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H atodik liadikölcsOn
Megjelent a hatodik hadi 

kölcsön prospektusa. Meg
szoktuk már, hogy a magyar 
állam nem hiába fordult a 
nemzethez a hadviselés költ
ségeiért ötször egymásután: 
a hatodik hadiköicsön sike
rében sem csalatkozhatunk. 
Ezúttal csak egy typus ke
rül aláírásra, a 6 százalékkal 
kamatozó adómentes járadék
kötvény. Az aláírás május 
12-ikétől junius 12 ig tart és 
50, 100,1000,5000 és 10,000 
koronás címletekben kerülnek 
a kötvények aláírásra.

Az aláírás ára 97 korona 
13 fillér. Miután azonban 
csak folyó év augusztus el 
sejétől kamatozik, az aláírási 
ár 100 koronánként a követ- 
kezökézpen alakul:

a) az 1917. évi május 
12-től május 25-ig bezáró
lag történő aláírás esetén 96 
K; b) az 1917. évi május 
25-ét követő időben 1917. 
évi junius 12-éig bezárólag 
történő aláírás esetén: 96 ko
rona 30 fillér; 2 ha pedig 
az alább ismertetendő ked
vezményes (részletekben tör
ténő) fizetési módozat véte
tik igénybe, az aláírási ha
táridő egész tartamára 96 
korona 80 fillér.

Abban az- esetben, ha a 
6 százalékos járadékkölcsönre 
aláirt összeg 100 koronát 
meg nem halad, az aláírás

alkalmával az aláirt összeg 
egész ellenértéké befizetendő. 
A 6 százalékos járadékköl
csönre történő és 100 koro
nát meghaladó aláírásoknál 
ellenben a befizetés részle
tekben is teljesíthető. Ez eset
ben az aláírás alkalmával az 
aláirt összeg 10 százaléka 
biztositékképen leteendő és 
pedig készpénzben vagy meg
felelő értékpapírokban. Arész- 
letek pedig a közetkezökép 
fizetendők:

a jegyzett összeg ellenérté
kének 25 százaléka legkésőbb 
1917 junius 26-ig, 

a jegyzett összeg ellenérté
kének 25 százaléka legkésőbb 
1917 julius 7-ig, 

a jegyzett összeg ellenérté
kének 25 százaléka legkésőbb 
1917 julius 17 ig, 

a jegyzett összeg ellenérté
kének 25* százaléka legkésőbb 
julius 28-ig.

Az utolsó befizetés alkal
mával az aláírási hely a le
tett biztosítékot elszámolja, 
illetőleg visszaadja.

A betétek, a kikötött fel
mondási idő respektálásával 
teljes egészében igénybe ve
hetők hadiköicsön jegyzésre.

A d a k o z z u n k  a z  á ld o 
za tk é s zs é g  s zo b rá ra !

A sajt és vaj maximálása
Az Országos Közélelme

zési Hivatal elnöke rendele
tet bocsátott ki, amely a te
hén- és juhtejböl készült sajt, 
továbbá a vaj- és tehéntúró 
legmagasabb árait állapítja 
meg. A félkövér keménysajt 
(zsirtartalom száraz anyagban 
legalább 25 százalék), ilye
nek a gróji, félementhali, 
trapista és hasonlók) legma
gasabb ára a termelő és a 
kereskedő közötti viszonylat
ban 5.60 korona, a kereskedő 
és a fogyasztó közötti vi
szonylatban 7.20 korona ki- 
logrammonkint. Sovány ke
ménysajt ára 3 (3.50) korona, 
pogácsasajt (kvárgli) 580—  
720, darabonkint 12 fillér, 
juhgomolya 67* (7), kevert 
gomolya 25 százalék zsírtar
talommal 560 (6.10) korona 
és 25 százalék zsírtartalom
mal 4.80 (5.30), tehéngomo- 
lya (teljes tehéntejből készült) 
3 V, korona, tehéntúró (legföl
jebb 70 százalék víztartalom
mal) 27* korona, liptói szé
kely stb. juhturó 45 száza
lék zsírtartalommal 7.60 (8.60) 
25 százalék zsírtartalommal 
6.80 (780), soványturó, ke
vert sajt 37* (4/7*) korona. 
A kemény juhsajt (ostyepka 
és hasonlók) s a félkemény 
juhsajt (parenyica és hason
lók) 8 (9) korona.

A vaj maximálás ára ter
melő és nagykereskedő kö

zött kilogrammonként 10 ko
rona. A nagykereskedő és 
kiskereskedő közötti viszony
latban; hordókban vagy 5  
kg.-os tömbökben 10 K 24 
fillér, fél kg,-os és ennél ki
sebb adagokban kiformálva 
és csomagolva (papirossal 
együtt) 10 K 90 fillér. A fo
gyasztó számára a vaj leg
magasabb ára kilogrammun
k a t 11 K 40 fillér. A má
sodrendű vaj [irósvaj, föző- 
vaj. falusi vaj stb.] vagyis 
amelynek víztartalma 18 szá
zalék vagy ennél több és zsír
tartalma 80 százalékon alul 
van, legmagasabb ára a fo
gyasztó számára 7 K 50 f. 
Az olvasztott vaj elsőrendű 
vajnak tekintendő. A tehén
túró. melynek víztartalma leg- 
fölleb 70 százalék, legmaga
sabb ára a termelő és ke
reskedő közötti viszonylatban 
kiiogrammonkint 2 K 50 fil
lér, a kereskedő és fogyasztó 
közötd viszonylatban pedig 
kiiogrammonkint 3 korona. 
A kávéházak, kávémérők, cuk
rászok, sütőiparosok, vendég
lősök, sajtgyárosok és ha
sonló iparosok a nagykeres
kedőkkel egyenlő elbírálás 
alá esnek. Jelen rendeletben 
foglalt intézkedések a vám
külföldről származó termé
kekre nem vonatkoznak.

Nyomtatvnyait lapunk 
nyomjádában készíttesse.

Ó1ÍÁS!
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utánzatai vannak forgalom ban, amelyek ellen egyedüli _ _  .
vedelem  a védjegy és aláirásom  pontos megfigyelése. * / • A védjegy.
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Í g y  pam flett körül
Múlt számunkban egy cikk je

lent meg, melyben elitélöleg fog
lalkoztunk Á goston jogakadémiai 
tanár, szabadkömives zsidógya- 
lázó könyvével, melyet ostoba, 

Ja m ózu s  pam flettnck  bélyegez
tünk. Losoncon akadlak néhá- 
nyan, akik félremagyarázták a cikk 
becsületes, nyílt tendenciáját és 
a címből kiindulva, anélkül, hogy 
tartalmát türelmesen elolvasták 
volna, szóbeszéd alakjában neki- 
támadtak a cikkírónak, amit szer
kesztőnk viszont nyomban vissza
utasított, kijelentve, hogy a cikk 
védősorait helyeslőieg magáévá 
teszi. Egyúttal lapunk szerkesz
tősége a következő nyilatkozatot 
adta közre a „Fe!sőnógrád“-ban, 
melyet H erzog Ignác urnák is 
megküldöttönk s aki alábbi leve- 
levelet irta szerkesztőnkhöz.

A „Losonc és Vidéke" nyilat
kozata. A L. és V. tegnapi szá
mában megjelent cikkel kapcso
latban, amely helytelen magyará
zatokra szolgáltat okot, alulírott 
szerkesztőség kijelenti, hogy a cikk 
egyedüli célja volt kipellengérezni \ 
azt a szabadkömives jogtanárt, 
aki a jelenlegi nehéz viszonyok | 
között a vallásfelekezeti surlódá- I 
sokat oly alacsony fegyverekkel 
brutaüzálja, A vonatkozó “idéze
tekben, tehát a jóhiszemű olvasó 
ne keressen bujkáló tendenciát, 
mert lapunk ettől mindenkor tá
vol állott és jelenleg is közér
dekből foglalkozott az ügygyei, 
amelyet, — amint a cikkből is ki
vehető, — a legteljesebben elitéi. 
Losonc és Vidéke szerkesztősége.

Levél a szerkesztőhöz
Tekintetes

Herczegh Jenő urnák 
a L. és V. szerkesztője

Losonc.
Kedves Barátom 1 

Örömmel vettem soraidat, 
melyből látom, hogy lapodban 
megjelent cikknek semminemű 
háttere nincsen. Jövőben azon
ban az ilyen hangzatos címe
ket, mint „Vádak a zsidók el
len" ajánlatos volna kerülni.

Szívélyes üdvözlettel 
Losonc, 1917. máj. 9.

H erczog  Ignác.

A nyilatkozatokhoz nincs hozzá
fűzni valónk, mert nem a cikk 
„feltünősége", hanem annak „tar
talma" az irányadó.

Levél a szerkesztőséghez
M. kir. 16. honvédgyalogezrsd.

124/XV.szám 
hm. 1917.

„Losonc és Vidéke".
Tekintetes Szerkesztőségének

Losonc.
425- tábori posta. 1917 május hó 4-én.

Nemsokára 3 esztendő ádáz, 
hősies küzdelme áll mögöttünk! 
Nehéz időket éltünk át, igaz 
ügyünk érdekében vívott titáni 
küzdelmünket hőseink kio’mló 
vére avatta szentté!

Az eddig kivívott siker eléré
sében, a végső győzelem jogos 
reményében hervadhatatlan ér
deme van odahaza aggódó sze
retteink munkás gondoskodásá
nak és mindenre kiterjedő figyel
mes fáradozásának.

Ezt. teljes mértékben átérezve, 
hálásan köszönjük úgy a tiszti
kar, mint a legénység nevében a 
tek. szerkesztőség jóságát, amely- 
lyel a kemény tusákban el-ellan- 
kadó s a jól megérdemelt pihe
néshez bizony csak ritkán jutó 
hőseink izzadt homlokáról a ve
rejtéket letörli s k. lapjával pi
henő harcosaink megőrlött ideg
zetét felfrissíti s őket egyelőre 
legalább gondolatban visszavezeti 
hősies küzdelmük szent céljához, 
a boldog békés otthonba.

(Olvashatatlan aláírás.)

Köszönetnyilvánítás
A m. kir. államvasutak losonci 

osztálymérnöksége, nemesszivü 
vezetőjének 1917. március 6-án 
történt elhalálozása alkalmából 
koszorumegváltás cimén gyűjtött 
150, azaz egyszázötven koronát 
bocsátott társaságunk rendelkezé
sére azon kikötéssel, hogy ezen 
összeg kamatai mint „Rothbart 
Izidor máv. főmérnök alap" hasz
náltassák fel társaságunk hazafias 
céljaira.

Az alapítványt hálával fogad
ván, néhai tagtársunk emlékét ke
gyelettel őrizzük meg s adjuk át 
utódainknak, a gyűjtésért és ala
pítványért pedig e helyen is kö
szönetét mondunk mindazoknak, 
kik ezen összeget összehozták s 
azt emberbaráti céljaink előmoz
dítására felajánlották.
A- Magyar Asztaltársaság nevében

Losonc, 1917 május 8.
Bartos Lajos 

elnök.

Nőtisztviselők szervezkedése
Losoncon is a háború folya

mán, a férfi munkaerők bevonu
lása következtében mindjobban 
tért foglaltak a nőtisztviselők az 
irodákban. A korszellem őket is 
magával ragadja (hisz Budapes
ten már sztrájkoltak is!) és jelen
leg komolv szervezkedéssel fog
lalkoznak. Harmincán fölül be
léptek a Nőtisztviselők Országos 
Egyesületébe, melynek kitűnő hi- 
rü elnöke, Gergely Janka nem
sokára városunkba jön és előadást 
tart erről a témáról: A háború 
és a női munka címen. A loson
ci mozgalom vezetője Grünberger 
ida, a temesvári fiók agilis elnöke.

Felvilágosítások az orosz 
fogolytáborokról

A Vörös Kereszt-Egylel Hadi
foglyokat Gyámoiitó Bizottsága 
értesíti a közönséget, hogy Hu
szár Adrién alapítványi hölgy, 
vöröskeresztes nővér, aki a leg
utóbbi misszió tagjaként több hó
napot töltött Oroszországban s 
ott számos fogolytábort megláto
gatott, Budapestre érkezett és a 
Nemzeti Múzeumban (főbejárat) 
május 15-től kezdve — áldozó csü
törtök kivételével — délelőtt kilenc 
és tizenkét, délután 3 és hat óra 
között nyújt felvilágosítást a ha
difoglyok hozzátartozóinak oly mó
don, hogy délelőtt a legénységi 
táborokról, délután pedig csak a 
tiszti táborokról beszél a követ
kező sorrend szerint: kedden dé
lelőtt a tarai és tobolszki legény
ségi táborokról, továbbá Pacsa- 
linoról és Jeblevoról, délután a ta
rai és tobolszki tiszti táborokról; 
szerdán délelőtt az innokentievsz- 
kaja és irkucki legénységi táborok
ról, délután az irkucki két tiszti 
táborról (Zairkutni-Gorodok és 
Drusina); pénteken délelőtt a nisni- 
udinszki és kanszki legénységi 
táborokról, délután a nisni-udinsz- 
ki és kanszki tiszti táborokról; 
szombaton délelőtt a krasznojarsz- 
ki és acsinszki legénységi tábo
rokról és a mihaljovszki-szkiti tá
borról, délután a krasznojarszki 
és acsinszki tiszti táborokról. Hu
szár Adrién nővér ez alkalom
mal csak a fogolytáborokról ad 
állalános jellegű ' felvilágosítást. 
Egyes egyének után legjobb Írás
ban tudakozódni nála a Hadifog
lyokat Gyámoiitó és Tudósitó Hi
vatal utján (Budapest, IX., Üllői-ut 
1. sz.)

Városok kongresszusa
A május 18-án tartandó kon

gresszusi egyetemes ülésre, vala
mint a május 19-i polgárszövet
ségi alakuló ülésre a 138 ma
gyarországi város közül már száz
nál több jelentette be küldötteit. 
Ugyancsak nagy számmal jelent
keztek a városok országgyűlési 
képviselői, kiknek egyrésze, mint 
városi kiküldött és szerepel. A 
kongresszus előkészítő bizottsága 
újra nyomatékosan kangsulyozza, 
hogy a polgárszövetség nem kí
ván külön országos pártalapitást, 
hanem csak a városi polgárság 
boldogulását igyekszik elősegiténi 
és a városok fejlődésének előfel
tételeit megteremteni.

Müvészestély
Dienzl Oszkár zongoraművész, 

D. Rácz Ena énekmüvésznö és 
Komáromy Pál a m. kir. opera 
tagja f. hó 22, én kedden müvészes- 
télyt rendeznek a Vigadó nagy
termében a Vöröskereszt javára 
Kezdete este 8 órakor. Az előkelő 
színvonalú és jótékonycélu hang
versenyre felhívjuk a közönség 
figyelmét.

A kender
A hivatalos lap kormányrende

letet közöl a kendertermelésről. A 
rendelet szerint az uj kenderkó- 
róért métermázsánként legalább 
8 korona alapárt, 130 koronán 
felül még a kenderár minden egy 
koronája után. 5 fillért kell fizetni.

Rendelet a gum m i-beszolgál- 
tatásról

A hivatalos lap rendeletet kö
zöl, amely szerint a tekeasztalok 
szegélyezésére szolgáló akár uj, 
akár ócska gummianyagot május 
25-éig be kell az illetékes ható
ságoknál jelenteni. A május 10-i 
állomány jelentendő be az első
fokú ipari hatóságnak.

A Károly-csapatkereszt
A Károly-csapatkereszt felfűzé

sének időpontját későbbi rende
let fogja megszabni. Miután 
a Károly-csapatkereszt szalagját 
egyes személyek már most is 
viselik, a Külügy-Hadügy jelen
tése szerint újabban hadügy- 
miniszteri rendeletet adtak ki, 
amely a jelvény felfűzését eltiltja. 
A tilalom ellen vétőket felelősségre 
kell vonni.

w * . ; k. ' <; if . ;

Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca 10.
Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzm osó intézete, 
s-: Gyászruhák soron kívül festetnek.
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Birtokvétel
A Beniczky Árpád-féle Lázi- ' 

pusztát Herzog Ignác losonci 
szeszgyáros megvásárolta.

Tojáspótló szerek
A földmivelésügyi minisztérium 

kiadásában megjelenő Kísérleti 
Közlemények cimü folyóirat leg
újabb számában figyelmet érdemlő 
közlemény látott napvilágot. Ebben 

■ arról van szó, hogy a m. kir. 
mezőgazdasági vegykisérleti állo
más, amelynek Magyaróváron 
van a székhelye, az utóbbi idő
ben eladásra bocsátott tojáspótló 
szerek egy részéből mintákat vett 
és azokat megvizsgálta, a közön
ség érdekeinek megvédése céljá
ból. A vegyvizsgálatról a hivata
los állomás a következő össze
foglalás* adta közre: „Az utóbbi 
időbei\ forgalomba hozott és 
mindinkább elterjedő tojáspótló- 
szereket az állomás vizsgálat tár
gyává tette. Az elemzési ered
ménybői kiszámított valószínű 
összetételből következik, hogy a 
megvizsgált mintáknak úgyszól
ván semmi tápértékük nincs, 
ennélfogva nem alkalmasak a to
jás pótlására." A vegyvizsgálati 
állomás ebben az ügyben már 
fölterjesztést is intézett a minisz
tériumhoz, aminek esetleg az le
het a következménye, hogy az 
említett szerek készítői ellen el
járnak.

A m érnöki cim rendezése
Az egyetemi végzettséget kívá

nó pályák címei közül csak a mér
nöki cim szabad használat tár
gya, mérnöknek nevezheti magát 
mindenki, akinek kedve tartja vagy 
az érdekei megkívánják. A hábo
rú során rajzolók és műszaki tiszt
viselők mint mérnökök szerepel
tek és ez alapon megkapták a 
mémökhadnagyi kinevezést. A had
ügyminisztériumnak jutott eszébe, 
hogy ezt a kérdést rendezni kell. 
Ausztriában gyorsan meg is je
lent a kormányintézkedés, mely 
a mérnöki cim használatát mű
egyetemi végzettséghez köti. Ná
lunk a kormány a hadügyminisz
ter megkeresésére most foglalko
zik a kérdéssel és valószinüleg 
rövidesen intézkedui fog, hogy a 
mérnöki címet Magyarországon 
is csak azok használhassák, akik 
a műegyetemen mérnöki diplomát 
szereztek. Ez megbecsülése és vé
delme lesz a tudásnak és képzett- I 
ségnek, mely orvosnak, ügyvéd- ; 
nek, tanárnak már régen kijár.

Ij
Hadikölcsön és m oratórium

A hivatalos lap rendeletet tar
talmaz, amely szerint a betéti üz
lettel foglalkozó intézeteknél s 
más ily cégeknél 1914 augusztus 
1-e előtt betéti könyvre elhelye- ! 
zett, egyébként a moratóriumié- j 
loldó rendeletben foglalt korláto- j 
zások alá eső minden betét — ön- ! 
érthetőleg a kikötött felmondási |

idők épségben tartása mellett — a 
most kibocsátandó 6%-os magyar 
állami járadékkölcsön kötvények
re (hatodik hadikölcsön) történő 
befizetésekre teljes összege erejé
ig igénybevehető. Azok, akik,a 
befizetésekre a moratoriumfeloldó 
rendeletben foglalt korlátozások 
alá. eső betétjüket kívánják igény
be venni, annál az intézetnél vagy 
cégnél, illetve annak az intézet
nek vagy cégnek a közvetítésével 
tartoznak jegyezni, amelynél a be
tét el van helyezve és az intézet 
vagy cég rendelkezésüket fogana
tosítani tartozik, tartozik továbbá

Vizsga hangverseny

Május hó 20 án (vasárnap) dé- 
; lután 3 órakor a polgárileányis- 
j kóla dísztermében, tanítványaim 

egy részével vizsga hangversenyt 
tartok, a mely alkalomra a nagy
érdemű közönséget tisztelettel 

meghívom, és szives pártfogását 
kérem. Belépti dij 50 fillér. Isko
lakötelezetteknek 20 fillér. Tiszte
lettel Horvát Amália.

Laptulajdonos: H erczegh Jenő. 
Lapkiadó : Enget la trá n .

a jegyző fél kívánatéra az általa 
esetleg felveendő lombardkölcsön 
felvételét az Osztrák-Magyar 

Banknál, a M. kir. hadikölcsön- 
pénztárnál, illetve a fél kívánságá
hoz képest bármily más pénzin
tézetnél közvetíteni.

M egtiltják az uj burgonyát
A földmivelésügyi miniszter és 

az Országos Közélelmező Hivatal 
elnöke olyan rendszabályokat ter
vez, hogy az idén megtiltják a 
korai burgonya élvezetét. Az in
tézkedésnek az a célja, hogy a 
burgonyatermés mennyiségét is 
szaporítván, megkönnyítse a taka
rékosságot az élelmiszerekkel.

Fémbeszolgáltatás
A világháború borzalmasan 

emelkedő méretei miatt a hadse
reg szükséglete mindenféle cikk
ben óriási módon megnövekedett. 
A hadsereg szükségletének bizto
sítása érdekében természetszerű
leg egyre szigorúbb intézkedése
ket kellett életbe léptetni minden 
téren. így olyan cikkeknél ame
lyeket eddig önként kellett be
szolgáltatni, egyénenkénti rekvizi- 
ciót és egyébb büntető intézke
déseket léptetnek életbe. Úgy 
halljuk, hogy ilyen változás kö
vetkezik be rövidesen a fémbe
szolgáltatás terén is és a hatósá
gok már legközelebb nyilvános
ságra fogják hozni az errevonat- 
kozó intézkedéseket, amelyeknek 
publikálásával természetesen vé
get ér az önkéntes fém beszolgál-

lA - fó l ló o  a biztos ered- J U ia ild b  menyért

Törvényesen
védve.

O szkár

nagybecskerek i ny. főkap itány  és 
fa jbarom fi-tenyész tőnek  
nagyszerű  ta lá lm á n y a  a

„P  A T  K Á N I N“
patkahyirtó-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 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.

B i r t o k b é r l e t
kerestetik 3 0 0 — 4 0 0  holdas,

tatás is. Miután minden késedel- 
mezőre igy komoly veszedelem 
vár és mert nincs kilátás arra, 
hogy a fémbeszolgáltatás kötele
zettsége alól bárki is kivonhassa 
magát, minkenki a haza és a sa
ját érdekében is cselekszik, ha 
késedelem nélkül beszolgáltatja 
arra kötelezett féméit, amelyre a 
hadseregnek municiógyártás cél
jaira változatlanul nagy mennyi
ségben van szüksége.

H f  szobás lábost
keresek bérbe f évi aug. 1-ére 
7 — 8 0 0  K évi bérösszegért. 

TTtikula Aladár.

amelyben legelő és rét is van.

Ajánlatok a kiadóhivatalba 
„Gazda" címen kéretnek.

Pezsgődugót
használt, de nem töröttet, 40 
fillérért veszünk darabonként 
Küldhető előzetes tudakozó- 
dás nélkül utánvéttel.

Uj palack-dugókat
minták előzetes beküldése 
mellett a legmagasabb árban 
veszünk.

F ro m m e r T es tvé rek
Budapest, Teréz-körut 23.

115 sz. 1917 vht.

Árverési h rdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, 
hogy a balassagyarmati kir. tör
vényszék 1914 évi 7599. számú 
végzése következtében Dr. Hajós 
József losonci ügyvéd álfa! kép
viselt Sztreczula János szinó- 
bányai lakos javára 1636 kor. s 
jár. erejéig 1916 évi augusztus 
hó 1-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 2440 
koronára becsült következő ingó
ságok, u. m. szódagyártógép, 
üzletberendezés, áruk stb. nyilvá
nos árverésen eladatnak. Mely 
árverésnek a losonci kir. járás
bíróság 1916 éviV. Pk. 1.325045. 
számú végzése folytán 1636 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1911 évi 
május hó 12. napjától járó 5% 
kamatai, ‘/a°/o váltódij és eddig 
összesen 106 korona 09 fillérben 
biróilag már megállapított, vala
mint a még felmerülendő költsé
gek erejéig, Szinóbányán leendő 
eszközlésére 1917 évi május hó 
26-ik napjának délelőtti 10 órája 
határdidőül kítüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. törvénycikk 107., 108. §§-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szükség ese
tén becsáron alul is elfognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felül- 
foglaltatták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, jelen árverés 
az 1881. évi LX. törvénycikk 
102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Losoncon, 1917 május 8.
Willner, 

kir. bir. végrehajtó.

Magyar királyi államvasutak.

111565/917 szám.

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemé

nyek a vasúti üzletszabályzat 81 
§-a érteimében az alább felsorolt 
állomások teheráru raktáraiban 
délelőtt 9 órákor, a következő 
napokon fognak azonnali kész- 
pénzfizetés mellett nyilvánosan 
eladatni:
Aradállomáson 1917. május 21-én
Nyitra ff 22-én
Brassó ff n

Bpest Józsefv. n n 16-án
Bpest nyugoti p. u. n tt 22-én
Debrecen n tt n 25-én
Eszék ff n 21 én
Fiume n n 29-én
Kaposvár „ n „ 16-án
Kassa ff ff 24-én
Kolozsvár n ff 23-án
Miskolc n ff 22-én
Nagyszeben rt n ff
Nagyvárad ff ff 18-án
Pápa ff » ff 30-án
Pécs n n n 29-én
Pozsony n n ff 25-én
Szabadka V n ff 23-án
Szatmárnémeti 1f n 24-én
Szeged n n ff 30-án
Szolnok tt n 18-án
Temesvár Józsefváros n „ 18-án
Újvidék » * n 24-én
Zágráb » n ff 29-én

Budapest 1917 ápril. hó 20-án 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.)



4 U m tS líö ftC i 1917. május 15-

lehetővé teszi

„Az Anker* hadikölcsönbiztositása.
C élszerű , m ert a VI. magyar hadikölcsön

biztosítását K 500-tól K 4000-ig formaságok és orvosi vizsgálat nélkül teljes érvénnyel az 
első biztosítási naptól kezdve, háború esetére is, lehetővé teszi, hazafias , mert a hazát a 
béke gyors létrejöveteléhez segíti, ren d k ívü l o lcsó , mert a magában alacsony díjköltség a 
hadikölcsön magas kamatozása folytán adott készpénz megtérítés levonása oly csekély, mint ez 
sem m inem ű m ás b iz tosításná l nem  á ll fe n n ; kényelmes díjfizetés akár havonként, 
akár hetenként, sem bélyeg- sem más illetékek nincsennek.

Közelebbi felvilágosítással és ajánlati űrlapokkal dijmentessen szolgál

Fleischmann Lajos Losonc, „Az A nker“ é le t- és já rad ékb izto s ító  társaság  folgynöksége.

Sriiwarcz M a li
©  Ajánlja kitűnő „S i n g e r “cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták,

ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek q  karikahajós és központi orsós

. . .  gyári raktára.

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7. I  v a r r ö g é p e i t
előnyös fizetési 
feltételek mellett.

G ö m ö rm e g y e .
R A D I O A K T Í V  JOD- 
BROMOS SÓSFÜRDŐ

Teljes üzemben. Véranyagcserét 
előmozdító ásványvíz. Ajánlható 
gyermekeknek, serdülőknek, ideg
betegeknek, gyomorbajosoknak, 
érelmeszesedésben szenvedőknek 
stb. Gyógyvíz- és fürdőismertetőt 
küld a

F ü rd ő igazga tóság .

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


