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Az iparkamarák szervezkedése

A magyar királyi kormány 
hatodszor hívja zászló alá a 
nemzet tőkeerejét, a hatodik 
hadikolcsön jegyzésére szó
lítja fel hazafias áldozat- 
készségét. A világtörténelem 
legnagyobb háborúját fegy
vereink már eldöntötték, a 
harctereken lefolytatott hősies 
harcaink dicsőséges ered
ményén ellenségeink fegyve- 
veres tábora változtatni többé 
nem képes. Páratlan győ
zelmi sikereink dacára a kí
méletlen, pusztító harc még 
mindig tart, mert ellenségeink 
kormányai azzal a hiú re
ménynyel ámítják népeiket, 
hogy a háború elnyujtása 
gazdasági kimerültségre fog 
vezetni, hogy anyagi erőnk 
nem lesz képes megtartani 
azt az eredményt, melyet hős 
fiaink fegyveres ereje ki
vívott.

hiú reményt pusztítjuk 
el es végső győzelmünk el
ismerésére kényszerítjük el
lenségeinket, ha szemük elé 
tárjuk, hogy készek és ké
pesek vagyunk az államnak 
rendelkezésre bocsátani mind
azokat az eszközöket, melyek 
győzelmes harcunk befejezé
séhez szükségesek. A ható 
dik hadikölcsönnek sikere a

mielőbbi békének záloga, a 
jövő békés polgári munká
jának szilárd alapja lesz.

Bizalommal fordulunk en
nek következtében nemcsak 
kereskedő és iparos köreink
hez, hanem az egész ma
gyar társadalomhoz azzal a 
felhívással, hogy teljesítse 
mindenki hazafias kötelessé
gét, vegyen részt a hadiköl- 
csön jegyzésében s  köves
sen el mindent annak sikere 
érdekében.

A hazafias kötelesség tel
jesítése nem követel még ál
dozatot sem, mert a kölcsön 
pénzünknek biztos elhelye
zése mellett igen magas —  
átlag 6-25%-os —  kamatot 
biztosit Kinek-kinek anyagi 
érdeke azonos az állam ér
dekével, a kölcsön jegyzése 
jó üzlet s a legszentebb hon
polgári kötelesség. '

A 6 %-os kötvények alá
írási árfolyama 100 K név
értékért 96 korona.

Besztercebánya, 1917. évi 
május hó 1 0 -én.

A besztercebányai kereske 
delmi és iparkamara nevé
ben: Rosenauer Lajos,

kir. kereskedelmi tanácsos, 
elnök.

Dr. Holesch István,
főtitkár.

az átmeneti gazdálkodásra
A kereskedelmi és ipar

kamarák junius 6 -án egyete
mes ülésre jönnek össze a 
háborút követő katonai le
szerelés és az átmenetgaz
dálkodás kérdésének meg
beszélése céljából. A nagy
gyűlés a budapesti kamara 
üléstermében lesz Lánczy 
Leó elnöklésével és ott lesz
nek a kamarákon kívül a 
kormány képviselői, a köz 
gazdasági politikusok, a sza- 
bad érdekképviseletek,a sajtó, 
a főváros és a kamarai szék
helyek polgármesterei. A ta
nácskozás napirendje a kö
vetkező :
. 1. A leszerelés és átmenet- 

gazdálkodás általános szem
pontjai. (Elnöki megnyitó.)

2 . Országos átmenetgaz
dasági hivatal.

3. A katonai leszerelés 
gazdasági sorrendje, a há
ború utáni árubeszerzés és 
azzal kapcsolatos kereskede
lempolitikai kérdések.

4. A leszerelés és az ipar. 
a) A leszerelés általános ipari 
vonatkozásai, b) A demobi- 
lizáció és a kisipar, c) Az 
állam iparfejlesztő hivatása a 
leszerelésnél.

5. A demobilizáció és a 
belkereskedelem.

6 . A háborút követő kor
szak pénzügyi problémái.

7. Gazdasági regeneráció 
és löbbtermelés.

8 . Gazdasági szakművelt
ség a háború után.

9. Az ipar és kereskede
lem hitelszükséglete a háború 
után.

10. Az ipari népesség megr 
erősítése és pótlása a háború 
után.

11. a) Lakásügy a háború 
után. b) A lakásügy rende
zésének előkészítése.

12. A háborús károk jóvá
tétele. a) Erdély uj életre 
keltése, b) Erdély iparfejlesz
tése és a földgáz, c) A há
borús károk megtérítése é s  
a károsultak támogatása.

Az előadói munkálatokat a 
kamarai titkárok készítették 
és, ők lesznek az előadók is.

A vidéki m alom ipar 
koncentrációja .

A vidéki malomipar néhány 
képviselőjének kezdésére olyan 
intézmény van alakulóban, amely 
alkalmas lesz a kis- és közép
üzemű magyar malomipar tömö
rítésére.

A hadikolcsön és a vasár
napi munkaszünet

A kereskedelemügyi miniszter 
33.532. sz. rendeletével a badi- 
köl csőn jegyzés előmozdítása ér
dekében megengedte, hogy a  
bankok és pénzintézetek a ju
nius hó 12-éig terjedő időben 
pénztáraikat vasárnap is nyitva 
tarthassák és hivatalaikban aka
dálytalanul dolgozhassanak.

Ó ¥ Á S ! R á jö ttem , h o g y  a z  á lta la m  g y á r to tt

„HM O O IA  N O-CLUBSPEC! A LITÉ“ - s z iv s r  Ica h ü v e ly n ek

utánzatai vannak forgalom ban, amelyek ellen egyedüli 
védelem  a védjegy és aláírásom  pontos megfigyelése. A védjegy.
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Í \  Vöröskereszt 
mű vészesté lye

F. hó 22.-én kedden este 8 
•órakor tartotta meg a Vöröskereszt 
művészesiélyéí a Városi Viga
dóban DienzI Oszkár zongora- 
művész D. Rácz Ena éu'ekmű- 

■vésznő és Koméromy IJál a m. 
kir. operaház tagjának közremű
ködésével, a következő műsorral:

1. Puccini: Ária a „Pillangó 
kisasszony" c. operából. Hildach : 
Dér Lenz. A tavasz. Énekli: Rácz 
Ena.

. 2. Bachmaninoff: Prelude. Dvo
rak : Humoresque. DienzI: A 
szökökútnál. Zongorán előadja 
DienzI Oszkár.

3. Meyerbeer: Ária á „Huge- 
■nották" c. operából. Schumann: 
Jch grolle nicht . . . Nem sújt a 
vád. Schumann: Die beiden Qre- 
nadiere. A 2 gránátos. Énekli: 
Komáromy Pál.

4. Hubay: Oh mért oly későn. 
DienzI: Altató dal. DienzI: A 
legelső. DienzI: Liliom szól. Csiky: 
A kosár. Énekli: D. Rácz Ena.

5. Rubinstein: Es blingt dér 
Thau. Csillog a dér. Czeglédy: 
Legenda. DienzI: Dal a cárról. 
Énekli: Komáromy Pál.

Az énekszámokat zongorán 
kiséri: DienzI Oszkár. .

DienzI Oazkár és neje Rácz Ena 
Losonc művészetszerető közön
ségének régi kedves ismerősei. 
Néhány év előtt a Hubay-hangver- 
senyen szerepeltek nálunk kiváló 
sikert aratva. Ezúttal újra magukkal 
hozták művészi tudásukat, kincsei
ket, amelyeket pazarul, tele ma
rokkal szórtak szét a hálás hall
gatóság között.

DienzI! Ez a telivér zongo
rista, aki szólóival egyenesen 
elbájolt bennünket (A szökőkutnál, 
saját szerftmény.), kíséretével 
pedig szinte utánozhatatlan.

D. Rácz Ena kiforrott énekesnő, 
aki közvetlenséggel és meleg 
tónusban énekelt, finom hanghor
dozásával magával ragadva a 
közönséget.

Szűnni nem akaró tapsvihar 
járt mindegyikük száma nyomában 
és a müvészpár bőkezüen’ujrázott.

Komáromi Pál, akit a losonci 
közönség oly rövidesen megsze
retett ezúttal is nagy hatást kel
tett komoly művészetével, külö
nösen bravúrosan adta elő a Hu
genották részletét és DienzI cár
dalát.

A Vigadó nagyterme zsúfolásig 
telve volt. Reméljük, hogy a ko
moly mflvészestélyek meg fognak 
ismétlődni.

Tisztviselői beszer
zési csoportok

A pénzügyminiszter elha
tározta, hogy minden vár
megye székhelyén az összes 
állami és megyei alkalma
zottakat egy beszerzési cso
portba tömöríti és kamat
mentes forgótőkét engedé
lyez részükre. Ebben az ügy
ben a pénzügyminiszter le
irata most érkezett meg a 
vármegyék főispánjaihoz. A 
leirat hangsúlyozza, hogy a 
beszerzési csoport nemcsak 
az alkalmazottak egyes ka
tegóriái, hanem a megyékben 
levő összes megyei, pénz
ügyi, igazságügyi alkalma
zottak részére szervezendő 
és annak vezetését alkalmas 
tisztviselőre kell bizni. A 
szükséges forgótőkét a pénz
ügyminiszter a csoportoknál 
a családtagok után átlag 1 0 0  

koronában állapította meg.

Drám a az erdőben.
Steffel Károly véglesnagyszalat- 

nai főerdészt erdővizsgálat köz
ben vadorzó támadta meg és 
sörétlövéssel hasba lőtte. A főer- 
dészt a losonci katonai csapat
kórházba szállították, ahol f. hó 
18-án meghalt. — A csendőrség 
nyomozása alapján megállapitta- 
tott, hogy a vadorzó azonos egy 
tisztiszolgával, aki fogságba esett 
főhadnagyától elszökött és az 
uradalom területén garázdálkodott. 
Lapzártakor értesülünk, hogy a 
gyilkost a csendórség letartóztatta.

A városi polgárság 
szervezkedése

A városok országos kongresz- 
szusán, mely a napokban tarta
tott meg Budapesten, a választ
mány tagjává Wagner Sándor 
kir. tanácsos, városunk polgár- 
mestere megválasztatott.

A kormány
lemondása

Lapzártakor értesü
lünk, hogy a Tisza- 
kormány a választó- 
jogi kérdéssel kapcso
latban őfelségének be
adta lemondását.

R ő sz u e r  T iv a d a r  f

A következő gyászjelentést vet
tük:

A magyar királyi államvasutak 
losonci forgalmi főnökségének tisz
tikara és egyéb alkalmazottai mé
lyen megrendülve jelentik tisztelve 
szeretett volt főnöküknek Röszner 
Tivadar úrnak magyar királyi 
államvasuti felügyelő, losonci for- 
ga Imi főnök, a Ferenc-József rend 
lovagkereszlje, a bolgár polgári 
lovagrend tisztikeresztje stb. tulaj
donosának folyó év május 20-án 
életenek 39-ik. buzgó és sikeres 
szolgálatának 39-ik évében Buda
pesten történt gyászos elhunyták 
Temetése f. év május 23-án délután 
3 órakor lesz Budapesten az uj 
köztemető halottasházából. Emléke 
állandóan köztünk marad 1

Röszner Tivadar hét éven át 
volt a losonci forgalmi főnökség 
vezetője. Halála mély megilletődést 
keltett vasúti pályatársai között, 
akiknek mindenkor tiszteletét és 
becsülését vívta ki. Temetésén a 
losonci forgalmi főnökség és 
állomásfőnökség, valamint a mis
kolci üzlelvezetőség testületileg 
vesz részt Budapesten.

Prim icia

F. hó 17-én, áldozócsütörtök 
napján a helybeli római kath. 
templomban egy esztergommegyei 
ujmiséi áldozár, Soltésí István, 
városunk szülötte celebrálta első 
szent miséjét dr. Valihora János

apátplébános manuduktorsága 
mellett. A szent beszédet mon
dotta Laczek Gyula főgimnáziumi 
hittanár. Az egyházi szertartás 
után a róm. kát. plébánián 23 
terítékű diszebéd volt. Az ujonan 
felszentelt Vágszeredre lett kine
vezve káplánnak.

Katonai hírek

A hadügyminiszter egyik 
rendelete értelmében, a mö
göttes országrészben levő le
génység a ruhaszövet kímé
lése céljából vászon-, illető
leg papirszövetbő! készült 
egyenruhával szerelendő fel. 
A posztóruhákat — mint a 
Külügy-Hadügy jelenti — be 
kell vonni, kitisztítani és az 
őszre eltenni. Posztóból ké
szült menetöltözet sem a le
génységnek, sem a tovább
szolgáló altiszteknek ki nem 
adható. — Harctérre elmenő 
havidíjasok, készpénzfizetés 
ellenében, a hadi készletek
ből egy pár lábbelit is kap
hatnak. A lábbelit másnak 
átadni tilos.

Hadikölcsönjegyzés készpénz 
nélkül

Az „Anker" élet- és járadék
biztosító társaság mai hirdetésére 
felhívjuk olvasóink figyelmét.

Városok cukorszükséglete
A városok és községek cukor

szükségletét a háború alatt a la
kosság létszámának arányához 
képest állapította meg a Cukor- 
központ. Ez a cukormennyiség 
bőségesen van megállapítva, úgy 
hogy abból a  hatóságok tartalé
kot is gyűjthetnek. A Cukorköz
pont a megállapított cukormeny- 
nyiséget pontosan havonként le
szállította és késedelem csakis 
akkor állott elő, ha a gyártásban 
vagy a szállítási viszonyokban 
fordultak elő akadályok.

A gyártási és szállítási viszo
nyok ma kedvezőek, a Cukorköz
pont mégis arra hívja fel a ható
ságokat, hogy a megállapított 
havi cukormennyiségből igyekez
zenek tartalékot gyűjteni arra az 
időre, amikor a szállításban, eset
leg a gyártásban nehézségek fog- 
nuk beállhatni.

Rendkívüli gazdagyűlés
Junius líó 10-én a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetsége 
rendkívüli szövetségi nagygyű
lésre hivja össze az ^ország 
gazdáit.

jW ~ ~  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca
Gőzerőre berendezett mükelmefe&tő, vegytisztító és gőzmosó intézete, 

c Gyászmihák soron kiírtál festetnek.
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Küszöbön a vágóm arhák  
rekvirálása

A vágómarha beszerzése 
a hadrakelt sereg részére 
Magyarországon mindinkább 
nehézségekbe ütközik. A fel
tétlenül szükséges mennyiség 
aránylag nagyobb részét 
Ausztriában kellett beszerezni, 
mivel a megállapított kvóta 
Magyarországon megközelí
tőleg sem volt beszállítható. 
Minthogy ez az állapot a 
hadrakelt sereg feltétlenül 
szükséges élelmezése szem
pontjából többé fenn nem 
tartható, a hadügyminiszté
rium a földmivelésügyi m i
nisztériummal egyetértőleg 

május és jitnius havára a 
hadügyminisztérium Vágó

marha Bevásárlási Központ
jának magasabb bevásárlási 
árakat engedélyezett, amely 
árak julius havától kezdődő- 
leg minden hónapban rende
sen lejjebb szálianak.

Egyben megállapodás jött 
létre arranézve is, hogy hae  
magasabb árak mellett a M a
gyarországra nézve megálla
pított kvóta a mai szabad 
vásárlással előteremthető nem 
lenne, úgy a földmivelésügyi 
minisztérium a rendkívüli 

helyzet által indokolt súlyos 
rendszabályokhoz fog folya
modni, hogy a hadvezetőség 
szükségletét kényszereszkö
zök igénybevételével bizto
sítsa.

A  perm etezéshez szükséges 
mész idei biztosítása

A m. kir. fölmivelésflgyi minisz-. 
tér az idei mészszükséglet bizto
sítása érdekében a következő le
iratot intézte az Összes törvény- 
hatóságokhoz: .Minthogy a sző
lősgazdák részéről több helyen 
aggály merült fel aziránt, hogy a 
szőlőnek a peronoszpóra elleni 
permetezéshez a rézgálic mellett 
szükséges meszet annakidején be

szerezhetik-e, felhívom alispán 
urat, hogy ezzel a kérdéssel fog- 
lalkezzék s a szőlősgazdák mész- 
szükségletének biztosítása végett 
az esetleg szükséges intézkedé
seket iparkodjék saját hatásköré
ben megtenni, esetleg'hozzám je
lentést tenni arról, hogy a vár
megye területén menniben forog
nak fenn nehézségek a mész be
szerzésére nézve és milyen intéz
kedések volnának szükségesek a 
nehézségek elhárítására.“

A d a k o zzu n k  a z  á ld o 
z a tk é sz sé g  szob rára l

Sport
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Vasárnap a 25-ösők és O. T. C. 

csapata tartotta revánsmérkőzését, 
mely ezúttal is a katonacsapat győ
zelmével végződött, melyben a 
LAC színei túlnyomóan képvi
selve vannak. Különösen kitűntek 
a győztes csapatban Sziklai, aki 
remek formában volt, eszünkbe 
juttatva a LAC régi dicsőségteljes 
napjait és Sásky, valamint Gár
donyi. A GTC igen jól tartotta 
magát, kár, hogy a játékot eldur- 
vitották, aminek a jövőben eré
lyes bírói fellépéssel elejét kell 
venni.

Máv. gépgyár I.— GTC

Pünkösd vsárnapján érdekes 
mérkőzés elé nézünk. A kitűnő 
Máv. Gépgyár I. (Budapest) fog 
mérkőzni a GTC ambiciózus csa
patával, mely a legutóbbi időben 
szépen halad.

Lapunk telefon száma 155

Laptulajdonos: H erczegh  Jenő . 
Lapkiadó : Engel Is tv án .

Jótállás ;Lb,iyéA.ered-
Törvényesen

védvtf.

O szk ár

n ag y becskerek i ny. 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, 
Nagy becskereken.

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 er  T e s tv é r e k
Budapest, Teréz-körut 23.

F. é. augusztus 1-re
keresek háromszobás

l a k á s t
m ellékhelyiségekkel 800—  

1 0 0 0  K  évi bérösszegért, 
ü lik u la  Aladár.

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

^melyben legelő és rét is van.

Ajánlatok a kiadóhivatalba 
.G azd a" cimen kéretnek.

Eredeti svéd gyártmányú

W I K I N G
a ra tó g ép ek et, k a sz á ló ,

marokrakó és kévekötőgépeket szállít a

Magyar Általános gépgyár K.-T.
Budapest, VI., Váci-ut 141.

T elefon  45-15.
Sürgönyeim: Magőthobil. Nagy tartalék 

raktár.

G öm örm egye.

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 ürdő ig*  ig a tó ság .

trn. Br. füawmit DflitWHtMp1 Basic.

16559/11. 1917.

Versenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi államvasutak 

miskolezi üzletvezetősége a Bán
réve állomáson levő mozdonyszin 
bővítési munkáira nyilvános ver
senytárgyalást hirdet.

Az ajánlati költségszámítás, pá
lyázati feltételek, az ajánlati minta 
és a szerződés tervezete a magyar 
királyi államvasutak miskolezi 
üzletvezetőségének építési és pá- 
iyafentartási osztályában (:Szemere
u. 25 I. em .:) a hivatalos órák 
alatt d. e. 9 órától d. u. 1 óráig 
hétköznapokon díjtalanul megsze

rezhetők, ahol egyszersmind a 
tervek is megtekinthetők. Bsak a 
szabályszerűen kiállított, pecséttel 
lezárt és sértetlen borítékban elhe
lyezett és közvetlenül, vagy posta 
utján beadott ajánlatokat fogjuk 
tárgyalás alá venni.

A jogérvényesen kiállított aján
latok legkésőbben 1917. évi junius 
hó 2-án déli 32 óráig alulírott 
üzletvezetőség titkárságánál (:Sze- 
mere u. 29. Lem.:) nyújtandók be, 
ahol és amikor versenytárgyalást 
megfogjuk tartani, illetve az aján
latokat fel fogfuk bontani. A 
versenytárgyaláson az ajánlattevők 
vagy aptk igazolt képviselői jelen 
lehetnek.

Az ajánlatokat egy koronás, az 
ajánlat mellékleteit ivenkint 30 
filléres magyar okmánybélyéggel 
ellátva, Oszzsefüzve, lepecsételve 
és a borítékon a kövntkevő feli
rattal keli benyújtani:

.Ajánlat a Bán réve állomáson 
állomáson levő mozdonyszin bő
vítési munkáira 16659/1917.''

Csakis az összes munkákra tett 
ajánlatokat fogjuk figyelembe 
venni.

Az ajánlat benyújtását meg
előző napon, vagyis 1917 junius 
hó 1-én déli 12 óráig az ajánlati 
Összeg 5%-ának megfelelő bá
natpénzt kell a magyar királyi 
államvasutak miskolci üzletveze
tőségének gyüjtőpénztáránál a hir
detés számára való hivatkozással 
akár készpénzben, akár állami 
letétekre alkalmas értékpapírok
ban letenni. Az értékpapírokat a 
értékpapírokat a budapesti tőzs
dén legutóbb jegyzett, 14 napnál 
nem régibb árfolyam szerint, de 
a névértéket meg nem haladóér
tékben fogadjuk el. Készpénz 
után kamatot nem fizetünk; kész
pénzben letett bánatpénz azonban 
megfejelő értékű biztositékképes 
értékpapírokkal bármikor kicse
rélhető.

Posta utján beküldött ajánlatok 
és bánatpénzek téritvény mellett 
adandók.

A bánatpénz lefektetéséről szóló 
letétjegy az ajánlathoz nem csa
tolandó.

Úgy az ajánlatban, mint az 
egység - árjegyzékben előforduló 

^ ,’őgüsszegek számmal és betűvel 
írandók ki.

Az ajánlat és mellékleteinek 
aláírása két tanú előttemezése 
mellett történjék.

Szóban forgó munkára csakis 
magyar állampolgárok pályázhat
nak. Oly ajánlattevők, kik alulirt 
hivatallal eddig üzleti összekötte
tésben nem állottak, tartoznak 
megbízhatóságukat azon keres
kedelmi és iparkamara bizony
s á v a l igazolni, melyhez vállala
tuk telepe szerint tartoznak. Oly 
ajánlattevők, kik a szóban levő 
ipari munkára képesítéssel nem 
bírnak, kötelesek már ajánlatuk
ban ily képesítéssel bíró megbí
zottat megnevezni.

Az ajánlatok között a szabad 
választási jogot a magyar királyi 
államvasutak miskolci üzletveze
tősége magának tartja fenn.

Ajánlattevőket a pályázat ered
ményéről, illetve ajánlatuk el
vagy el nem fogadásáról a pályá
zat határidejének lejárta után 30 
nap alatt értesíteni és letett bá
natpénzeiket kiszolgáltatni fogjuk.

Ajánlattevők ez időpontig kö
telezettségben maradnak.

Miskolc, 1917 május havában.
A* ü z le trex e tö ség .

(Utánnyomás nem dijaztatik.)



E Z a G S fm 1917. május 22.

is készpénzBélhűli hadibölcsőnjegyzést
lehetővé feszi

‘ „Az A n k e r “ hadikölcsönbiztositása.
C élszerű , mert a

VI. m ag yar 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, h a za fia s , mert a hazát a 
béke gyors létrejöveteléhez segíti, re n d k ív ü l o lc só , mert a magában alacsony díjköltség a 
hadikölcsön magas kamatozása folytán adott készpénz megtérítés levonása oly csekély, mint ez 
sem m in em ű  m á s  b iz to s ítá sn á l n em  á ll  fe n n ;  kényelmes díjfizetés akár havonként, 
akár hetenként, sem bélyeg- sem más illetékek nincsennek.

Közelebbi felvilágosítással és ajánlati űrlapokkal dijmentessen szolgál

Fleisciimaim Lajos Losonc, „Az Anker“  élet' és járadékbiztosító társaság föügynöksége

E N G E L  I S  T !J I
könyvnyomdája LOSONCON Rákóczí-utca 21.

Telefon

Készít minden a könyvnyomdászati 

szakmába yágó munkát modern

és szakszerű kivitelben, jutányos

árak mellett.

Telefon

J

Nyomatott Engel István gyorssajtójin Losoncon.


