmul min-

irtószert. 1 doboz á ra  3 K.
mely elegendő körülbelül 60 
patkány kiirtásához. — Minden 
dobozhoz hasznáéi utasítás van 
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, 
Nagy becskereken.

Névjegyek
csinos kivitelben

lapunk nyomdájában

készülnek

űr. FALOK
k. egészségügyi tanár, v. 

kórházi speczialista orvos
BUDAPEST,

IV. Károly-körut 2. szám
sok évi óriási speciális praxisa 
folytán teljes biztossággal, felis
meri és kigyógyitja úgy férfiak
nál, mint nőknél a titkos és nemi 
betegségeket, valamint az azokból 
származó összes bajokat. Rendel 
hétköznapikon 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 'lyökeresen a ba
jától.

E g y etlen  s z a p p a n p ó t lé k  a

„ D O B “-jegyü Kaolin-szappan,
mely illa to s , habzó, száraz , sim a, 50 kg.-os 
láda 250 drb 50 k o ro n a  ex!, csomagolás helyt Bu
dapest. Megrendelésnél ládánként 15 korona etóleg 
okvetlen beküldendő. Mintát nem küldünk! Kipró
bálásra és népszerűsítésre 5 kilogrammos postacso- ■ 
magok állanak rendelkezésre 10 k o ro n a  előieges 
beküldése ellenében, beleértve a láda és postadij is.
Előleg nélküli ládarendeléseket és utánvéte

ket postacsomag-megrendeléseket nem teljesítünk.

B a d ó c z  é s  T á r s a ,  Budapest,
V. Balaton-u. 12. :: Egyedárusitók és képviselők kerestetnek.

ÍO
láda vételénéi

i < n
árurabatt I
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uuiwanz JQHQO
cséplőgépek, szecska vágók, szelelőrosták, 

•kék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

gyári raktára. nMö

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.

Ajánlja kitűnő 

karikahajós és

m r o s
előnyös fizetési feltételek mellel

reytag
kiadványaiig

z,eHb:al,f8_______  es 25 mellék tér-
000 alfabetikus ^drajzi elneve- 
ával. Zsebforma, csinos vászon- 
K. 50 f. Nélkülözhetetlen minden

•s Íróasztalon. — | — | _j __
fprjráiip Most jelent meg kittl- 
- nö felvételbeh Románia
Iték: 1:1,000.000. Ara 1 K. 20 f.
ízitve 3 K. 20 f. — j —__ _

Északfrancia ország
______ lé» Belgium térképe
Török harctér 1 K. Olasz liarc- 
f. Orosz harctér 1 K. 20 f. —

llyok tartózkodásának helye}
>lyok internálási és átvonulási 

térképe európai és ázsiai Orosz
ba I K. 50 f. Bérmentesített 
minden kiadvány 10 fillérre) 

— 1 — 1 — 1 — 1 — I — | —

M egrendelhető:

i? T A G und B E R N D T  
i. H. W I E N VII. SCHOT- 
NFELDGASJE 62.

etadrnnányohat
■ontra s z á l l í t  a  
se g é ly é é  H ivata l |"  
teli k U lS n itm én ye |§ a
:zi-utca 38. szám

E Ü G E L 133i c m m W
könyvnyomdája LOSONCON Rákóczi-utca 21.

Részit -minden a könyvnyomdászat! 

szakmába vágó munkát modern 

és szakszerű kivitelben, jutányos 

árak mellett.

Nyomatott Eagel István gyorssajtóján Losoncon.


