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szintébb és hazafias érzéseit Felhívási
Miről van szó ? is mérlegelni tudjuk és min

den erjedést, melyet e kérdé
sek körül a felszín alatt is

Nógrádvármegye közszolgá
lati alkalmazottaihoz

Értjük, hogy a nagy idők 
nyomása alatt kialakult de
mokratikus irányzat megboly
gatta a régi világból kinőtt 
felfogásokat, de azt már 
legalább is nehéz megérteni, 
hogy amikor minden más 
téren a háború tanulságai 
folytán annyi koncessziót 
tettünk, egynémelyek a de-' 
mokratikus fejlődés kényszerű 
szükségének elismerése elől 
még mindég elzárkóznak.

Egyetlen tekintet az elhe
lyezkedésre, melyben élünk, 
meggyőzhet mindenkit arról, 
hogy e merevségen enyhíteni 
kell.

A demokratikus irányzat 
világárjában Magyarország 

nem maradhat utolsó sziget, 
mely az uj időkből nem 
vonta le a tanulságokat s 
amelyben még ma is akad
nak hívei annak a tévedés
nek, hogy amire nem volt 
képes egyetlen más ország 
se, mi egyedül leszünk ké
pesen dacolni ennek az áram
latnak kapkodó hullámaival. 
Minden más országnak pél
dája kegyetlenül rácáfol erre 
a rövidlátásra. De legjobban 
rácáfol éppen Magyarország- 
nai< története. Miért kellene 
félteni a Magyarságot a ha
ladás, egy újabb lépésétől, 
mikor a 48-iki s azóta tör

tént valóban liberális fejlődés 
égisze alatt nemcsak a ma
gyarság izmosodott fö l''b á 
mulatosan s a széthúzódó 
elemek bomlasztó energiája 
fejlődött láthatóan vissza, ha
nem elértük azt is, hogy egy 
elenyésző töredék kivételével 
imhol faji, felekezeti és osz
tálykülönbség nélkül egysé
gesen és ellenálhatatlanul bír
juk a legrettenetesebb hat
ó it?

A jóhiszeműséget nem von 
juk kétségbe, de az igazsá- 
ságát tagadjuk annak a fel
fogásnak, hogy a tervezett 
újabb jogkiterjesztés veszé
lyeztetné a magyarságot. Sok
kal komolyabban fenyegeti 
ezt a főlényt az a lekicsiny
lés és bizalmatlanság, mely 
a magyarság ereje iránt eb
ben a képtelen okoskodásban 
megnyilvánul. Ennek a fel
ismerése ma legfőbb életfel
tétele Magyarországnak és 
nekünk j f  re való hivatoti- 
ságunkban sokkal erősebb a 
bizakodásunk, semhogy ma
gyar embereket tarthatnánk 
képeseknek az ország e leg
főbb életfeltételének elsor
vasztására.

És n.‘kürik, itt a nemzeti
ségi népesség tömegei közt 
irányitó elemnek, akik a meg
értő nemzetiségi vezérek ő-

ismerünk, —  eminens köte
lességünk a megértés, össze
tartás és a vérző nép óhajait 
megértő király és kormány 
álláspontjának támogatása.

Az Országos Demokratapárt 
szemzkedése

Vasárnap tartotta meg Bu
dapesten az Országos De
mokratapárt nagy gyűlését, 
melyen Vázsonyi Vilmos igaz
ságügyi miniszter, pártvezér 
gyönyörű beszédének hatása 
alatt elhatározták és határo
zati javaslatot fogadtak el 
arra vonatkozólag, hogy a 
pártot országosan szervezik 
és a vidék bevonásával, ha
talmas agitáció utján kibő
vítik.

Elhatározták egyúttal, hogy 
az Esterházy kormányt a leg
messzebbmenő módon támo
gatják.

A párt Losoncon is akci
óba fog lépni, még pedig a 
közel jövőben.

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

w m m m

Beszerzési csoportunk műkö
dését megkezdeni óhajtván, azon 
kérelemmel fordulunk elsősorban 
is tagjainkhoz, hogy a törzskönyv
be való bejegyezhetéslik és a tag
sági igazolványok kiállítási költ
sége fejében családfőként egy- 
szersmindenki.rra egy koronát (a 
helyben lakók a titkári hivatalnál, 
a vidékeik pedig a lakhelyük köz
ségi vagy körjegyzőinél) fizesse
nek be.

A községi és körjegyző urakat 
ez utón kérjük fel, hog a tagsági 
igazolványokért a náluk lefizetett 
összeget egy postautalványon a 
c oport pénztárnokának (Oáthy 
János adótárnok Balassagyarmat 
a befizetőkre vonatkozó kimuta
tást pedig a titkárságnak szíves
kedjenek megküldeni.

Miután a csoport minden tag
jának érdeke, hogy minél olcsób
ban szerezze be szükségletét, ar
ra kérjük ez alkalommal tagjain
kat, hogy azok, a kik lakóhelyü
kön vagy ahoz közelfekvő he
lyen búza, fa, szén és egyéb 
szükségleteiket beszerezni képe
sek, azt szerezzék ott be, mert 
igy a szállítási és kezelési költ
ségeket megtakaríthatják s ez ál
tal a beszerzési csoport csupán 
azokat látja el, a kik lakóhelyü
kön vagy egyébként, jelzett cik
keket beszerezni nemtudják.

A fentebbi kérelmünk figyelem
be vétele után kérjük tagjainkat, 
hogy f. évi augusztus hó 1-éig 
Rákóczy István elnöknél jelentsék 
be, hogy búzából, lisztből, fa és 
szénből mily menyiséget kívánnak 
beszerezni s mily időközökben — 
hangsúlyozni kívánjuk azok ré
zére, a kik gabona és lisztszük-

01IAS! R á jö ttem , h o g y  a z  á lta la m  g y á r to tt
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=  Losonci főelárusitó: E n gel M ik sa .

ségletüket közvetlen be nem szer
zik, a gabonát és lisztet csak az 
esetben szerezhetjük be, ha a kor* 
mányhatóság a beszerzésére cso
portunknak engedélyt ad.

Úgy ezen körlevelünket, vala
mint a csoport tagjaihoz intézen
dő későbbi körleveleinket ezentúl 
is minden egyes hivatalnak s kel
lő számban a községi és körjegy
ző uraknak meg fogjuk küldeni 
azon kérelemmel, hogy azt min
den ujabbi megkeresésünk nélkül, 
a csoport tagjai között a legszé
lesebb körben közzétenni szíves
kedjék.

Balassagyarmat 1917. julius 20. 
■dt. budai P lich ta , R ákóczy,

titkár. elnök.

A  F. M. K. E. 
utóöröksége

Gróf Forgách István, az abauj- 
megyei Nagyszalánc s több más 
nagy uradalom földesura, milli
ókat érő ingatlanai fölött furcsa 
módon végrendelkezett, összes 
uradalmainak általános örökösévé 
húga esetleg kötendő házasságá
ból születendő fiú-gyermekét tette 
meg, ha ugyan ez családi neve 
elé a Forgách nevet is törvény
szerűen fölveszi. Ha húgának 25 
év alatt fiúörököse nem születnék, 
Forgách Károly gróf, esetleg szü
letendő fia, ha ilyen sem szülét- 
nék, Forgách Béla gróf fia, Ba
lázs vagy annak törvényes fiú
utóda, s ha végül ez az örökö
södési módozat sem teljesülhet
nék, a nagyszalánci uradalmát a 
„Felsőmagyarországi Közművelő
dési Egyesület" örökölné. Ez az 
utóöröklés, a mint látható, aligha 
fog bekövetkezni, az örökségre 
mindazáltal a F. M. K. E.-n kí
vül máris bejelentette igényét az 
Abauj-Tornavármegyei és Kassai 
Magyar közművelődési Egyesület 
is, mely azon a jogcímen támadja 
a F. M. K. E. igényét, hogy az 
örökhagyó nem a felvidéki, hanem 
a felsőmagyarországi kulturegyle- 
tet nevezte meg utóörökösének, 
ez pedig nem lehet más, mint a 
kassai közművelődési egyesület, a- 
melynek az örökhagyó alapító 
tagja is volt. A hagyatéki eljárás 
során a két kulturegyesület igény
bejelentését egyenlőre jegyző
könyvbe vették.

Néhány szó a nők 
választójogáról
Irta: B a jo m é  Reveczky M a ig it

A fővárosi lapok már több íz
ben tárgyalták azt az örvendetes 
eshetőséget, hogy már az általá
nos titkos választójoggal kapcso
latban a nők választójoga is a 
megvalósulás stádiumába lép. És 
ha ez csakugyan meg lesz az 
évszázadokig oly igazságtalanul 1 
mellőzött női nem csak azokat a 
jogokat kapja meg, a melyek őt i 
mint embert, teljes joggal meg- | 
illetik.

Nagy tévedés azt hinni, hogy i 
a nők politikai érettsége legke- ! 
vésbé is háttérbe szorítaná az 
anya és háziasszony fogalmát. 
Hiszen felemlíteni is szükségte
len, — mert látjuk eleget a min
dennapi életben, — hogy az a 
nő, aki fárasztó iskolai tanítás 
után, vagy erős gyári munkából 
hazatér, szabad idejében ép oly 
buzgalommal stoppolja meg gyer
mekei harisnyáit, és oldja meg a 
háztartás mai nehéz problémáit, 
mint az az asszony, aki még meg 
van kiméivé a kenyérkeresés ne
héz munkájától.

De ettől eltekintve nagy téve
dés azt is hinni, hzgy az „uj 
asszony" a „régi asszonyoknál" 
csak egy szemernyivel is nőietle- 
nebb lesz. Mentői több funkciót 
teljesít, mennél több dologhoz 
ért, annál magasabb fejlettségű 

j lény és intelligensebb. Az intelli- 
gentiával jár pedig a lelki finom
ság, s az emberszeretet.

Hát nem-e jobb és nem-e kí
vánatosabb már csak nemzetgaz
dasági szempontból is, hogy az 
utódok ilyen anyáktól származza
nak ?

A modern nö tehetsége roha
mos fejlődésének semmi köze a 
férfias és nőies vonások felcseré
léséhez ; nem egyéb mint mindkét 
nem közös emberi vonásainak 
emelkedő fejlődése a nőben, s ez 
mindenképen csak jó hatású le
het. A ki elfogulatlan szemmel 
néz maga körül, nem zárkózha- 
tik el a folyamatban lévő válto
zás felismerésétől. A társadalmi 
öntudat növekedése és intenzív 
fejlődése a modern életnek éppen 
olyan világos jelensége, mint a 
nő helyzetének megváltozása.

A kettő szorosan összetartozik. 
De viszont a milyen helyes és 
jogos a nő helyzetében manapság 
végbemenő változás, éppen any- 
nyira helytelen volna, a múltat 
már bolygatni, felhányni és az el
tűnt igazságtalanságokra keserű
séggel gondolni. A női nemnek,— 
eredeti fölényének teljes tudatá
ban, — mást nem kell éreznie, 
mint mély és jóleső büszkeséget 
a felett, hogy évezredeken át tü
relmesen tudott szenvedni, és arra 
várni, hogy a férfiben lassan—las
san kifejlődjék a teljes faji egyen
lőség tudata. Türelemmel győzte 
a várást és győzte a szenvedést. 
És éppen azért most már el kell 
jönni annak az időnek, hogy el
nyerje jutalmát.

A hol ma elérhetetlen erények 
után törekszünk és kapaszkodunk, 
ott ezután természetesen és köny- 
nyen fejlődnek majd ezek a tulaj
donságok. A hol a fenmaradt kez
detleges erők hátráltató befolyása 
eddig meggátolta az emberi ha
ladást, ott könnyen és gyorsan 
folytatja majd útját, ha a férfiak 
és nők egyenlő gazdasági viszo
nyok közt élnek.

Még csak annyit: ha a faj 
anyja szabad, a születéssel nyert 
egyenlő jogoknak és a társadal
mi evolúció nyugodt, csendes és 
barátságos erőinek hatása jobb 
világot fog teremteni.

ft felmentések revíziója 
és uj rendje

A felmentettek revízióját még 
mindig nem fejezték be. A több 
százezer felmentés revidiálásának 
munkája másfél hónap óta tart, 
de most lehetőleg gyorsan be 
akarják fejezni. Az az elv érvé
nyesül a felmentések további meg
adásának elbírálásánál, hogy első
sorban behívják a fiatalabb kor
osztályúakat, másodszor azokat, a 
kiknek felmentése régi keletű: 
igy elsősorban azokat vonultatják 
be, akik még 1914-ben, vagy 
1915-ben kaptak felmentést. Har
madszor minden tisztet, vagy le
endő tisztjelöltét lehetőleg bevo
nultatnak s csak rendkívüli ese
tekben marad érvényben továbbra 
is az élvezett felmentés. Harminc 
éven aluliak abszolút nem kap
nak tovább felmentést, hanem 
azonnal bevonultatják őket csa

pattesteikhez. A vidéki felmen- 
ettek első csoportja, akiknek fel
mentését visszavonták, már be is 
vonult. A felmentések revízióját 
tizenkét tábornok csinálja, akik
nek felét Bécsből dirigálták a ma
gyar fővárosba a revízió lefoly
tatásához. Érdekes, hogy az oszt
rák tisztek mind magasabb ran- 
guak, mint a revízióban résztvevő 
magyar tisztek. A revíziós bizott
ságnak civil tagja nincs, de az 
egyes minisztériumok felmentést 
intéző ügyosztálya referenseinek, 
valamint a budapesti katonaügyi 
tanácsnok véleményét szintén meg
hallgatja a bizottság. Hogy ak
ceptálja-e az előterjesztett nélkü- 
lözbetetlenségi indokokat, azt nem 
lehet tudni. Bécsben már befe
jezték a reviziót s hir szerint na
gyon szigorúan döntöttek. A bu
dapesti felmentések revíziója is 
rövidesen készen lesz. A felmen
tések uj rendjéről szóló hir a kö
vetkezőkéit mondja: A fölmenté
sek eddig a következőképpen tör
téntek. Iparosok, pénzintézetek al
kalmazottainak a felmentését pél
dául a kereskedelmi és iparkamara 
intézte el közvetlenül, ő is érte
sítette a felmentetteket arról, hogy 
a felmentésre vonatkozó felter
jesztéseknek helyt adtak-e, vagy
nem. Ezeket a fölmentéseket a 
kamara tartotta nyilván s a köz- 
igazgatási hatóságok és a főispán 
ezekről a fölmentésekről tudomást 
nem is szerzett, mert a fölmen
tést nem is ők hozták javaslatba. 
A felmentések javaslására vonat
kozólag az eddigi rend megmarad, 
de a felmentések úgy az újak, 
mint a régiek revíziója is egye
nesen a főispáni hivatalba érke
zik vissza, úgy hogy a fölmen
tést javasló hatóság javaslatainak 
eredményéről nem értesül. A föl
mentetteket a főispáni hivatal 
fogja nyilvántartani, ő fogja ér
tesíteni az érdekelteket arról, váj
jon fölmentették-e, vagy fölmen
tése érvényben maradt, vagy visz- 
szavonták-e ?

halálozás

Vettük a következő gyász jelen
tést. Alulírottak, úgy a saját, va
lamint az összes rokonság nevé
ben mély fájdalommal jelentjük, 
hogy hőn szeretett édes anyánk, 
illetve anyósunk Özv. Zvoda Já- 
nosné szül. Klauber Mária életé
nek 79-ik évében, rövid szenve-

I Fiatalos, ruganyos, edzett lesz a 
[teste, ha fürdő és mosdó vizébe Br m y Mén tbol síistiEirszeszt i ! Ü
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dés és a haldoklók szentségének 
ájtatos felvétele után folyó hó 
18-án d. e. 11 órakor, Lapujtőn 
jobblétre szenderQIt. A megbol
dogult földi maradványai folyó 
hó 21-én 5 órakor fognak a lo
sonci sirkertben örök nyugalom
ra helyeztetni. Az engesztelő szent 
mise áldozat folyó hó 23-án dél
előtt 8 órakor fog a losonci róm. 
katholikus templomban a Minden
hatónak bemutattni. Lapujtő, 1917. 
julius hó 18. Makkay Qyörgyné 
szül. Zvoda Karolin, Zvoda Ferenc 
Eynedter Józsefné szül. Zvoda 
Júlia gyermekei. Makkay György 
Eynedter József veje. Zvoda Fe- 
rencné szül. Csonka Mária me
nye. Áldás és béke drága ham
vaira 1

A  főispán installálása

Nógrádvármegye törvény- 
hatósági bizottsága folyó hő 
26-án csütörtökön tartja köz
gyűlését Balassagyarmaton 

a vármegyeház dísztermében, 
mely alkalommal gróf Mailáth 
István Géza főispán székfog
laló beszédét fogja elmon
dani.

A  kiőrlés rendje
Addig is, a mig az uj gabona 

őrlése tárgyában kiadandó uj ren
delet megjelenik, a H. T.-vel 
szerződéses viszonyban levő mal
mok az uj búza és uj rozs őr
lésére vonatkozóan a következő 
utasítást kapták: A búzát nyolc
van százalékra kell kiőrölni és 
ebből a következő háromfajta 
lisztet kell előállítani: finom, az
az tésztalisztet a megőrlés alá 
vett búzamennyiség összes súlyá
nak húsz százaléka erejéig, főző
lisztet további húsz százalék ere
jéig, kenyérlisztet olyan mennyi
ségben, hogy a megjelölt lisztfaj
ták együttesen a megőrlés alá 
vett búzamennyiség összes súlyá
nak nyolcvan százalékát adják, 
vagyis kenyérlisztet negyven szá
zalék erejéig kell előállítani. Ilyen 
alapon, kétszázalékos elporlást 
számítva, a korpatermelés tizen
nyolc százalékra növekedik. A

rozsra vonatkozóan azt az érde
kes utasítást adták, hogy a rozs
ból, a melyet nyolcvankét száza
lékra kell kiőrölni, az idén nem 
egységes, hanem kétféle minősé
gű lisztet kell előállítani és pedig 
tizenhét százalék erejéig fehér 
lisztet, hatvanöt százalék erejéig 
pedig kenyérlisztet. A korpater
melés tehát a rozs őrlésénél is 
növekedik. Megjegyezzük, hogy 
a kiőrlés rendjére legutóbb áp
rilisban életbeléptetett rendelke
zések szerint a finom tésztalisztet 
tizenöt, a főzőlisztet tíz, a ke
nyérlisztet hatvanöt százalékos 
arányban kellett előállítani.

Lóherem agot nem szabad 

postacsomagban sem kivinni
A földmivelésügyi miniszter 

rendeletet adott ki, melynek ér
telmében a magyar szent korona 
országainak területén kívül fekvő 
helyekre szóló, lóheremagot tar
talmazó csomagnak postán szál
lítása tilos s az esetleg hamis 
tartalomnyilványitással postára a- 
dott ilyen csomagokkal a 86.600- 
1915. számú rendelet értelmében 
kell eljárni. Ez a rendelet azon
nal életbelép. Hatálya kiterjed a 
magyar szent korona országainak 
egész területére.

Csom agforgalm i korlátozás
A kereskedelemügyi miniszter a 

csomagforgalom újabb korlátozá
sa tárgyában a következő rende
letet adta ki: A búza-, rozs-, ár
pa-, tengeri- és rizsliszt, valamint 
mindennemű szalonna, háj, zsír 
és sertéshús postai forgalmának 
korlátozásáról 76593—1915. szám 
alatt kiadott rendeletben foglalt 
összes rendelkezések kiterjesztet
nek mindennemű gummianya- 
gokra is és pedig az ócska gu
mira, gummitartalmu hulladékokra 
nyers gummira, (guttaperchára, 
balatára, kaucsuk és guttaperhá- 
hoz hasonló anyag), regenerá- 
tumra (használt gummiból kivont 
újabb gémmitárgyak) s ezekből 
készül keverékekre és oldatokra, 
továbbá a faktiszra (kaucsuk-sur- 
rogatum). Vagyis a magyar szent 
korona országainak területén kí
vül fekrő helyekre szóló gummi-

anyagokat tartalmazó csomagok
nak postán szállítása tilos. Ez a 
rendelet azonnal életbe lép. Ha
tálya kiterjed a magyar szent 
korona országainak egész terü
letére.

A  zöldség és gyümölcs for
galm ának szabályozása

A hivatalos lap pénteki száma 
közölte a zöldség, főzelék és gyü
mölcs forgalmának országos sza
bályozásáról szóló 2.400— M. E. 
1917. száum rendeletet. Ez a ren
delet hatályba lép ugyan a köz
zététel napján, de végrehajtásra 
csak akkor fog kerülni, amikor a 
rendeletben megjelölt szervek, ne
vezetesen a .Zöldség, Főzelék és 
Gyümöics-Forgalomi Intéző Bi
zottság" és a „Zöldség, Főzelék 
és Gyümölcs-Forgalmi Részvény- 
társaság" már megalakult és mű
ködésűket megkezdették. Ez idő
pontig a zöldség, főzelék és gyü
mölcs forgalma az eddigi érvény
ben levő szabályok szerint bonyo
lódik le, úgy hogy addig szállítá
si igazolványokra e cikkeknek 
eddig szabad forgalmában sem a 
belföldön, sem Ausztriával szem
ben nem lesz.

Politikai hirek
Munkapárti értekezlet

F. hó 26-án délelőtt 9 órakor 
Balassagyarmaton, a vármegyei 
közgyűlés előtt, Prónay Mihály 
volt főispán elnöklésével bizalmas 
munkapárti értekezlet fog tar
tatni.

A függetlenségi párt 
szervezkedése

A függetlenségi 48-as és 
Kossuth-párt folyó hó 31-én 
Losoncon végrehajtó bizott
sági ülést fog tartani Bulyi 
János diszelnök vezetésével, 
mely alkalommal a szervez
kedésre vonatkozó ügyek fog
nak tárgyalás alá kerülni.

laptulajdonos: H erczegh Jenő.
Lapkiadó : Engel István.

213—1917 vhsz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t-c. 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bgyarmati kir. törvényszék 
2662/1915 számú végzése követ
keztében Szilágyi Mór bgyarmati 
ügyvéd javára hátr. 280 kor. s 
jár. erejéig 1916 évi május hó 
l-én foganatosított kielégítési vég- 
grehajtás utján lefoglalt és 800 
koronára becsült következő ingó
ságok, u. m.: 1 drb. ló nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a losonci kir. 
járásbíróság Ph. I. 1897/2/1917. 
számú végzése folytán hátr. 280 
kor. tőkekövetelés, ennek 1915. 
évi augusztus hó 1. napjától járó 
5% kamatai, '/>% váltódij és 
eddig összesen 97 korona 32 fil
lérben biróilag már megállapí
tott, valamint a még felmerülen
dő költségek erejéig, Losonczon 
vhtást szenvedett lakásán leendő 
eszközlésére 1517 év julius hó 31-ik 
napjának d. u. 3 órája határidőül 
kitüzetík és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881. évi LX. tör
vénycikk 107., 108. §§-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet ígérőnek szükség ese
tén becsáron alul is elfognak adatni, 

j 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 julius 10.
Willner, 

kir. bír. végrehajtó.

Eladó
egy teljesen uj állapotban 
lévő Kállay-gyártmányú négy 
lóerős b e n z in  m o to r te l
jes  csép lő gép  felszereléssel

Megvételre keresek
egy járgánynyal hajtható

darálót.
Érdeklődők, valamint ajánla
tot tevők forduljanak Szécsy 
Oszkár körjegyzőhöz. Serke, 

Gömör-Kishont megye.

g r
Huszár M ihály Losonc Kossuth Lajos-utca 10.

Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzmosó intézete. 
Gyászruhák soron hiirül festetnek.
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V iszketeg  
izzad  ás 

napégés 
bőr'hám lás 

rü h  és söm ör 
bőrba j, fek é ly  

d ag an a t 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: —
G E R Ö  S Á N D O R  g y ó g y 
s z e ré s z  N A G Y K Ö R Ö S. 144.

BUKOTT
KÖZÉPISKOLAI
TÖKÖLÖK

irttóat ftiftiimí Uraim |

g ÍSOOSTHllTÉÍEI-te"
' D BUDAPEST, Y1L, DÜBÁF-U. 84.

0 
0

Jótállás * ^ rst.ered-
.  >  Törvényesen

• Reitter Oszkár
nagybecskerek i ny. főkap itány  és 

fa jbarom fi-tenyész tönek  
nagyszerű  ta lá lm án y a  a

„ P k T K Á N I K 11
patkányirtó-szer, (nem méreg) 
mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és fölülmúl min-

rtószert. 1 doboz ára 5 K.
mely elegendő körülbelül 60 
patrány kiirtásához. — Minden 
dobozhoz használati utasitás 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.

:  M étái 32-40. :::
in a ié it  íá te s ítis  m í í i - 
ntsgátra, osstál yísasmássa! 
telflísste líllttt.
i ífeéjistela tiTíaatts tan
anyaga atesxendelhetj.

ISMHTETi? K.ÜLB AZ ISASÜATÓSÍB

[
BESZÉLŐGÉPEK 

103 SOROM ÁTÓL 
590 KORONÁIG  
sssjaeísa

Ha igazán kellemesen akar mulatni,
hozassa meg a most legújabban megjelent

GYÁRFÁS telefonál
Á R A : H •  t d a r a b  ócska 

használt hanglemez.
EZEN LEMEZ PÉNZÉRT N E M  KAPHATÓ.
Gyáría* D saő  ezen lemezen ugyancsak raegkacag- 
tatja a hallgatóit Elejétől végig holtra nevettető!

KIZÁRÓLAG
csakis W A G N E R „HAHBSZE*msÁt.r,(AL-

kapható.
Oruigszcne elismert. tlsőreodü magyar hangszer és beszélőgépek érő háza.

BUDAPEST, Vili., Józsel-körut 15/v.

S c l r a r c z  T a h a b Qk

csép lő g ép ek , szecsk avágók , szelelőrosták , 

ekék stb . stb . stb . m ezőgazd asági gépek  

►av gyári raktára. > * «

®  Ajánlja kitűnő „ S  i n  g e  r “  

l g  karikahajós é s  központi orsós  

0

© i i o r r n n Ó T i o i í
Losonc, Kossuth Lajos-utca 7. §  l í d l l u y t i p t l l l

előnyös fizetési 
feltételek mellett.

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


