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Losonc város küldöttsége 
a fronton

A diszkürtök átadása
Múlt hó 28-án indult el 

Losonc város küldöttsége a 
két házi ezred a 25-ös gya
logezred, és a 27-es tábori 
ágyusezred frontjára, hogy át- 
idja azt a két ezüstből vert 
diszkürtöt, amelyet a város 
közönsége készíttetett remek
be kiváló iparművészek ter
vezetei alapján és az eleset
tek özvegyei és árvái felse- 
gitésére szolgáló" 1 0 — 1 0 . 0 0 0  

koronás jótékonysági alapitó 
oklevelet.

A küldöttséget Wagner 
Sándor kir. tanácsos polgár- 
mester vezette. Tagjai voltak 
kivüle dr. Keszler Lipót vá
rosi főügyész, Nirnseé József 
és Rakottyay Gyula városi 
képviselő testületi tagok.

Az érkező küldöttséget 
Lembergben G a t t e r i n g e r  
25-ös őrnagy fogadta és ka
lauzolta a hadszíntérre.

Az V-ik Corpscommando 
székhelyén Goglia hadtest- 
parancsnok nevében, aki tá
vol volt, Kozák altábornagy 
fogadta a küldöttséget, aki 
az ünnepi ebéden, melyen a 
hadosztály tisztikara is részt 
vett, lendületes beszédben 
köszönte meg a gyönyörű 
szimbolikus jelvények és ala
pítványok adományozását.

WagnerSándor kir. tanácsos 
polgármester érzésteljes sza

vakban köszönte meg az üd
vözlést és Losonc város leg
mélyebb hálájának adott ki
fejezést a háziezredek min
den fia iránt, akik vérüket 
ontják a hazáért.

Másnap a hadállásokhoz 
utazott a küldöttség. Elsőbb 
a 27-es tábori ágyusezrednél 
tettek látogatást, ahol a tisz
tikar és legénység élén Zsíros 
őrnagy, a kiváló iró-katona 
fogadta a küldöttséget és 
átvette a kürtöt.

Az ünnepi lakomán, ame
lyen a tisztikar is részt vett, 
poétikus szavakban, lángoló 
beszédben emlékezett meg 
a hős palócokról, Nógrád 
hősszülötteiről. Wagner Sán
dor meghatott szavakban kö
szönte meg a lelkes üdvöz
lést és tolmácsolta a város 
szívből jövő meleg jókivána- 
tait az ezred összes hős 
katonáinak.

Ugyanaznap délután fél 2 
órakor a 25-ös házi gyalog
ezredhez látogatott el a kül
döttség, ahol a 'tisztikar és 
legénység élén Diertich alez
redes átvevén a diszkürtöt 
szintén magyar beszédben, 
szívhez szóló szavakban mon
dott köszönetét, amelyre 
Wagner Sándor válaszolt 
szintén a fennti értelemben 
és mély hatást keltőn.

Majd az első vonalbeli 
lövészárkok megtekintése kö
vetkezett Hruschka őrnap  
kataúzöTásá ~ melfett, amely 
után ünnepi ebédhez ült a 
küldöttség, amelyen ugyan
csak részt vett a tisztikar és 
amely alkalommal több lel
kesítő hazafias beszéd hang
zott el.

Harmadnap a nagyméretű 
gazdasági berendezések meg
tekintésére került a sor, 
amelynek szakavatott veze
tője Dán főhadnagy igazi 
magyaros vendéglátással fo
gadta a küldötteket.

Innét Zlocovra, majd Lem- 
bergbe utaztak, ahová Király 
főhadnagy kisérte el a kül
döttséget isten hozzádot mond
va az ezred nevében. Lem- 
bergből Miskolcon át, haza
tért a küldöttség.

Az ünnepélyes aktus alkal
mával az összes zászlóaljak 
üdvözlő sürgönyöket küldöt
tek a két ezredparancsnok- 
sághoz s ugyancsak ez al
kalommal érkezett meg a 
király engedély-parancsa a 
diszkürtök elfogadására és 
mikénti alkalmazására.

Adja Isten, hogy a két 
kürt ezüsthangu szava minél 
előbb felharsogjon a győzel
mes béke üdvözlésére!

Március 15
A szabadság ünnep sorrendje :
1. Délután 4 órakor a testüle

tek, intézetek, egyesületek gyüle
kezése a városház előtt.

2. 5 órakor felvonulás Kossuth- 
szoborhoz.

3. Himnusz. Előadja a tanító
képző ifjúsága.

4. Ünnepi beszéd. Tartja Pe- 
rényi László.

5. Felvonulás a honvéd em
lékhez.

6. Az ünnepi beszéd folytatása.
7. Szózat. Előadja a tanítóképző 

ifjúsága.
8. Körqjcnet.

Este 7 órakor ^-Magyar Asztal- 
társaság társaSj4|£>orája a Vasúti 
vendéglőben. p

• í  "t s E  

Miniszteri köszönet

A vallás és közokt. miniszter a 
következő leiratot intézte a Lo
sonci Magyar Asztaltársasághoz :

Magy. kir. közokt. minisztertől 
1373,917. sz.
A ,1.osond Magyai

Asztaltársaság “ -nak 
Losonc.

Nógrád vármegye kir. tanfel
ügyelőjének 1916. évi december 
hó 31-én 5252. sz. a. kelt jelen
téséből örömmel értesültem, hogy 
az Asztaltársaság karácsonykor fe
lekezeti különbség nélkül 25 gye- 
meket ruházott fel, 833 kor. 33 
fillért áldozván ezen célra.

Nagy örömemre szolgál, midőn 
az Asztaltársaságnak a népoktatás 
érdekében tanusilott ezen újabb 
nagylelkű áldozatkészségéért ő- 
szinte elismerésemet ás köszöne- 
temet nyilvánítom.

Budapest, 1917. február 21.

Jankovich, s. k.

Vasúti árverés

A losonci vasúti állomáson f. 
hó 16-án a következő áruk fog
nak elárvereztetní: I állvány var
rógéphez. 44 hordó, üres használt. 
1 láda vasáru. 1 láda carboleum.
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Przemysl
Przemysl . . .  Ej, milyen furcsa s z ó ! 
Magyte szájába nem való.

Siseg-susqg, mint nád le vei,
Mely gyilkos ingoványt fed el.

Przemysl . . .  A kéz is átkozott,
Mely rakta fundamentumod!

De áldott az a tízezer,
Ki véres földben haver,

Przemysl . . . Nevednek lelke szláv 
S ki eltiport, otromba szkláv.

Csak a magyar volt benned ur 
S rád magyar Isten könnye hull.

Przemysl . . . Rettentő sirhalom,
Helyed legyen sivó vadon!

Zöld ott legyen csupán a hant,
Hol magyar szív porlik alant.

Przemysl . . . Ej, jobb, ha elhagyom, 
Mindnyájunk lelke fáj nagyon.

Csipke.

Egyhangú
választás lesz

A megüresedett losonci 
mandátum várományosának 
dr. T ö r ö k  B é l a  nemzeti 
munkapárti képviselőjelöltnek 
megválasztása immár bizo
nyos, hogy egyhangú lesz.

A választás mint jeleztük, 
március 17-ére, azaz szom
batra van kitűzve.

fiz Országos Köz- 
élelmezési Hivatal 
tájékoztatója

Az Országos Közélelmezési Hi
vatal általános tájékozást adott ki 
a Közélelmezési Tanács megala
kulásával kapcsolatban. A kétíves 
füzet nagyon érdekes olvasmány. 
Visszapillantással kezdődik, mely 
megokolja, miért volt szükség a 
Közélelmezési Hivatalra és milyen 
nehézségekkel kellett megküzdeni 
a szervezet megalakításánál.

Megemlékezik azután az élel
mezési rendészetről, a csempé
szetről, az ártulhajtásokról és a 
lánckereskedelemről. Megemléke
zik a központokról és megvédel
mezi őket, mint szükséges rossza
kat. Az áruvisszatartás, a szállí
tási nehézségek fokozták a hiva
tal működése előtt tornyosult aka
dályokat.

Beszámol a tájékoztatás a legú
jabb rekvirálásról, mely 614 ezer ] 
métermázsát hozott felszínre. A 
tengeri felhasználása és a zsirellá- : 
tás biztosítása körül a helyzet 
megjavulását igén a tájékoztatás. 
Hetnenezer sertés van előjegyzés
ben. A hüvelyesek jegyrendszer 
alapján kerülnek szétosztásra. Jegy
rendszer várható esetleg a burgo- 
nyaárusitás terén.

A Hivatal elnöke lépéseket tett 
a korai burgonya termesztése ér
dekében. A tejügyben a tejárak 
országos maximálását Ígéri a tá
jékoztatás. A tojáskereskedelem 
szabályozását e napokban tárgyal
ták. Befejezésül azt mondja a tá
jékoztatás, hogy a leszerelés után 
is egy darabig fenn kell marad
nia a hivatalnak.

Uj körorvos.

Dr. Korbácska Arthur losonci 
kórházi alorvos fiileki kör orvossá 
választatott meg.

Gyászrovat

A következő gyászjelentéseket 
vettük:

A losonci osztálymérnökség 
tisztikara és személyzete megtört 
szívvel és mély fájdalommal tu
datja, hogy szeretett főnökük Roth- 
bart Izidor főmérnök úr a losonci 
máv. osztálymérnökség vezetője 
rövid szenvedés után Fiúméban 
f. hó 6-án váratlamul elhunyt. A 
megboldogult hült tetemeit folyó 
hó 11-én vasárnap fogják szülő
földjén Sárospatakon örök nyu
galomra helyezni. Losonc, 1917. 
március hó 10. Emlékét kegye
lettel őrizzük 1

A Losonci Ipar és Kereskedelmi 
Bank mély fájdalommal tudatja 
Rothbart Izidor máv. főmérnök 
érdemes igazgatósági tagjának f. 
évi március hó 6-án Fiúméban 
történt elhunytét. Losonc, 1917. 
évi március hó 9- én. Emlékét 
kegyelettel fogjuk megőrizni.

Előléptetett orvos.

Dr. Herz Sándor losonci gya
korló orvos, ezredorvossá nevez
tetett ki.

Vármegyei közgyűlés

Nógrádvármegye törvényható
sági bizottsága f. hó 3-án tartotta 
rendkívüli közgyűlését Prónay 
Mihály elnöklésével, mely alka
lommal a bizottsági tagválasztá
sok ejtettek meg.

A nyári időszámítás.

A kormány elhatározta, hogy 
a nyári időt, amely tudvalévőén 
a rendes órabeosztásnak egy órá
val előbbreigazitását jelenti, ápri
lis 1 -érői 2-ára virradó éjjelén 
lépteti életbe. A vasutak forgalmi 
érdekeire való tekintettel az órá
nak előbbreigazitását április 1-én 
nem éjfélkor, hanem hajnali 2 óra
kor végzik, olyképpen, hogy két 
órakor háromra igazítják előre a 
vasúti órákat.

Adakozzunk az áldo
zatkészségszobrára !

Filó bácsi
nem lép fel

F ló  L*|qs, a kitűnő hírű 
csizmadiamester, a Hazai-vá
lasztás alkalmával fellépett 
jelölt, akinek fellépéséről ez- 
időszerint is szó esett, vissza
vonhatatlanul kijelentette, 

hogy a jelenlegi áldatlan 
viszonyok között semmi 
körülmények között nem 
lép fel, mert Török Béla 
szimpatikus személye, a 
kerület szülöttje, garan
tálja azokat a követelmé
nyeket, amelyeket meg
választásához fűzünk.

Filó bácsi zamatos csopaki 
bor kvaterkázása közben vágta 
ki —  ho-hó — , a kemény 
szavakat, miközben magyaros 
vendégszeretetének adta ta- 
nujelét elősorolván, hogy a 
salgótarjáni nagy pincében 
állanak igazán sorjában a 
remek termésű bariék, hek
tókba huzva.

Isten éltesse Filó bácsit 
sokáig a jószokásával együtt!

Kinevezések

25. gy. hadnagyok lettek: De
zső Zoltán, Szüllei József, Du- 
devszky Zoltán, Tamás Jenő, Kor- 
bai Ferenc, Lengyel Márton, Mes
ter Sándor, Nagy Sándor 1., Ra- 
dó Jenő, Vajda Gyula, Kuffler Fló
rián, Szabó István, Málnássi Sán
dor, Halyák Rezső, Stiaszny Lajos, 
Kalmár Ferenc, Stern Gyula, Bu- 
gár János, Oszterhuber Gyula, 
Hajek Emil, Friedman József, Be- 
reczky Géza, Kovács Árpád, Hu
szár Géza, Schleicher Gyula, Kre- 
dens Rezső, Laufer Lajos, Laufer 
Károly, Sternlicht Oszkár, Székács 
György, a 29-ik vsz.-ben Hübl 
Pál, a 27. t. t. ezredben hadna
gyok lettek: Dr. Sacher Géza, Ge- 
rő György, Szegedi Gyula, Szabó 
Kornél, Keszier Miklós. A 25. gy. 
e. ben főhadnagyok lettek :f Pogány 
Sándor, Dresler Gusztáv, Alt Ric- 
hard, Nárajy Ede, a 29. vsz.-ben 
Henzelman Kamilfó, Kornél Géza, 
Deim Sándor, főhadnagyok lettek 
a 27. 1.1 e.-ben Dr. Faust Imre, 
Reisz Valter, Pops-om Márius, 
Lenkei Lajos.

A „MODIANO-CLUBSPECIaUTÉ" ?
SODORNI VALÓ SZ1VARKAPAP1RNAK ÁRA ,

ma £ (tk
1 KÖNYVECSKÉBEN 60 LAP VAN. 20 fillér.

Minden könyvecskén rajta van a védjegy ' ^ 3 3 8 » g y áro s  a lá írá sa
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Értesítés!

3 t M

Van szerencsém a n. é. vevő körömet tisz
telettel értesíteni, hogy amennyiben a nálam 
megszokott h ír n e v e s  g y á r tm á n y ú  garan

tált legjobb minőségű

c i p ő k
utánpótlása lehetetlenné vált, azon elhatáro
zásra'jutottam, hogy a még raktáromon levő 
megbízható cipők eladását korlátozzam oly 
képpen, hogy személyenként csak egy pár 
cipőt szolgálok ki.

Tisztelettel 

Salamon Manó.

A Losonci Ipar és Kereskedelmi Bank mély 
fájdalommal tudatja

Rothbart Izidor máv. főmérnök
érdemes igazgatósági tagjának

folyó évi március hó 6-án Fiúméban történt 
elhunytét.

Losonc, 1917. évi március hó 9-én. 

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni I

*) E rovat alatt kötőiteknek tartalmáért nem válal felelőséget a szerk.

A Magyar Asztaltársaság 

közgyűlése

A Losonci Magyar Asztaltársa
ság f. hó 11-én tartotta évi ren
des közgyűlését, Bartos Lajos el
nök vezetése allatt. A titkári, pénz
tári és leltárbizottsági évi jelenté
sek elfogadtattak. Felolvastatott 
Jankovich közoktatásügyi miniszter 
üdvözlő leirata. Tiszteletbeli tag
nak megválasztatott Kohlener Bar
na, jelenleg honvéd százados, aki 
állandóan tevékeny részt vett az 
egyesület áldásos működésének 
istápolásában. Az egyesület múlt 
évben 25 szegénysorsu gyermeket 
látott el téli ruházati cikkekkel, 
működése óta. pedig 562 gyerme
ket segélyezett hasonló módon. 
Tagok száma: alapító 18, tiszte
letbeli 51, rendes 362. A meg
üresedett választmányi tagsági 
helyre megválasztattak Szabó Gyu
la és Mráz Sándor. Uj alapító 
tagul belépett dr. Török Béla, aki 
a közgyűlésen is jelen volt. Az 
egyesület tagjaf ezúttal meleg ün
neplésben részesítették elnöküket 
Bartos Lajost, akit Sörös Béla szép 
beszéd keretében üdvözölt abból 
az alkalomból, hogy mint m. ál- 
lamvasuti főellenőr és forgalmi- 
fönök helyettes királyi kitüntetés
ben részesült.

Harcászati iőgyakorlat

F. hó 16-án pénteken a lo
sonci erdőben tábori lövészet tar- 
tatik. Figvelmeztetik a közönség, 
hogy a jelzett időben az erdőben 
járni életveszélyes.

A F. M. K. E. tanítói 

jutalomdijai.

A Felvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület közgyűlése, a ma
gyar nyelvnek és szellemnek az 
iskolában és az iskolán kivül, tár
sadalmi utón is eredményes ter
jesztéséért, a 200 koronás Thu- 
róczy Vilmos nagydijat: Nedeczky 
Ferencz kath. tanítónak (Hontszán- 
tó); a 120 koronás Nemzeti Casi- 
nó dijat: Háray Gúla állami elemi 
iskolai igazgató-tanitónak (Tren- 
csén); a 120 koronás néhai özv. 
Fulöp Alajosné dijat: jakubiszné- 
Ricz Anna kath. tanítónőnek (Myit- 
raporjés, Nyitra m.); a 100 koro- 
uás néhai dr. Gyíirky Géza dijat: 
Brósz Jánns állami elemi iskolai 
igazgató-tani tónak (Szepesszom- 
bat, Szepes m ); a 80 koronás né
hai Bende Imre püspök dijat: Bár
dos Géza kaht. elemi iskolai taní
tónak (Liptószentmiklós); a 60 ko
ronás néhai dr. Gyürky Géyza di
jat: Csáp Nándor állami iskolai 
tanítónak (Elecske, Nvitra m.) sza
vazta meg: az egyesület dicsérő 
okleveleit pedig a következő ér
demes tanítóknak és tánitóirőknek 
adta ki: Ohrlen Gusztáv evang.

tanítónak (Béld Hont m.); Ghtidi 
Mária állami iskoiai tanítónőnek 
(Pokrivács, Árva m.); Kuzsel Nán
dor kath. iskolai tanítónak (Lézsa, 
Turócz m.); Kulkáné-Uhrinyák 
Margit kath. iskolki tanítónőnek 
(Hutti Liptó m,); Löwy Lea izra
elita iskolai tánitónőnek (Nyitra); 
Mattayné-Baurek Mária kath. i - 
kólái tanítónőnek (Szlanicza, Árva 
m.); Medriczkyné-Rottek Jolán 
állami óvónőnek (Radvány, Zó
lyom m.); Missik István állami 
iskolai igázgató tanítónak (Újbá
nya, Bars m.); Méhly Béla állami 
iskolai tanítónak (SzepesreMete, 
Szepes m,); Majoru József állami 
iskolai tanítónak (Vágbánya, Tran- 
csén m.); Mayer János kath. isko
lai tanítónők (Nyitrabánya, Nyitra 
tn.); MedzHtrádszky Márta állami

iskolai tanítónőnek (Kálnó, Nóg- 
rád m.); Mészárovits Mária kath. 
jskolai tanítónőnek (Turóczjesze- 
nő, Tnrócz m.J; Oberthné-Faze- 
kas Mária kath. tanítónőnek (Pa
lást, Hont m.); Petlláné-Wisin- 
ger Karola községi óvónőnek (Lő
cse, Szepes m.); Somvári János 
állami iskolai tanítónak (Korom- 
pa, Szepes m.); Szivák József kath. 
iskolai tanítónak (Tepla, Lipót m.), 
Szántó Kamilla áliami óvónőnek 
(Patvarcz, Nógrád m.); Örményi i 
Ágoston urad. közs. iskoiai taní
tónak (Komját, Nyitran.); Trusz- 
káné-Szkubik Mária áll. iskolai 
tanítónőnek (Garamladomér, Bars 
m.); Zselesznyákné-Komzsik Szi
dónia áll. iskolai tánitónőnek 
(Gyetva, Zólyom m.).

ADAKOZZUNK
a Vörös Kereszti 
Egylet javára •

Laptulajdonos: H erczcgh Jen*. 
Lapkiadó : fingul Is tván .

Magyar királyi illammiitak.

49544 917 szám.

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemé

nyek a vasúti üzletszábályzat 81 
§-a érteimében az alább felsorolt 
állomások fehéráru raktáraiban 
délelőtt 9 órakor, a következő 
napokon fognak azonnali kész- 
pénzfizetés mellett nyilvánosan 
eladatni:
Aradállomáson 1917. márc. 20-án 
Békéscsaba „ „ „ 15-én
Brassó „ » *
Bpest Józsefv. „ „ „ 19-én
Bpest. dunap. p. u. „ „ 16-án 
Bpest nyugoti p. u. „ „ 21-én
Debrecen . . .  23-án
Eszék „ „ „ 19 én
Fiume . . .  27-én
Győr „ ,  * 15-én
Kaposvár „ „ „ 22-én
Kassa .  „ „ 14-én
Kolozsvár „ ,  „ 27-én
Losonc „ „ ,  16-án
Miskolc . . .  28-án
Nagyszeben „ „ „
Nagyvárad „ „ „ 30-án
Pápa „ „ „ 21-én
Pécs „ „ „ 26-án
Pozsony . . .  30-án
Sátoraljaujh. . . .  22-án
Szabadka „ „ „ 28-án
Szatmárnémeti „ „ „ 29-én
Szeged „ » „ 23-án
Szolnok . . .  14-én
Temesvár Józsefváros „ „ 29-én
Újvidék . . .  20-án
Zágráb „ ,  ,  26-án

Budapest 1917. feb. hó 21-én.
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

k. egészségügyi tanár, v. 
kórházi speczialista orvos 

BUDAPEST,
IV.. Kíroly-körut 2. szám

sok évi óriási speciális praxisa 
folytán teljes biztossággal, félis- 
nieri és kigyógyitja úgy férfiak
nál, mint nőknél a titkos és nemi 
betegségeket, valamint az azokból 
származó összes bajokat. Rendel 
hétköznapokon d. e. ÍO—lZog, 
d. u. 3—5-ig. Ha személyesen 
lehetetlen vo) na megjelenni, vá
laszbélyeges levélre szívesen ad 
díjtalan felvilágosításokat afelől, 
hogy otthoni kúrával hogyan sza
badulhat meg gyökeresen a bá
lától.
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cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták,

•kék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

► •4  gyári raktára.

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

karikahajó* és központi orsós

v a r r ö f lé p e i t
előnyös fizetési feltételek mellett.

Fr e y t a g
ZZZ kiadványai —

B B iaM ia .i . 'Z V a r 'J ?
képpel, 17.000 alfabetiku» ’bidrajzi elnevt- 
zés tartalmával. Zsebforma, csinos vászon
kötésben 4 K. 50 f. Nélkülözhetetlen minden 
tssládban és Íróasztalon. — | _| __ | __

Románia térképe. * * ? ,£ !!? * meg kitü------------------------ íL  nö felvételben Románia
térképe. Lépték: 1:1,000.000. Ára 1 K. 20 f.
Vászonra fesritve 3 K. 20 f. _| ______

Északfrancia ország
__________lé*  Belgium 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 internálási és átvonulási 
állomásainak térképe európai és ázsiai Orosz
országban. Ara 1 K. 50 f. Bérmenlesitett 
küldésnél minden kiadvány 10 fillérrel
drágább. - — | — | — | — | — | — | —

Megrendelhető:

6 . F R E j? T A Q und B E R N D T  
ÖES. M. B. H. W I E N VII. SCHOT- 

TENFELDGA5SE 62.

SzerstEtadoma nyoliat
un111 a  fr o n tr a  s z á l l í t  a  

H a r isa g é ly zé  H ivata l 
S l : á tv é te l i  k űIB nitm ényo |§jő
V., Váczi -utca 38. s z á m

f i

-II
1 1Jjj 1E N G E L  I S T V Á N

:önyvnyomdája L O S O N C O N  Rákóczi-utca 21.
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Készít minden a könyvnyomdászati 

szakmába vágó -munkát modern 

és szakszerű kivitelben, jutányos
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árak mellett. 1

1 ........._ 11
Nyomatott In f t l  Istvál gyortsajtőján Losonto*.


