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Előfizetési árak:
Egész é r r e  . . . 10.— korona
F é l é v r e ...............5.— korona
N egyedévre . . . 2.50 korona
F özségi elöljáróknak  
és tanítóknak 1 évre 5.— korona  

Egyes szám  ára 20 fillér.

Politikai hetilap
F e le lő s  s z e rk e s z tő : H E R C Z E G H  J E N Ő

Megjelenik minden kedue t 
Szerk esztőség: M adách-utca 15. 
K iad óh ivata l: R ákóczi-utca 21 
H irdetéseket fe lvesz  Engel István  
könyvnyom dája, R ákóczi-utca 21 

„Nyilttér“ soronként 80 fillér .

A  választójogért
i) ra d ik á lisp á rf és kereskedők  

országos szervezkedése
A radikális párt vasárnap 

országos értekezletet tartott 
a régi képviselőház üléster
mében. A legtöbb foglalko
zási ág képviselőket küldött 
a gyűlésre. Csatlakozásukat 
jelentették be a köztisztvise
lők, a magántisztviselők, az 
orvosok, ügyvédek, tanárok, 
iparosok, kereskedők, egye
temi ifjúság és negyven vá
ros szervezete.

Az értekezlet a következő 
határozati javaslatot fogadta 
e l :

Az országos radikális 
párt főfeladatát az általá
nos, egyenlő, titkos válasz
tójog becsületes és hala
déktalan megvalósításának 
elősegítésében látja, mert 
a demokratikus parlament 
előfeltétele, továbbá nagy 
céljai, elsősorban a földre
form, a közigazgatási és 
nemzetiségi reformpolitika 
keresztülvitelének. Felhívja 
tagjait, hogy erőteljes pro
pagandát indítsanak a párt 
eszméi terjesztésére és min
denütt, ahol lehet, helyi 
csoportokat és szervezete
ket alapítsanak, amelyek a 
választásoknál csak oly je

löltet támogassanak, akik
nek demokrata múltja és 
érzülete elegendő garancia 
arra, hogy az általános 
választójogért elszántan és 
becsületesen fognak küz-

A Kereskedők Országos 
Politikai Bizottságának szer
vezkedése erős léptekkel ha
lad előre, mely arra mutat, 
hogy a * kereskedővilág fel
ismerte a politikai állásfog
lalás nagy jelentőségét.

A vidék összes kereske
delmi gócpontjaiból kapott a 
blokk lelkeshangú üdvözletei 
és hozzájáruló nyilatkozato
kat. Mihelyt a vezetőség meg
alakul, testületileg fog részt- 
venni a különböző vidéki 
gyűléseken, igy Losoncon is.

Rendkívüli vármegyei 
közgyűlés

— A főispán installálása —
F. hó 18 án, szerdán Ba

lassagyarmaton rendkívüli vár
megyei közgyűlés lesz, mely 
alkalommal az újonnan kine
vezett gróf Mailáth István 
Géza főispán installálásával 
kapcsolatos intézkedések fog
nak tárgyaltatni.

Szervezkedés
Losoncon

A választójogi kormány tá
mogatása érdekében az uj 
főispán kinevezése után im
már aktuálissá vált a szer
vezkedés. Már elöljáróban ki
jelenthetjük, hogy Losonc pol
gársága fölényes többség
ben hive a demokratikus kor
mánynak s hogy a régi rend
szernek Tisza bukása után 
nagyon kevés követője ma
radt meg.

ségi és 48-as párt árnyalatai 
Bulyi János elnöklete alatt 
vannak tömörülve és gerin
cét képezik a kormány lo
sonci vonatkozású politikai 
erejének.

A szociáldemokrata párt 
Losoncon, ahol számos vi
rágzó gyárvállalat működik, 
természetesen a legnagyobb 
agitációt fogja kifejteni a vá
lasztójogi harcban.

A radikális pártnak is van
nak hívei, akik azonban be 
fognak olvadni a szociálde
mokrata pártba.

A legfrissebb politikai ár
nyalat lesz Losoncon az al
kotmánypárt, amely a közel
ben fog megalakulni, minden 
valószínűség szerint impozáns 
erővel.

A munkapárt helybeli sze
replésével és erejével már 
tisztában van a közvélemény. 
A kereskedő és iparos osz
tály föltétlenül a demokrati-

dem. ■Ezfetőszerint a független-

kus haladás hive, ezt elkép
zelni sem lehet másképp. A 
tisztviselők? Tessék csak meg
kérdezni egy állami vagy ma
gántisztviselőt, hogy mi a 
véleménye a régi rezsim és 
az uj kormány felől ? H <gy 
ahoz a párthoz huz-e, meiy 
a bírák fizetésrendezését oly 
„melegen felkarolta"? vagy 
a jelenlegi kormányhoz, m iy 
a legelemibb segítő akciót 
hozta számukra már elsőnapi 
szereplésével ?

(Nemo.)

Levél a frontiéi
A 25-ösök a gyöngyösiekért

Megható levelet kaptunk a front
ról, mely arról számol be, hogy 
a 25-ösök i-ső zászlóalja egy hét 
alatt 1700 koronát gyűjtött a 
gyöngyösi tűzkárosultak javára. 
Az adományt az alábbi szövegű 
és díszesen kiállított emléklappal 
kapcsolatban küldőtték el Gyön
gyös város hatóságának:

Q göngyös P o lg á ra i !

■ Iszonyú tűzvész emészti a, 
egész világot, — de a mi sze
münk meglátja azért egy ked
ves hazai város pusztító láng
jait.

Az emberek milliói szenved
nek halált és gyötrelmet hosz- 
szu hosszú évek óta, — de a mi 
lelkünket megremegteti még *z 
ártatlan polgárok keserű int -ge.

Nem küldhetünk sokat, ; r 
adhatunk akkora :egiis. ■ , 
mint szeretnénk. Nem sz í- 
hatunk le minden könn , 
nem hozhatjuk vissza min-, u 
anya mosolyát és nem nyújt 
hatunk táplálékot minden éhező,

l l f l f i r  U l t i  szappanpótló mo. dótablettával I —  Mindenütt kapható! 
# #  y i l l  I M  T is z t i t !  —  H a b z ik  I —  Illa to s  I -  O lc s ó i

Cl Ilii 111  Készíti: Brázay Kálmán szappangyára Budafok.
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a z  á s v á n y v iz e k  k ir á ly a ! - .............
Mint üdítő ital, mint gyógyvíz egyaránt kitűnő! 

= = = = = = =  Losonci főelárusitó: E n gel M ik sa .

gyermeknek. De a napizsold e 
szerény adományai mellett el- 
küldhetjük a házai föld őrzésé
ben átvirasztott éjszakák nehéz 
sóhajtását, a viharvert katona 
megértő szivének igaz részvétét 
és az érző ember szeretetének 
minden melegét.

Gyöngyösiek! Kihűltek már 
a ti nemes várostok íiszkei és 
kialvóban varinak a rut gyű
lölködés lángjai is.

Lesz már ünnep a világon ! 
Lesz a népek városaiban nagy 
építkezés.

Nektek kétszeresen kell épit- 
netek. Emeljétek föl hát telke
teket a porból, hová a haragvó 
sors keze sújtotta. Építsétek 
fel újra szép családjaitok nyá
jas tűzhelyét, emeljétek vissza 
a szorgalmas polgári munka 
tisztes hajlékait, valósítsátok 
meg csüggedés nélkül a mi 
szivünk igaz óhajtását:

Legyen Gyöngyös szebb, 
mint valaha!
A  losonci cs. és k it. 25 . gy . e. 

í. zászlóa ljának, 

tisztikara és legénysége. 

Megemlitendőnek tartjuk, hogy a 
gyűjtés főrészben S a tz in ger őr
nagy felhívásának és buzdításának 
eredménye s hogy a legénység, 
magyarok és tótok egyaránt — 
pedig állandóan és rendszere
sen gyűjtenek az ezred rokkant 
és egyébb alapjai javára — vala
mi csodálatos készséggel és bő
kezűséggel adakozott á nemes 
célra.

Béztrol, rézötvözetekbóQ, n iU e lM l és 
á l a m u l  készült egyes tárgyak 
igényiét!

A honvédelmi miniszter 13.431. 
számú rendeletével igénybevettek- 
nek jelenti ki a következő tárgya
ltat: A) egészen vagy túlnyomó 
részben rézbői vagy rézötvözetek
ből álló tárgyak: 1. mindenféle 
foggantyu-, védő-, szőnyeg- és 
függönyrud, törülközőtartó, díszí
tő és egyéb rúd és cső ugyani
lyen fémanyagból készült tartóival, 
megerősített alkatrészeivel és gyű
rűivel együtt, továbbá mindenféle 
foggantyu; 2. sarc*-, szegély-, 
lábazati és egyéb védőlemezek, 
füzérek és burkolatok, ideértve a

fűtőtestek burkolatait is ; 3. név-, 
reklám- és tájékoztatótáblák (pl. 
emeletjelzések), függő cégérek és 
cégtáblák, jetvények, címerek, 3. 
centiméternél magasabb fémbetük 
és számok, 10 grammal súlyosabb 
kulcs- és egyéb számlapok (pl. 
ajtószámlapok); 4. díszítmények 
és megerősítő eszközök, úgymint 
golyók, gombok, láncok, fűző- 
gyűrűk, pálcák, lécek, stb.; 5. rá
csok, úgymint véd-, hárító-, ke
ret- és diszrácsok: 6. kályhaeiő- 
tételek; 7. harangok, amelyeknek 
legnagyobb kíijgö átmérője 25 
cm.-nél kisebb, továbbá csengők 
s gongok; 8. egyszerű dohányzó- 
és Írókészletek, valamint egysze
rűbb dísztárgyak; 9. virágcserép- 
tartók; 10. horgok, ruhaállványok, 
ruhafogások, kalap-, bot- és er
nyőtartók. B) nikkelből vagy nik
kellel lemezeit vaslemezből, úgy
szintén alumíniumból készült nrn- 
deféle háztartási, főző- és kony
hakészlet, tálaló- és asztali kész
let, beleértve az evőeszközöket 
is, továbbá kádak és tálak, ide
értve a szerelvényes árukat is, a. 
villanyos főzőkészülékek kivételé
vel, Az igénybevétel nem terjed 
ki az 1—5. pont alatt felsorolt 
azokra a tárgyakra, melyek búto
roknak, világítótesteknek, vagy 
kis használati tárgynak avagy 
emléktábláknak, szobroknak és 
síremlékeknek alkotórészei és tar
tozékai.

A beszolgáltatási kötelezettség 
kiterjed azokra a nikkelből ké
szült háztartási cikekkre is, ame
lyek az eddigi beszolgáltatások 
alkalmából birtokosaiknál meg- 
hagyatak. Az iparüzők és keres
kedők kötelesek hadicélokra igény
bevett fémtárgyaiknak azt a részét 
is beszolgáltatni, amelynek be
szolgáltatására eddig még nem 
köteieztettek.

Rézötvözetek alatt azokat az 
ötvözeteket kell érteni, amelyek 
rézén kívül cinket, ónt vagy nik
kelt tartalmaznak, Ilyenek: sárga
réz, tombak, bronz, vörösfém, 
ujezűst és ehhez hasonló (nikke
lin, thio, alpacca, argentan, kina- 
ezüst, alferid pakfong, stb) Nem 
esnek igénybevétele alá: 1. a 
rézzel és sárgarézzel csupán be
vont, valamint a nikkelezett; 2. 
a rézzel és rézötvözetekkel véko
nyán lemezeit, 3. a rézből és réz
ötvözetekből készült kézilag dom

borított, vésett, cizellált, guillechi- 
rozott, maratott és étetett tárgyak, 
Azok a tárgyak, melyek valamely 
gyári üzem gépei berendezésének 
alkotórészei vagy tartozékai, nem 
esnem a jelen rendeletén alapuló 
igénybevétel alá.

Az igénybevett tárgyakat a 
Magyar szent korona országainak 
fémközpontja r.-t. és az általa 
ezen tárgyak vásárlásával megbí
zottak részére szabadkézből el 
szabad adni, Oly tárgyak, ame
lyek valamely épület tartozékai, 
vagy valamely vállalat üzami esz
közei, addig az időpontig, ami
korra átadásuknak a fentiek sze
rint meg kell • történnie, esak az 
épülettel, illetőleg az üzemmel 
együtt elidegénithetők. Az igény
bevett tárgyaknak bármilyen más 
ges pótlás már megtörténhet, Oly 
tárgyakat, amelyeket a beszolgál
tatásra kötelezett nem tudott le
szerelni, vagy. amelyeket leszerel
nie nem kellett, az átvételi bizot- 
ságnak be kell jelenteni és a be
szolgáltatást gátló körülményeket 
elő kell adni. Nélkülözhetetlenség 

. cimén csupán nikkeledények és 
alumíniumból készült háztartási 
cikkek menthetők fel a beszolgál
tatási kötelezettség alól. 
elidegenítése vagy eldolgozása 
tilos.

Az igénybevett tárgyak beszol
gáltatására vonatkozó rézletes ren
delkezések községenkint az ott 
szokásos módon fognak közzété
teli Az igénybevett oly tárgya
kat, amelyeknek eltávolítása a 
személybiztonságot veszélyeztetné 
(pl. lépcsőházak vagy személyfel
vonók védőkorlátai), csak akkor 
kell leszerelni, amikor a szüksé-

Eladó ház.
Losoncon, a Buzatéren lévő
Illés Károly-féle ház
eladó. —  Bővebb felvilágosítás 
nyerhető az összes örökösök 
megbízásából közvetítők ki
zárásával Illés V idor m. kir. 
erdőtanácsosnál, Liptóujvár.

A d a k o zzu n k  a z  á ld o 
z a tk é sz sé g  szobrára!

Főispáni székfoglaló

Gróf Mailáth István Géza 
főispán székfoglalóját a . f. hó 
26-iki vármegyei közgyűlé

sen fogja megtartani Balassa
gyarmaton a vármegyeház 
közgyűlési dísztermében.

Közigazgatási bizottsági ülés
Nógrádvánnegye közigazgatási 

bizottsága f. hó 14-én tartotta 
ülését Nagy Mihály alispán el- 
nökiésévei. A főispáni változás 
kérdése és a folyó (ügyek elinté
zése után elhatároztatott, hogy a 
legközelebbi ülés augusztus hó 
11-én fog megtartatni.

K öszönetnyilván ítás

Ajunius 23-án tartott jótékony- 
célú előadásra utólag a követke
ző felülfizetések folytak be, mely
nek hirlapilag való nyugtázását 
tisztelettel nyugtftza a rendező
ség: Tarján Ödön 100.— és 
Béky Béla 10.— korona.

25-ös tábori újság
Mint értesülünk a fronton moz

galom indult meg háziezredünk 
körében tábori újság megjelente
tése iránt. Az ezred tiszti és ön- 
kéntesi karában számos tollforgató 
ember van, akik ép oly lendület
tel kezelik a pennát, mint az öl
döklő fegyvert A mozgalmat S a t-  
z ln g e i őrnagy istápolja és való
színű, hogy a közeli időben már 
érdeklődéssel olvashatjuk a 25- 
ösök tábori újságját.

Élelm iszerküldés a hadifog
lyoknak.

A hadifoglyokat Gyámolitó és 
Tudósitó Hivatalnak sikerült az 
Oroszországban levő 'hadifoglyok 
részére Dániában nagyobb meny- 
nyiségü élelmiszert, főként tejet, 
sertés- és marhahúst, azonkívül 
dohányféléket szerezni. Csoma
golásuk olyan, hogy hosszabb 
ideig elállnak. A Hadifoglyokat 
Gyámolitó és Tudósitó Hivatal 
(Üllői-ut 1.) bárkinek kérésére 
készséggel adja meg a közelebbi 
felvilágosításokat és közvetíti az 
élelmiszerszállitmányok elküldését 
az Oroszországban levő hadifog
lyoknak.

A világ legdrágább, de- egyszersmind legjobb szivarkahüvelye:

„m O D IA N Q -C L U B S P E C IA L IT É "
Védjegy Vigyázat: a  U tá n z a to k  v a n n a k  fo r g a lo m b a n ! a  Sodomivaló papír ára 20 fillér-
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Évtizedek tapasztalata, hogy testedzésre, bedörzsö- 
lésre, betegségek elhárítására legjobb háziszer a Brázag sósborszeszj

A  kereskedelm i és iparkam ara  
közlem ényei

A gyapjukészletek fo rg a lo m b a - 

hoza ta lá t k o rlá tozó 1157/917. M. 
F. számú rendelet 1909/917 M. 
F. számú rendelettel oda módo
síttatott hogy az 1000 kg-nál na
gyobb bruttó súlyú készletekre 
is kiterjeszfetik a gyapjukészletek 
és a cserzett gyapjasbőr (prém
bőr) hulladékok forgalombaho- 
zatalának korlátozása és az értük 
követelhető legmagasabb árak 
megállapítása tárgyában kiadott 
1157/1917 M. F. számú rendelet 
4, §-ának az a rendelkezése, 
hogy azokat a gyapjukészletek, 
amelyek egyes minőségeinek brut
tó súlya 1000 kg. vagy ennél 
kisebb, a Qyapjuközpont meg- 
becsülteti és ezen az alapon a 
felajáiónak árajánlatot tesz és meg
egyezés esetében a féllel végleg 
elszámol. Ennek megfelelően az 
idézett rendelet 4. §-ának az a 
további rendelkezése, hogy az 
egyes minőségenkint bruttó 1000 
kilogrammon felüli tételek egyen
ként gyárilag kimosatnak és azok 
minőségét és végleges árát a 
Gyapjubecslő bizottság állapítja 
meg, csak abban az esetben nyer 
alkalmazást, ha a felajánló és a 
Gyapjuközpont között a felajánlott 
gyapjukészlet vételárára vonatko- 
lag nem jön létre megegyezés.

Len és Itnszövet készletek be- 
felentésére vonatkozó 299/917 M. 
E. számú rendelet a 2197/917. 
számú rendelettel oda módosítta
tott, hogy az 1917 évi május hó 
31 napja után kéthavonként tel
jesítendő készletbejelentések újabb 
intézkedésig az 1917 évi julius, 
szeptember, november hó (és igy 
tovább) utolsó napján volt álla
pot szerint, mindenkor a reá kö
vetkező hónap 10 napjáig kül
dendők be Lenipari bizottság ut
ján a kereskedelemügyi minisz
terhez.

A betakarítási és cséplési 
m unkálatok biztosítása

Mint értesülünk Mezőssy Béla 
földmivelésügyi miniszter már el 
is rendelte mindazt, amit az 
OMGE csak most kér, nevezete
sen: intézkedett a honvédelmi

miniszternél, hogy a cséplőgépé
szek és fűtők fölmenlése iránt 
kiadott honvédelmi miniszteri ren
deletet az egyes alantas katonai 
parancsnokságok gyorsabban és 
pontosabban hajtsák végre és 
hogy a bevonulási határidő a me-' 
zőgazdasági, különösen aratási 
munkálatokra szerződött, vagy sa
ját gazdaságukban aratás előtt 
álló népfölkelőkre nézve nyolc 
héttel elhalasztassék. Az iparban, 
továbbá a földmunkáknál és az 
erdészetnél foglalkoztatott hadi
fogoly munkások nélkülözhető ré
szét, valamint a mögöttes ország
ban nélkülözhető katonai munka
erőt a legkiterjedtebb mértékben 
a mezőgazdaság rendelkezésére 
bocsátják, mert az aratási és csép
lési munkálatok idejében való za
vartalan lebonyolítását, mint ezt 
a múlt évi példa is igazolta, csak 
ilyen intézkedésekkel lehet biz
tosítani.

A zöldség- és gyüm ölcsfor
galom szabályozása

A zöldség és gyümölcs forgal
mának végleges szabályozása ér
dekében még a tavasszal folya
matba tett tárgyalások, melyek a 
kormányváltozás következtében 
halasztást szenvedtek, immár be
fejeződtek. A megállapodások 
készek és igy minden remény 
megvan arra, hogy a kormányren
delet a hét első napjaiban meg
jelenik.

Az elem i csapások bejelen 
tése

Ugrón Gábor belügyminiszter 
elrendelte, hogy elemi csapások
nál és tüzeseteknél azonnal érte
sítés menjen a belügyminiszter
nek. A rendelet igy hangzik: 
„Fontos érdek fűződik ahhoz, 
hogy minden nagyobb tüzeset, 
vagy elemi csapás, — történjék 
az bár gyári, gazdasági, vagy 
bármely épületben, — állatokban, 
akár lábonálló, vagy betakarított 
és egyébként feihalmazott termé
nyekben, vagy netán emberélet
ben, — azonnal bejelentendő 
hozzám. A jelentés nappal telefo
non, éjszakai órákban táviratilag 
intézendő."

Elviszik a törülközőket 
és asztalkendőket

A hivatalos lap a kereskedelmi 
miniszter rendeletét közli a törül
közők és asztalkendők felajánlá
sáról. A tisztán pamutból készült 
nyers, fehérített, festett, nyomta
tott vagy tarkán szőtt bármilyen 
nagyságú és méretű használatlan 
törülközőket és asztalkendőket, 
még pedig úgy a méterárut, mint 
a levágott darabokat julius 17-ig 
a Pamutközpontnak megvételre 
föl kell ajánlani, ha a tulajdonos 
készlete az említett áruk valame-

546—917 számú.

Árverési hirdetmény.
Gergelyfalva község tulajdonát 

képező vadászati jog a folyó 
1917 évi február hó 1-től kez
dődő 10 egymást követő évre a 
község házánál 1917 évi augusz
tus hó 6-án d. e. 9 órakort 
haszonbérbe fog adatni, — gróf 
Zichy sen. uradalom, gácsfalusi
v. úrbéresek és Gáfrik Mihály és 
társai tulajdonát képező erdőbir
tokon kívül.

lyikéből legalább 500 méter, vagy 
ha ennél kevesebb is, de az áruk
ból együttvéve legalább lOOO.mé- 
ter, a felvágott készletekből pedig 
legalább 10 tucat asztalkendő és 
törülköző együttvéve. Akik mások 
részére tartanak raktáron ilyen 
árukat e készleteket csak beje
lenteni kötelesek. A fehérnemű- 
kölcsönző vállalatok a felajánlott 
áruk 25 százalékát szabadon fel
használhatják.

Szerkesztői üzenetek:
Qr, G. Gy. hadnagy Front, Meg

kaptuk és közöljük. Meleg üdvöz
let! Cikket is várunk abban a 
bizonyos ügyben.

K. M. Nem közölhetjük.
Közérdek. Detektivszerepekre 

nem vállalkozunk. Tessék felje
lenteni.

Nemo. Kérjük munkálkodásá
nak folytatását.

Lapunk telefon száma 155.

Laptulajdonos: H erczegh Jenő . 
Lapkiadó : Eh gél Is tván .

Füleken bérbeadó,
esetleg eladó szőlő, n#gy 
gyümölcsös, szántóföld 
és rétből álló 10 holdas 
telek, 5 szobás kényel
mes uriházzal, gazdasági 
épület, cselédlakás, bor
pince és vízvezetékkel.

Őzt. Szurok Jánosné fülek, villa.

Az árverési feltételek a kör
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Losoncztamási, 1917 évi juli. 6 
Fabriczy Lajos, 

körjegyző.

Magy a r királyi államvasutak.
170140/1917 szám.

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:
Arad állomáson 1917. julius 19-én
Bpest dunap. p. u. . . 25-én
Bpest Józsefv. » ». » 27-én
Bpest nyugoti p. u. » „ 30-án
Debrecen » » „ 26-án
Eszék » „ - 20-án
Fiume n . „ 24-én
Győr » „ „ 13-án
Kaposvár » „ „ 25-én
Kassa » . „ 19-én
Kolozsvár M „ „ 20-án
Losonc » „ , 17-én
Miskolc m , „ 24-én
Nagyvárad » , . 17-én
Nyitra n 0 „ 23-án
Pápa n . „ 18-án
Pécs n „ , 16-án
Pozsony » » 27-én
Sátoraljaujh » „ „ 16-án
Szabadka n „ „ 26-án
Szatmárnémeti n „ „ 23-án
Szeged » , , 18-án
Szolnok » , „ 13-án
Temesvár Józsefváros. . 27-én
Újvidék p , , 25-én
Zágráb *» . „ 30-án

Budapest 1917 junius hó 22-én
Áz igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

k

Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca 10.
Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztitő és gőzmosó intézete. 

Gyászruhák soron kívül festetnek.
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V lszketeg 
U ta d á l  

napégés 
b ő rhám lás  

rü h  és sőm or 
bőrbaj, feké ly  

d aganat és sebek  
ellen biztos és gyors ‘hatású szer a

Boróka-kenőcs,
nem piszkit és teljesen szagtalan. 
Kis tégely 3 K, nagy tégely 5 K,
— Családi tégely 9 K. — 
Hozzávaló borókaszappan 4 K.
— Készíti: —
QERÖ SÁNDOR gyógy
szerén NAGYKÖRÖS. 144.

Jótállás *“*t£ . ered-
Törvényesen 

védve.

R eitteR eitter O szkár
nagybecskereki ny. főkap itány  és 

fa jbarom fi-teny  észtőnek  
nagyszerű  ta lá lm án y a  a

„ P  A T K Á N I  N“
patkány irtó-szer, (nem méreg) 
mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és fötülmu! min-

irtószert. 1 doboz ára 5 K.
mely elegendő körülbelül (30 
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.

3

BUKOTT
KŰZÉP1SH0LSI
TANULÓK

ímtiin [ormiul stíriai

MBTUllTÖlI-ta
BDDAPEST, Y1L, DOHÁKY-D. M.

-  Win# 33—40. r

UOTMtt tóisütés marii- 
vizsgákra. csztályösszeTOiással 
Iflelfsséa mintt.

i  k ö z é p i s k o l a  k i v o n a t o s  t a i -  
u y a a  n i t r a f t M .  z—~.

1SIE8TETÖT ÖLJ ÍZ IBUSltÓSÍÍ

mulatni.igazán
hozassa mag • most logojabbaa mogjolont

gyárfás telefonál
ezem LEMEZ pénzért n e m  kapható. #  Á R A *  H a t  d a r a b  ócska
OTárié* DemJ u n  iaoxzcc ugyancsak magkacag- '  . . . . .
ut»a «b«iig»»A<L ÉiaiatGi «égig holtra aovo tio ts i ♦  '■ma. ■ használt hangiam**.

£
„MAR8SZER 

KIRÁLYNÁL** 
kapható.WAGNER

Ontégnnta ahann, »htnat t  magyar kaafnar is hooséMgépoft tnklia

BUDAPEST, VUL, Józsei-körut 15/t .

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

sav gyári raktára.

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.

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

I  T a r r ó g é p i t
előnyös fizetési 
feltételek mellett.

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


