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Harctéri otthonokat
a magyar katonáknak I

A világháború nagy tavaszi 
orkánjának árnyékában, a 
vérző Európa világtörténelmi 
lázának végső feszültségében 
drága magyar véreink nevé
vel szólunk társadalmunk 
forró áldozatos szivéhez; te
remtsünk otthonokat harctéri 
otthonokat katonáinknak, bű
völjük a lövészárkok vérkö
dös közelségébe mindazt a 
polgári kényelmet, mindazt a 
testi-lelki pihenést, melegsé-, 
get, amit hogy itthon, a ka
punkat döngető ellenségek 
minden nekiiraroodása dacára 
megtarthattunk, élvezhetünk, 
az egyedül a mi harctéri 
katonáink csodálatos hősies
ségének érdeme, dicsősége.

őfelségéik IV. Károly ki
rály és Zita királyné legfel
sőbb védnökségével nagy- 
szivü kifályunk legszemélye
sebb kezdeményezésére és 
parancsofó óhajára a m. kir. 
honvédelmi minisztérium Had- 
segélyező Hivatala intézi a 
mozgatom egységes vezeté
sét és a Harctéri Katonaotí- 
honok Bizottsága örömmel 
vállalta a társadalmi munkát 
e nemes akció támogatására. 
Adományt kérünk, amely a 
hafál rettentő világába hódo
latunk, szeretetünk és gyön
gédségünk üzeneteit viszi; 
könyveket, hangszereket, já
tékokat, levélpapírt, írószere

ket, faliképeket, evőeszközö
ket, virágvázákat, egyéb dísz
tárgyakat kérünk, de lehető
leg pénzadományokat kérünk, 
mert csak így áll módunk
ban az otthonokat egysége
sen és alkalmas tárgyakkal 
fölszerelni. Kövessük fillé- 
reinkkel fenköií királyasszo
nyunk példáját, aki a ma
gyar katonaotthonok céljaira
120.000 koronát ajándéko
zott. Mindezt azért tegyük, 
hogy odakünn a harctereken 
katonaotthonok alakulhassa
nak, ahol abroszos, virágos 
asztaloknál fiaink lelke még- 
fürödhe&sék a jóérzésben, a 
szellemi élvezetek meleg ára
mában.

Teremtsünk harctéri ottho
nokat a magyar katonáknak, 
nemcsak a háború, hanem a 
béke jegyében is. Mert ezek 
az otthonok nemcsajc arra 
valók, hogy a fegyverek pör
lekedésébe a szeretet ga
lambját röpítsék, hanem arra 
is, hogy ha majd a várva- 
várt Galamb végre megjele
nik Európa égboltján, a haía- 
késziilődés tatán hosszú óráit 
olyan környezetben tölthes
sék, ahol visszatanulnak a 
békébe, ahol az igazi, a 
boldog otthont ízlelhetik.

Otthon . . ,  mily szomorú- 
édes szó ez a halál bátor 
jegyeseinek! Mindenki, aki
nek puha otthona van, segít
sen otthont teremteni messze 
harcoló véreinknek!

A Harctéri Katonaotthonok 
Bizottsága nevében: 

Kirchner
cs. és kir. altábornagy.

Csernoch
bíboros hercegprímás.

a  hadbavonultak  
családjainak állami 
segítsége

A hőnvédelmi miniszter, 
arra való tekintettel, hogy a 
hadbavoultak családjai az ál
lami segítség ügyében ren
geteg panaszt adtak be mi
nisztériumánál, — eddig két
százezernél többet, amelyek 
közül csak elenyészően cse
kély bizonyult be valónak — • 
körrendeletét intézett a köz- 
igazgatási hatóságokhoz, a 
melyben fölhívja őket, hogy 
az állami segítségre vonat
kozó panaszok tárgyában 
adandó alkalmakkor megfe
lelő kioktatásban részesítsék 
a feleket. Tegyék a hatósá
gok közhírré, hogy az állami 
segítségre, ideiglenes évi se
gítségre, vagy ezek föleme
lésére igényt tartó felek ké
relmükkel vagy panaszukkal 
ne a felsőbb hatóságokhoz, 
hanem kizáróan csak az ezek
ben az ügyekben végérvé
nyesen határozni hivatott fő
szolgabírókhoz, illetve várost 
polgármesterekhez fordulja
nak, mert a felsőbb hatósá
gokhoz benyújtott kérvény és

panasz illetékes elbírálás vé
gett úgyis ezeknek adatik át.

Végül arra a tapasztalatra 
való tekintettel, hogy a se- 
gitségkérvényeke! és pana
szokat sok esetben hívatla
nok üzletszerűen gyártják, 
a kik rendszerint kihasznál
ják a felek jóhiszeműségét, 
a rendelet arra is felhívja a 
közigazgatási hatóságok fi
gyelmét, hogy iiyen zugirász- 
kodással szemben a törvény 
egész szigorúságával járja
nak el.

f\ Vörös Kereszt 
bábszínháza

A Vörös Kereszt elnöké
nek, özv. Bogya Jánosnénak 
agilis tevékenységét dicséri 
az a kedves njitás, amit most 
vezettek be a jótékonycél 
érdekében, a gyermeksereg 
örömére. Vasárnap délutá
nonként ugyanis a tanitó- 
képzőmtézet termében báb
színház-előadásokat tart az 
egyesület, mely alkalommal 
nevelő mesék, színjátékok, 
zeneszámok adatnak elő 
ügyesen, kedves egyszerű
séggel és a fogékony gyer
mekietekre vonatkozóan köz
vetlenséggel. Az előadók kö
zött főérdemük van a Lam- 
mer-nővéreknek. jövő vasár
nap a Hófehérke kerül elő
adásra, husvét vasárnapján 
pedig egy zenebonás hábo
rús darab.
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Városi közgyűlés
A kaszinóépflietet nem veszi meg a város. 
A postapalota ügyében a R ako ttyay-fé le  

te rveze tte l kapcsolatban még nincs döntés.

Kitüntetések
Ferber Gyula és Neményi Fe

renc 25. gy.-e. hadnagyok, Ko
rányi Adolf 27. t. t. százados, 
Cserhák Bódog 27. ». t. főhad
nagy, Spenk Richárd 25. gy.-e. 
főhadnagy uj signum iaudist kap
tak a kardokkal. Schneller Imre 
27. t. t. hadnagy a koronás arany 
érdemkeresztet, Kármán László 
honvédtflzér zászlós az ezüst vi- 
tézségi érmet kapta. Sekulic Da- 
gobert 27. t: t. főhadnagy a vas- 
koronarend III. osztályát kapta.

Gyászrovat
Vettük a következő gyászjelen

tést :
Özv. Gleszk Jánosné szül. 

Kankrinyi Mária úgy a maga, 
valamint gyermekei, veje, uno
kája és az összes rokonság ne
vében mély fájdalommal tudatja, 
hogy a legjobb férj, apa, após, 
nagyapa, illetve rokon, Gleszk 
János f. hó 24-én, hajnali 1 óra
kor áldásos munkás élete 53-ik, 
boldog házasságának 26-ik évé
ben hosszas szenvedés után az 
Úrban csendesen elhunyt. Kedves 
halottunk hült tetemei f. hó 25-én 
délután 4 órakor fognak a gyász
házból a róm. kath. egyház szer
tartása szerint a helybeli róm. 
kath. sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Losonc, 1917. márc. 
hó 24. Feledhetetlen emléke élni 
fog örökké szerető szivünkben! 
Gleszk Irén férj. Haász Lajosné, 
Gleszk János gyermekei, Haász 1 
Lajos veje, Haász Tibiké unokája. !

Késő a megbánás
akkor, midőn már nem segíthet 
rajta. Most rendelje már meg 
sorsjegyét Gorzó és Társa sze- 
rencseházánát, Budapest, IV., 
Koronaherceg-utca 9—11, mert a 
sorsjegykészlet a nagy kereslet 
révén hamar elfogy, pedig önnek 
is érdeke, hogy szerencséjét, — 
mely eddig talán Önhöz mostoha 
volt, Gorzónál próbára tegye. ír
jon egy levelezőlapot még ma és 
az Ön szerencse-sorsjegyét posta- 
fordultával megkapja. A Gorzó- 
bankház már több millió koronát 
fizetett ki utóbbi időben t. üzlet
feleinek, a többek közül: 400.000 
K-t a 62386 és 15421, 200.000 
K-t a 63057, 100.000 K-t a 
53337, 54384, 99805 és 33990 
számú sorsjegyekre. Első osztályú 
sorsjegyek árai: Nyolcad 1.50 K, 
negyed 3.— K, fél 6.— K, egész
12.— K.

A városi képviselő testület ma j 
kedden f hó 27-én délután 3 
órakor a városház tanácstermében 
rendes közgyűlést tartott Wagner 
Sándor kir. tanácsos polgármes
ter etnöklélsével, a 
tárgysorozattal:

1. Megnyitás és hitelesítők ki
küldése.

2. Elnöki bejelentések.
3. Az elhagyott gyermekek se

gélyalapja 1915 évi, a polgári le
ányiskolái, óvoda, a kereskedő és 
iparos tanonciskolái alapok 1915 
évi zárszámadása ügyeben hozott 
felsőbb hatósági véghatározatok.

4. Vaiach József, Bergulya And
rás hivatalszelgáknak háborús pót
lékban leendő részesítése.

5. Márosi Mátyás felülvizsgálati 
250 k. biztosítékának kiutalása.

6. A közigazgatási bíróság Íté
lete Dr, Huszár Lajos volt közkór
házi igazgató főorvos helyettesíté
si dijai utalványozása ügyben.

7. A katonai temető céljaira 
szolgáló területnek a hadügyi igaz
gatás céljaira leendő átenngedése.

8. A városi tanács javaslata a 
Glásel Aranka gépirónő kérelme 
tárgyában.

9 A városi tanács javaslata a kö- 
vezetvám díjszabás újbóli meg
állapítása tárgyában.

10. A vasúti állomáson fel
adásra kerülő áruk után járó kö- 
vezetvámszedés elrendelése ügyé
ben a tanács javaslata.

A teheráruforgalom  
megindítása

E hónap 10-én megszűnt a 
teheráruforgalom korlátozásának 
egy része, a többi korlátozást 
pedig 26-án szüntették meg 
Azoknak az áruknak a jegyzékét, 
amelyek a jövőben szállíthatók 
lesznek, ki fogják bővíteni. A Ki
rályháza—kőrösmező-vonal kivé
telével tehát március 26-ától a 
máv. minden vonalán lehet teher- 
árut szállítani.

11. Az alispán rendelete a vá
rosi ingatlanok tűzkár eileni fe- 
lülbiztositása ügyében.

12. A városi tanács javaslata 
a Casinó-épület megvétele tár-

13. A létesttendő uj postaépü
let céljaira szükséges ingatlan 
megszerzése ügyében a városi 
tanács javaslata.

14. Özv. DraskóczyZsigmondné 
nyugdíjigényének megállapítása.

15. Alapítványi oklevelek jóvá
hagyása.

16. Községi fotelekbe való fel
vételek.

17. Illetőségi ügyek.
18. Egyéb folyó ügyek.
19. Esetleges indítványok.
A tanács javaslatai elfogadtat

tak, kivéve a tárgysorozat 12. 
pontját, amelynél a kaszinóépület 
megvétele elutasittatott. Nagyobb 
vita indult meg a 13. pont tár
gyalásánál. A postaépület elhelye
zésére két terv merült fel. Az 
egyik, a tanács javaslata, a Ra- 
kottyay-féle épület komplexumát 
jelöli meg mint legalkalmasabb 
helyet. Más felszólamlások sze
rint a Zöldfa melletti térszög 
volna felhasználandó a kért célra. 
A közgyűlés úgy határozott, hogy 
e fontos kérdésben még ezidő- 
szerint nem dönt s az ügyet a 
legközelebbi közgyűlésen fogja 
újra tárgyalni, amikor a szüksé
ges tervezetek és számbeli adatok 
teljesen készen lesznek.

A galíciai csom agtorgaiom  
korlátozása

A postaigazgatóság közlése sze
rint a szállítási nehézségek miatt 
a postahivatalok további intézke
désig Galíciába csak szükséges 
(hivatalos, gyógyszer, kötszer, 
sebészeti eszközök és hadfelsze
relési cikkek) csomagokat, to
vábbá élesztőt, vetőmagvakat, 
mezőgazdasági szereket és azok 
alkatrészeit tartalmazó, valamint 
pénzes csomagokat vesznek fel.

Kinevezés
A pénzügyminiszter dr. Seitz 

Viktor losonci ügyvédet ideigle
nes pénzügyi biztossá nevezte ki 
az ipolysági pénzügyigazgatóság 
mellé.

A 2 6 — 4 5  éves népfölkelők  
bevonulása

A hivatalos lap közli, hogy az 
1872. évtől bezárólap 1891. évig 
született továbbá a hadiszolgálat
ból végleg elbocsájtott 1867— 
1899. évi születésű magyar állam
polgárok, kiket a bemutató pót
szemlén vagy felülvizsgálaton fegy
veres szolgálatra alkalmasnak ta
láltak, — ha névszerint fölmentve 
nincsenek — április tizenhatodikén 
délelőtt tizenegy óráig az igazol- 
ványi lapon feltüntetetett parancs
nokság székhelyére, népfölkelési 
kötelezettségük teljesítése végett 
bevonulni tartoznak. Ugyancsak 
április tizenhatodikén vonulnak be 
azok, akiket addig önkéntes belé
pés felytán a hadseregbe besoroz
tak. Akiknek népfölkelési igazol- 
ványi lapjuk szerint a márama- 
rosszigeti hadparancsnoksághoz, 
vagy Csíkszeredára a honvédkie- 
gészitő parancsnoksághoz kellene 
bevonulni, nem Máramarosszige- 
ten vagy Csíkszeredán, hanem 
Szatmárnémetiben, illetve Szé
kelyudvarhelyen kötelesek az illet
ve honvédparancsnokságnál je
lentkezni.

Rendelet a bőr 
értékesítéséről

A hivatalos lap rendeletet kö
zöl, amely a Gyapjasbőr be
szerző részvénytársaságnak meg
engedi, hogy azoknak a készleteit, 
akik azt még fel nem ajánlották 
a Budapesti Katonai Bőrátvételi 
Intézetnek, megvásárolhassa. A 
részvénytársaság a bőröket kész
pénz ellenében tartozik átvenni 
és az igy megvett készleteket a 
Budapesti Katonai Bőrátvételi In- 
ézetnek felajánlani.

A rom ániai hadifoglyok  
levelei

A svéd Vörös Kereszt utján a 
romániai Vörös Kereszttől értesí
tés érkezett, hogy az eddig fel
gyülemlett hadifogoly-levelezést 
március 1-én útnak indították. A 
hadifogoly katonáknak havonkint 
kétszer, a tiszteknek havonkint 
éngyszer szabad haza irniok, bár
milyen nyelven.

következő gyában.

--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca
Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzm osó intézete. 

w Gyászruhák soron ki írül festetnek.
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A pénzügyigazgatóság és a 
Közélelm ezési Hivatal

A hivatalos lap kormányrende
letet közöl, amelynek értelmében 
„a pénzügyminiszter a közszük
ségleti cikkek forgalmának szabá
lyozása tárgyában a minisztérium, 
egyes miniszterek vagy az Or
szágos Közélelmezési Hivatal el
nöke által a háború esetére szóló 
kivételes jogszabályok alapján 
kibocsátott rendelkezések meg
tartásának ellenőrzésével, az ér
dekelt miniszterekkel, illetve az 
említett hivatal elnökével egyet
értve megbízhatja a pénzügyőrsé
get és megteheti az ezzel kapcso
latban szükséges intézkedéseket”. 
A rendelet már életbe is lépett.

Ö nkéntes belépés és csapat- 
testválasztás

Az ismételt pótszemle alkalmá
val fegyveres népfelkelési szolgá
latra alkalmasnak talált és az 
egyévi önkéntesi karpaszomány 
viselésére feljogosított 1872—1891. 
évi születésű népfelkelésre köte
lezetteknek a háború tartamára a 
közös hadseregbe és a honvéd
ségbe való önkéntes belépésére 
és csapattestválasztására vonatko
zóan a hadügyminiszterrel egyet
értőén rendeletet adott ki. E sze
rint az önkéntes belépésnek csak 
a pótszemlén való megjelenés 
után van helye, csapatválasztási 
joga pedig csak annak van, aki 
magát legalább egy nappal a 
születési évfolyamába tartozó nép
felkelésre kötelezettek általános 
bevonulására megállapított határ
idő előtt önkéntes belépés utján 
felavattatja. Az önkéntes jelentke
zés utján felavatottak az ugyan
azon születési évfolyambeli nép
felkelésre kötelezettekre megálla
pított általános bevonulási napon 
tartoznak bevonulni. Egyévi ön
kéntesi karpaszományos népfel
kelőknek a honvédcsapattestekhez 
a háború tartamára való önkéntes 
belépéséhez az illető póttest pa
rancsnokságának felvételi engedé
lyére van szükségük".

Fém beváitók Losoncon
A fémbeváltás még rövid ha

táridejére való tekintettel a Fém
központ most hivatalosan közli 
velünk, hogy Losoncon a követ
kező fémbeváltőhelyek működnek: 
Bulyi János és Eisler Ignác vas
kereskedők.

Óvakodjunk a kém ektől!
Megírtuk már, hogy a belügy

miniszter egy rendeletben nyo
matékosan figyelmeztette a kö
zönséget a kémektől való óva
tosságra. Tüzesetek okozásával és 
a ló- és szarvasállomány meg
fertőzésével akarják ellenségeink 
kémek utján erőnket gyöngíteni. 
A kémek által tervezett merény
letekre vigyázzon mindenki!

A pénzügym iniszter 
és a trafikok

Teleszky János pénzügyminisz
ter figyelemreméltó rendeletet kül
dött a pénzügyigazgatóságoknak, 
amelyben az foglaltatik, hogy a 
kizárólagos joggal kezelt dohány- 
nagy- és különlegességi árudákat 
a jövőben minden körülmények 
között nyilvános pályázót utján 
kelt kiadni. Ezeket a rendszerint 
nagy jövedelmezésü üzleteket ezen
túl csakis azok kaphatják meg, 
akik a jelenlegi háborúban hadi- 
szolgálatot teljesítettek és az ille
tékes katonai hatóságok részéről 
állandó ellátásban részesülnek. 
De megkaphatják ezeket az áru
dákat a háborúban elesett vagy 
a szolgálat viszontagságai követ
keztében meghalt katonai vagy 
polgári egyének özvegyei, árvái 
vagy szülői is, valamint az állami 
tisztviselők családtagjai vagy azok 
özvegyei és árvái. A rendelet azt 
is kimondja, hogy a más üzle
tekkel kapcsolatos ilyen üzletek 
a jövőben szintén nyilvános ár
lejtésen adhatók ki és hogy 
ezekre is a rokkantak vagy az 
elhaltak hozzátartozói bírnak el
sőbbségi joggal.

Röviden kell írni az orosz- 
országi hadifoglyoknak

A Vörös Kereszt-Egylet külö
nös nyomatékkai figyelmezteti 
azokat, akiknek hozzátartozója 
orosz hadifogságban van, hogy 
legfeljebb kéthetenkint egy leve
lezőlapot írjanak, amelynek tar
talma rövid legyen, csupán a leg
szükségesebb közlésekre szorít
kozzék. Az orosz kormánynak 
csak kevés magyar cenzora van, 
lehetőleg tehát a német vagy 
francia nyelvet kell használni.

Öntött vastöredékek
Öntöttvastöredék forgalmának 

szabályozása tárgyában a m. kir. 
minisztériumnak 466/1917. szám 
alatt kiadott rendelete értelmében 
vasöntödével biró üzemeknek ön
töttvastöredéket bel- és külföldön 
csak e rendelet szerint szabad 
bevásárolnak és a birtokosoknak 
eladniok.

Egyébként a vasöntödével biró 
üzemeket kivéve mindenki sza
badon vásárolhat és mindenkinek 
szabadon eladhat. Mindenki, aki 
öntöttvastöredékkel kereskedik, 
úgyszintén minden vállalkozó, 
akinek üzemében több öntöttvas
töredék gyűl össze, mint amennyit 
3 hónapon belül felhasználhat, 
köteles az öntöttvasíöredék-kész- 
letében beálló változást havonkint, 
legkésőbb a következő hónap 8. 
napjáig az öntöttvastöredék-bi- 
zottságnak bejelenteni. Az első 
bejelentést 1917. évi április hó 8. 
napjáig kell megtenni.

A bejelentéshez szükséges nyom
tatványok az „Ontöttvastöredék- 
bizottság*-nál kaphatók.

Öntöttvastöredéket a magyar 
szent korona országainak terüle
tén kivül eső helyre csak a ke
reskedelmi miniszter engedélyével 
szabad elszállítani.

A rendelet elleni kihágások 6 
hónapig terjedhető elzárással és 
2000 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendők.

Laptulajdonos: H erczegh  Jen ő . 
Lapkiadó : E ngel István .

Nyilttér*)
Jancsura József a haditen
gerészetnél szerzett súlyos 
betegségében a pólai hadi
tengerészeti kórházban 29 
éves korában meghalt. Holt
testét ideiglenesen a pólai 
katonai temetőben temették, 
özvegyén, egy kis árváján 
és szülein kivül egyetlen 

fivére gyászolja.

K E R E S Ü N K  M E G V É TE LR E  

e g y  é v e n  b e l ü l i  átvételre

1000 w a g g o n

m inden tekintetben m egbíz
ható term előknél.

P O L L Á K  Z S I G M O N D
tűzifa, mész, szén kereskedtlmi rt.

Debreczen.

*) E rovat alatt közülieknek tartal
máért nem válal felelőséget a szerk.

Jótállás *tb£ £ . ered-
Törvényesen

• R eitter O szk ár
nagybecskerefei n y . fő k a p itá n y  és  

fa jb a ro m fi-ten y ész tő n ek  
n agyszerű  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 fölülmúl min-

irtószert. 1 doboz ára 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, 
Nagybecskereken.

Gazdatiszt
nagy gyakorlattal, 

hadmentes,

azonnali állást keres.

Cim a kiadóhivatalban.

Névjegyek
csinos kivitelben

lapunk nyomdájában
készü lnek

Magyar királyi államvasutak.

49544/917 szám.

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemé

nyek 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. márc. 20-án 
Békéscsaba „
Brassó „
Bpest Józsefv. „
Bpest. dunap. p. u.
Bpest nyugoti p. u.
Debrecen „
Eszék „
Fiume „
Győr „
Kaposvár „
Kassa „
Kolozsvár ,
Losonc „
Miskolc „
Nagyszeben 
Nagyvárad „

Pécs
Pozsony „ ,
Sátoraljaujh. „ ,
Szabadka „ ,
Szatmárnémeti „ ,
Szeged „ ,
Szolnok „ ,
T emesvár Józsefváros,
Újvidék „ ,
Zágráb » ,

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

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

15- én

19-én
16- án
21- én 
23-án 
19 én 
27-én
15- én
22- én 
14-én
27- én
16- án
28- án

30-án
21- én 
26-án 
30-án
22- án
28- án
29- én
23- án 
14-én 
29-én 
20-án 
26-án
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Csetnelii F ii
te m e tk ez é s i vá lla la t

Losonc Rátióczi-u. ZZ. sz.

T a n u ló
felvétetik

lapunk nyomdájában.

SzeretEtadom ányohat

v,

a fr o n tr a  s z á lf it  a  |® |  
H a d se g é ly z ö  H ivata l 
á tv é te l ik ü lö n ítm é n y e  | | g
V á c z i - u t e a  38.  s z á m

Schwarcz M a b
cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták, 
ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

gyári raktára.

L oson c , K ossu th  L a jo s-u tca  7.

Ajánlja kitűnő „S i  n  g e r “ 
karikahajós és központi orsós

v a r r ö p á p e i t
e lő n y ő s  f iz e té s i fe lté te le k  m ellett.

(ír1 1  1= J kE N G E L  I S T V Á N
iönyvnyom dája L O S O N C O N  Rákóczi-utca 21.
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Készít minden a könyvnyomdászait 

szakmába vágó munkát modern 

és szakszerit kivitelben, jutányos 

árak mellett.

i| - 1 J
. 1 - - - - - 1

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


