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É g és i é r r e  . . . 10.— k o ro n a
K e lé r re  5.— korona
N egyedév re  . . . 2.50 k o ro n a
Föxségi e lö ljá ró k n a k  
és tan ító k n a k  1 év re  5.— k o ro n a  

E gyes s iá m  á ra  20 fillér .

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

tm m w 'n m

Megjelenik m inden kedden 
Szerkesztőség: M adách-utca 15. 
K iadóhivatal: R áköczi-atca 21 
Hirdetéseket fe lvesz  Est -el István 
könyvnyomdája, Rákóczi-utca 21. 
„N yilttér*  soronként 80 tlUér.

ü losonci masitm sorsa
—  Végrehajtóbizottsági pártülés —

A kerületi munkapárt végrehajtó bizottsága f. hó 
24. én délután 3 órakor tartotta pártülését Havas Gyula el- 
nöklésével, mely alkalommal felolvastatott báró Hazai Samu 
lemondó levele, melyben meleg hangon búcsúzik ei a kerü
lettől. A végrehajtóbizotíság mély sajnálkozással vette tudo
másul szeretett képviselőjének lemondó bejelentését és el
határozta, hogy ugyancsak meleghangú bucsuzólevelet intéz 
Hazaihoz, melynek megszerkesztésével az elnök bízatott meg. 
Az uj tagok felvétele után elhatároztatott, hogy a kerületi 
tagok belevonásával a jelölő végrehajtóbizottsági ülés a kö
zeli napokban megtartatik, melynek őszehivására az elnök 
felkéretett.

A cukor szétosztása
A közélelmezési hivatal el

nöke a következő rendelkezést 
küldötte meg a törvényható
ságokhoz:

Valamennyi törvényhatóság 
első tisztviselőjének.

Több kereskedelmi és ipar
kamara panaszszai fordult 
hozzám, hogy a cukor és 
egyáltalán a hatóságilag kezelt 
cikkek szétosztásába a keres
kedők csak kis számban vo
natnak be és igen sok arra 
érdemes kereskedő kizáraíik 
az árusításból.

A hatóságoknak ez az el
járása, azonkívül, hogy indo
kolatlanul kedve? egyes cé
geknek és így sérelmes a ke-' 
reskedelern többi részére néz
ve, nem helyes a fogyasztók
nak könnyebb ellátása szem
pontjából sem. A törekvés
nek óda kell irányulni, hogy 
a fogyasztó minél könnyeb
ben jusson hozzá az áruhoz, 
ne okozzon a beszerzés ne
ki sok időveszteséget, ami 
pe&g csak úgy lehetséges, ha 
a ^ jp tk eze tek  mellett a mel
lett a megbízható kereske

delemnek minél nagyobb ré
sze bizatik meg az áruk szét
osztásával. Ennél fogva fel
hívom Alispán, Polgármester 
urat, intézkedjék aziránt, hogy 
a legteljesebb hatósági elle
nőrzés mellett, amire pedig 
ezirányban kiadott rendelete- 
ini intézkedéseinek szem előtt 
tartásával a legmesszebbme- 
nőieg meg van adva a mód, 
az illetékes hatóságok a cukor 
és egyéb hatóságilag kezelt 
cikkek elosztásává! a keres
kedelem minél szélesebb ré
tegeit bízzák meg és cikkek, 
de egyéb halósagilag kezelt
cikk forgalombahozatalától a
békés idők megszokott ke
reskedelmét ne rekesszék ki. 
Természetszerűleg viszont, 
minden oly esetben, amidőn 
valamely kereskedő részéről 
visszaélés történik, éljen a ha
tóság vele szemben a részem
ről adott felhatalmazás alap
ján a legszigorúbb eljárással, 
vonja el tőle az áru kiárusí
tását .és amennyiben csak a 
legkisebb ok is meg van, in
dítsa meg az illető ellen a 
kihágási eljárást is.

Kürthy s. k.

Kitüntetés

Lauferjenő honvédzásziós, Lau- 
fer Manó helybéli nagykereskedő 
fia aki jelenleg is a harctéren tel
jesít szolgálatot a vitízségi érem 
elró osztályával lett kitüntetve.

Kitüntetett vasúti főtisztviselő

A király Bartos Lajos máv. fő- 
ellenőr, forgalmi főnők helyettes
nek a hadiforgalom lebonyolítása 
köríti szerzett kiváló érdemei elis
meréséül a koronás arany érdem- 
kéresztet adományozta a  vitézsé- 
g l érem' szalagján.

A Magyar Asztaltársaság 
közgyűlése

A Losonci Magyar Asztaltársa
ság március hó 11-én délután 3 
órakor tartja a vasúti vendéglő 
hivatalos helyiségében XXI évi ren
des közgyűlését a következő tárgy
sorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentés. 3. Pénztárnoki je
lentés, feimentvény megadása. 4. 
Leltározó bizottság jelentése. 5. 
Választmány kiegészítése. 6. Tisztb 
tag választása.

AZ EST

hírszolgálata a mostani vasúti aka
dályok mellett is a leggyorsabban 
és a legjobban tájékoztatja az or
szág közönségét a világháború 
eseményeiről. Az Est kiadóhiva
tala gondoskodik arról, hogy a 
vidéki olvasó a mostani nehéz for
galmi viszonyok mellett is a lehe
tő leghamarabb jusson lapjához, 
Az Est szerkesztősége pedig a sem
leges országokból kapott legfris
sebb és legmegbízhatóbb távira
tai útján minden más hírszolgá
latot napokkal megelőzve még ott 
is a leggyorsabban tájékoztatja a 
közönséget, ahol a lapok a ren
desnél jóval későbben érkezhet
nek meg. A budapesti és 8 vidé
ki eseményekről ízintén Az Esf- 
benlíiííliatók a legfontosabb és 
legérdekesebb tudósítások. j

Adakozzunk az áldo
zatk észségszob rára  !

Levél
a szerkesztőhöz

Tisztelt Barátom!

Ugyebár nem veszi rósz né
ven, — de ha rósz néven is 
veszi — kérem, nagyon szépen 
kérem könyököljön ide egy picit 
melléin, tegye a balját a szivére 
(ez körülbelül azon a tájon van, 
ahol a szivarzsebet hordják) és 
jó hát nem bánom: a jobbik mu
tató ujjunkkal támasszuk alá a 
jobbik eszünket, csüggedt fejün
ket. Elkelő néha, hogy az ember 
mutató ujja ts megtudja, "hol 01 
a feje. Jó jó kérem szépen, ige
nis kérem szépen, iszen persze, 
no perszehogy persze, tudom én 
is és tehetetlenül, szótlanul bele
törődtem, liát igen az a kellemet
lenség, ami bennünket ért, eza 
kis baleset (elvégre emberek va
gyunk beleszülettflnk és mint 
Isten kénekteremtményeszemefénye: 
mért ne csináljunk egymásnak 
egy ilyen kis talpraesett balesetet) 
ez a kis, unalmas csetepaté, ez 
a világháború vagy micsoda, ez 
már nem igen érdekel minket. 
Ezt már letárgyalták, betárgyal
tak és — mint mondják és én 
elhiszem, mer mérne, ha már 
megszoktam, hogy elhiszek any- 
nyi badarságot, — ugye talán 
már eza, Wilson ur aza bocsko- 
ros tót, aki ráborítja a nagyviz 
tővire a báránybőr sipakját, hátha 
befogja veie a - Rajna vizét. — 
Ccccc , . . Csak tessék nevetni 
kérem szépen, tessék, mer nagyon 
nehéz ezen kérem nevitni. Vagy 
ja, már mérne nevesse áz ember 
egyszer jókedvibe is könnyesre 
magát, az Ember, most igazán 
mmt egy szerelmetes ember esze
bontó, léiekzetfojtó őrjítő görcsbe 
merevedett és fetreng kínban 
— bizony abban — önásta sír
jába tántorgón. Ugye kérem, — 
egy gye meg a *iz®‘az ifjen hu
moros históriát, kettőnknek sém
im közé hozzá. Tisztára impres- 
5iomsta vagyok kérem, — bocsás
son meg, — olyan impretsioni- 
pista, hogy az ilyen csekélységek 
között, hallgatni nem tudok, ’ oá-
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gyón sokat feljajdulok és olykor 
kísérteties érveréskor hallom a 
vérem csepjeinek cserjését, mert 
néha olyan, mintha a körmeim 
a szivembe nőttek volna és sza
kítják elevenen drága piros, gyön
gyeim bölcsőjét. Fáj. Bizony, ez 
kérem ilyen veszedelmes beteg
ség ; modern, egész modern, mint 
a ma született bárány és divatos, 
nagyon divatos, — olyan divatos 
mint a hősi halál. Jaj, azért ne 
tessék félni. Szakember vagyok 
és specialista nyugodjék meg, 
nagyon puhán, nyugodjék meg, 
nem ragályos betegség. Ó, majd
nem hogy azt mondtam most 
„Te Pajtikám,Bruderkám“(de nem 
pirosabrosz mellett ülünk, nem 
személleskedünk, a két ferenc- 
jóskakabátos urat meg vissza
ültetjük a Gát mellé) mert 
jó kedvre vagyok ám hangolva 
és kisül ám hogy nincs hangje
gyem és úgy beíedöfök szemér
mes mosolygással Pajtikám, az 
oldalába és elszégyelten kisjányo- 
san elhúzom magam, aszondván: 
„jajister.em, de nagy kutyák is 
maguk, teréfázó, pennát forgató 
urak. Ühü . . . Maguk, Maguk. 
Akárki. Nem bánom. Az. Az. A 
Gát. A novellista. Az ám. A G át. . .  
Szakadjon rá a . . .  No legyünk 
előbb tisztában. Azaz, hogy legye
nek őlebb tisztában. Kérem szé
pen engem se a gólya kötött igy 
hát különösebben az se hat meg, 
ha Nagyon Kövér ur mielőtt fel- 
trüszkölte a feketéjét elbotránkozta 
magát. Disznóság. Aszondta. Így 
mondta. Nagydisznűság. legalább 
is olyan Kövér. Nátcen igy nem 
lehet a losoncésvidékét a já- 
nyom kezébe adni. Gondolom 
magamba : ne agygya; de azt is 
gondolom magamba, hátha olyan 
nagyon kövér disznóság aza lo- 
soncésvidéke, hát nem baj, ha 
fiatalka még Kövér Kicsike, olvas 
a  mértan óra meg a pad alatt 
kis élclapot vagy valami irodalmi 
Bocacciot, Casanovát, isz van 
olvasni valójuk szegény kislány- 
káknak különösen ha apuska ilyen 
szigorúan válogatós a mások ol
vasni valójában. No. Én a kroko
dil usnak se hiszek, ha sir. Hát 
még, ha ir. Aztán én már rend
ben elintéztem magamban, hogy 
igenis kérem szabad mindent, 
mindenről irat. Olvasni pedig? 
Kinek mi tetszik, kinek milyen a 
frázistalan „erkölcs“-esztetikája, ki 
mit tud érteni, élvezni és mohón 
keresni, szomjazni az irkákban

— a művészetet. Hogy az életnek 
nemcsak rozmaringszagu Rozima- 
ringjai vannak, nemcsak hárfán 
muzsikálnak, különösen ha be
szélnek, és nem kohóban forrott 
szinarany, amit éreznek, bizony 
olyan igaz, mint maga az élet. 
Csak semmi perzekutorkodás. 
Hanem: megértő és érzó méltány
lás, amit kapnia kell az írónak, 
kit hevülete, szent és gyönyörű 
alkalmatossága, a becsületesen 
iró és kiíró tolla olyan magasba
— vagy ha úgy tetszik mélységbe 
lendítette, — honnan emberi ér
zések vályudó, elképzeltető, vér 
vagy izzadtság vagy gorombaság 
szagu ábrázoló és az akaratlan 
átlopása az olvasóba ami a tárgy 
körül forog, — mondom — ha 
ennek a művészetnek akarása 
revalálódik. L’art pour l’art. Pa
rasztok nem mindenütt beszélnek 
Wilde aforixmákban. Jaj, észre se 
vettem, megint viccelni kezdek. 
Pedig komolyan akartam. Isten- 
uccse. Azt akartam mondani: 
milyen Gát az, amelyiken annyi 
Mocsok szakad át, mint aza mult- 
heti influenzás Gát. Hogy vesse 
fel a Gát. Magát. Tessék elhinni 
minden cumplis gyerek tudja, 
hogyha nagyon buta a borbélya 
és ha okos akar lenni kiköpi azt 
az influenzás viccet, de még az
tán azt is mondja a következő 
urnák: Szabadka. A cumplis az
tán vagy nevet, vagy nem nevei. 
A kis Gálát az asztal körül ker
gették, ha a suszterinas vicceket 
nem eresztette fei egy kis buta 
tintával? Afülibe tetszett Gátnak 
mártani a tollát ? Jaj, de kis 
lyuk van a füjin, olyan széj 
fuj . . . Pedig a suszterinas is 
felszabadul, fanul, csak az írás 
az a bitangjára hagyott szeren
csétlen foglalkozás, amibe min
den Gát beleüti az orrát. Tessék 
csak olvasni kérem. Tessék. Én 
is csak azért olvastam el, mert 
azt hittem, talán mégis csak lesz 
valami jó abbar., amit annyian 
szidnak. Köpnek. Piha. Olcsó a 
toll? Mindössze három krajcár? 
Muszáj Gátervinnek acéltollal 
járni ? Vegyen pávatollat. Enyhe 
a censura? Nagy baj. Isz ha be
adták volna azt az ízét egv Gyet- 
vannak, aki a marsba’ van, iszo
nyú kínok között, keserves halál
nak halálával hal. Ordító buta
ságban hal meg a szegény. Fe- 
jetetejére fordult a világ, felfor
dult a Gát és bele fordult a Gát 
és a Oát szélébe ütötte a fogát? 
Szegényke. Szerencse hogy ott

nem ütheti meg magát. Kellett 
ez neked gát? Ne—-ne—gat . . . 
Meg kell kötni a Gátat, 
az angyalgáf neki. Aza Johann 
Wolfgang Göthe, hogy azis me
részelt olyat mondani a Orete- 
nek, amit Kövér Kicsikének nem 
szabad? Meg néhol aza Haupt- 
mann Oerhard bácsi a Pippa 
tanetban, jaj nagyon csúnyát ká
romkodik s pedig finom olasz 
nyelven, i  néhol a Madame Dom- 
bováryné néni, ott is van mezte
lenség, meg Zola meg sok fran
cia vígjáték, hátha szabad Juppi- 
ternek? Az ökörnek nem szabad. 
Manapság egy okos ökör hallgat, 
mint az ökör a fűbe’ úgy hall
gat.

Itt, ebben a hótiszta, gyö
nyörű hangulatú, csupa emlék 
városkába’. Ahol a tizennyolcadik 
század végén élt egy drága, a 
finomságok imádott tollú ifjú 
arszlánja, fekete magyarkás, csó- 
kos arcú, busz egynéhány éves 
grand seigneur. Losoncon is pá
risi, emléke itt—ott suhan mint 
beteg, finom tavaszi szél és ha 
tudnák ki volt, Kövér Kicsi- k és 
Bájos Asszonyok csókolhatnák a 
Fanny költőjének lábanyomát. De 
előttük van maga Gát. Hordja el 
magát. Vagy ha nem, hát kihalt, 
férfi vesztett házak sirós, holdas 
éccakás kertjében a csendnek, 
tessék beszélni; az égnek fordu'ni 
s a holdnak, a jó öreg jóképű 
holdnak. Annak. Aza buta hold, 
amilyen buta holt. majd hallgatja 
ina — G á ti—I— Kis influenzás. 
Influenza ellen majd oltássá be 
ma—-Gát. Törülje selyembe — 
batisztba tiszta zsebkendőbe a 
tollát.

Ó — édes Emlék. Ó Drága alig 
olvasott író, ne utálj bennünket 
miatta — Kedves. Oly nagyok 
vagyunk attól a zsúfolt erőtől, 
amit elnyomott haragok ereje 
gyűjtöttek nekem egyptomi szol
gaságban, annyival nagyobb és 
teltebb és gorombább és becsü
letesebb szentebb ezeknél, úgy 
leverem anélkül, hogy hazudnom 
kellene azokat, akik fáraó udva
rán tanultak lelket s mégis lap
pang bennem egy félelem, ami 
Jézust tétovázásra rángatta halála 
előtt. De meg kellett tennem. — 
Azért szerk. Úrnak becsülő hive 

K.  J.
a

Nyomtatványait lapunk 

nyomjádában készíttess*.

A megromlott termények

A kórmány rendeletbei in
tézkedik, hogy a búza-, rozs-, 
kétszeres-, árpazab-, köles-, 
árpagyöngy-, tengeri-, és hü
velyeskészletek, valamint az 
említett terményekből készült 
őrlemények (liszt korpa stb.) 
készletei tekintetében, ha azok 
tűz folytán vagy más okból 
megromlottak, a készletek 
birtokosa köteles a káresetet, 
ha a megromlott készlet 50 
métermázsát meghalad, a Ha
di Terményrészvénytársaság
nak, ha pedig 50 métermá
zsát meghaladó korpáról van 
szó, a Korpaközpontnak be
jelenteni. A birtokos megrom- 
tott készletet tovább is fel
használhatja. A megromlott 
készletét birtokosa más ré
szére csak a Hadi Termény 
részvénytársaság, h korpá
ról van szó, a Korpaközpont 
utján idegenítheti el.

Hiába !
mégis csak a

„Vadászai és Állatvilág".
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.

Tanuló
felvéteti!)

lapunk nyomdájában.
Laptulajdonoa: H arczagh Janó. 

Lapkiadó : Engal la trá n .

Huszár Mihály Losonc
--------------------------------------- «
Kossuth Lajos-utca 10. 1

Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztitő és gőzmosó intézete. 
Gyáazruhák soron kívül festetnek.
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Árverési hirdetmény.

A kézbesithetlen küldemé-
nyék a vasúti üzletszabályzat 81 
§-a értelmében az alább felsorolt 
állomások teheráru raktáraiban 
délelőtt 9 órakor, a következő
napokon fognak azonnali kész-
pénzfizetés mellett nyilvánosan
eladatni:
Aradállomáson 1917. feb. 26-án
Békéscsaba .  .  „ 
Brassó ,  „ „

13-án

Bpest Józsefv. „ .  „ 19-én
Bpest. dunap. p. u. .  „ 16-án
Bpest nyugoti p. u. „ „ 21-én
Debrecen „ ,  „ 21-én
Eszék .  .  „ 19-én
Fiume „ ,  . 27-én
Győr „ .  . 12-én
Kaposvár „ ,  „ 22-én
Kassa . . . 14-én
Kolozsvár .  ,  . 27-én
Losonc „ .  , 16-án
Miskolc .  .  . 23-án
Nagyszeben .  .  . 15-én
Nagyvárad .  .  . 19-én
Pápa .  ,  „ 15-én
Pécs .  .  . 23-án
Pozsony „ .  . 13-án
Sátoraljaujh. .  .  „ 26-án
Szabadka . . . 22-én
Szatmárnémeti . . . 12-én
Szeged .  .  . 22-en
Szolnok . . . 14-én
Temesvár Józsefváros. . 21-én
Újvidék .  ,  . 20-án
Zágráb . . . 23-án

Budapest 1917 évi jan. hó.
Az igazgatóság.

Hirdessünk
a

Losonc és 
Vidékében.

ADAKOZZUNK
a Vörös Kereszti 
Egylet javára '

Jótállás ÜSSS. er“,‘
Törvényesen 

védve.

Reitter O szkár
nagybecskerek i ny. fő k ap itán y  és 

fa jb a ro m fi-ten y ész iő n ek  
nagyszerű  ta lá lm á n y a  a

„ P  A T  K Á N  I N "
patkányirtó-szer, (nem méreg) 
mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és fötűlmul min-

irtószerf. 1 doboz á ra  3 K.
mely elegendő körülbelül 60 
patkány kiirtásához. — Minden 
dobozhoz használati 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

Dr. PALÓEZ
k. egészségügyi tanár, v. 

kórházi specziaiista orvos 
BUDAPEST,

IV- Károly-körut 2. szám
sok évi óriási speciális praxisa 
folytán teljes biztossággal, félis
meri és kigyógyitja úgy férfiak
nál, mint nőknél a titkos és nemi 
betegségeket, valamint az azokból 
származó összes bajokat. Rendel 
hétköznapokon d. e. 10—12-ig, 
d. u. 3-—5-ig. Ha személyesen 
lehetetlen vol na megjelenni, vá
laszbélyeges levélre szívesen ad 
díjtalan felvilágosításokat afelől, 
hogy otthoni kúrával hogyan sza
badulhat meg gyökeresen a ba
jától.

E g y etlen  sx a p p a n p ó tlé k  a

D O B “-jegyű Kaolin-szappan,
í o

láda vételénél

u n
árurabatt!

mely illa tos, habzó, száraz, sima, 50 kg.-os 
láda 250 drb 50 korona exl. csomagolás helyt Bu
dapest Megrendelésnél ládánként 15 korona előleg 
okvetlen beküldendő. Mintát nem küldünk! Kipró
bálásra és népszerűsítésre 5 kilogrammos postacso
magok állanak rendelkezésre 10 korona 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 ,  B udapest,
V. Balaton-u. 12. :: Egyedárusitók és képviselők kerestetnek.
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Fre y ta g
: kiadványai

Világ zsebatlasz. A világ a zsebben I 58 
________ : fő és 25 mellék tér

képpel, 17.000 alfabetikus, "''drajzi elneve
zés tartalmával. Zsebforma, csinos vászon
kötésben 4 K. 50 f. Nélkülözhetetlen minden 
családban és Íróasztalon. — | _| __ | __

8« » i  l t r k » .
térképe. Lépték: 1:1,000.000. Ára 1 K. 20 f. 
Vászonra feszítve 3 K. 20 f. — I _____

Schw arcz M a li
cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták,

•kék ítb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

s m  gyári raktára.

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.

Ajánlja kitűnő „S 1 n g e r “ 

karikahajós és központi orsós

v a r r á p j f i i t
előnyös fizetési feltételek mellett.

fláborns té rkén t. f zal?rancia “r‘zá«______________ 1 és Btigmm térképe
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 internilási és átvonulási 
állomásainak térképe európai és ázsiai Orosz
országban. Ára I K. 50 f. Bérmentesített 
küldésnél minden kiadvány 10 fillérrel
drágább. - — | —

Megrendelhető:

6 . F R E V T A G  und B E R N D T  
6E 5. M. B. H. W I E N VII. SCHOT- 

TENFELDGflSSE 62.

SzEPEtEtadományoliat
j

d ű l

V.,

a  fr e n tr a  s z á l l í t  a |®9 
H a d se g é ly z é  H ivata l ; _ 
á tv é te l i  k ü iln itm é n y e  jgg
Váczi-utca 38. s z á m


