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jótékonycélu adománya.
A királyi kegy megnyilvá

nulása folytán, mint már 
megírtuk, gróf Mailáth István 
Géza neveztetett ki Nógrád 
vármegye főispánjává. A beik
tató törvényhatósági közgyű
lés és ünnepség f. hó 26-án 
folyt le Balassagyarmaton, a 
lehető legszebb keretek kö
zött a közönség osztatlan bi- 
zalomnyilvánitása mellett, az 
alábbi sorrendben.

Fogadtatás a városban

Balassagyarmat ünnepváró 
városa már a kora reggeli 
órákban mozgalmas képet 
nyújtott. Nemzeti szinü lobo
gók, virágok, fehérruhás leá
nyok, diszmagyarba ö fűzői- 
megyei urak, vasárnapi gú
nyát felöltött nép fiai, csí>- 
Iogó egyenruháju katonatisz
tek, kipirult arcú diákok fog
lalták el a vármegyeház előtti 
teret, várva a főispánt hozó 
menetet.

Reggel 9 órakor érk ott 
meg a diszmenet B tus 
B a r n a  főszolgabíró vezet: < 
vei és népbandériumm 
vármegyeház elé, aho dr 
Hermann Károly városi -  
biró üdvözöite a diszmagyui a 
öltözött délceg főispánt a a > 
beszéddel:

Mi'üuságos Gróf Főispá U r!
Balas-agy,irmai város z- 

lódiszt Öltött! A mai napot ,.n in- 
dnneppé avatta.

A város közönsége, polgár
sága vallás, rang, állás; p. t ri

foglalkozás, nem és korkülönb
ség nélkül egy szívvel és lélek
kel mély tisztelettel, lelkének 
igaz melegével szeretettel és tel
jes bizalommal Örvendezve fo
gadja Méltóságodat, mint a 
vármegye főispánját, a kormány- 
hatalom képviselőjét.

Az itt egybegyült városi kép
viselő testület, elöljáróság, egy
letek, testületek nevében mély 
tisztelettel üdvözlöm Méltósá
godat! Itten hozta székváro
sunkba !

Adjon az Isteni Gondviselés 
Méltóságodnak erőt, egészséget 
és kitartást, hogy mint a kor
mányhatalom képviselője ma
gas állásával és hatalmi jogá
val szivének és lelkének nemes 
érző sugallata szerint városunk 
közönségének jogos, igazságos 
ás méltányos óhajtásait meg
értve és átérezve Méltóságod
ban a mindenkori támogatón
kat, elismert jóakarónkat, párt
fogónkat tisztelhessük és ma
gasztalhassuk.

Ismerve városunk közönsé
gének és polgáraink hazafias 
érzületét, Méltóságod iránti 
tántoríthatatlan ragaszkodását, 
nagyrabecsülését, ünnepélyesen 
merem ígérni és Méltóságodat 
biztositani arról, hogy Balassa
gyarmat lakossága és polgár
sága Méltóságod mellett a ki
bontott zászlót el nem hagyja 
és bennük Méltóságod a ha
zának és városunknak minden
kor kitartó hasznos munkásai
ra számíthat.

Éljen gróf Mailáth Géza fő
ispánunk 1

Fogadtatás a vármegyeházán

A főispán meghatott kö
szönő szavai után a mehet

felvonult a vármegyeház eme
leti csarnokába, ahol Nagy 
Mihály alispán gyönyörű be
széd kíséretében fogadta a 
vármegye, a törvényhatóság 
és a megyei tisztviselők ne
vében a megye ezidőszerinti 
főtisztviselőjét, aki válaszá
ban köszönetét mondva a lel
kes fogadtatásért, kijelentette, 
hogy a vármegyét pártatlan 
és törvénytisztelő szellemben, 
hazafias kötelességtudással 
fogja mindenkor vezetni.

Ünnepi mise
Délelőtt 10 órakor ünnepi 

mise volt a római katholikus 
templomban, ahol diszsegéd- 
lettel Jeszenszky Kálmán 
apátplébános celebrált.

Székfoglaló közgyűlés

Majd a vármegyeház dísz
termébe vonult az ünneplő 
közönség, ahol 11 órakor 
nyitotta meg Nagy Mihály 
alispán a törvényhatósági be
it itó közgyűlést a Himnusz 
hangjai mel ett, melyet a ba
lassagyarmati dalárda adott 
elő.

Majd az alispán bejelentő 
szavai után megválasziatott 
a küldöttség, melynek tagjai 
között Losonc városából Her- 
zog Ignác vett részt. A fő
ispán a küldöttség felkéré
sére a közgyűlés termében 
lelkes ovációk mellett meg 
jelenvén, az eskü letétele

után elmondotta székfoglaló 
beszédét, melyet alább köz
lünk.

A székfoglaló beszéd
Tekintetes vármegyei közgyűlést

Ö  Felsége kegye, a kormány 
bizalma és a vármegye óhaja 
folytán NÓgrád vármegye fő
ispánjává történt kinevezésem 
után először jelenek meg Önök 
előtt.

Engedjék meg, hogy minde
nekelőtt az igazság kedvéért 
kijelentem, hogy ezen díszes, 
de a mai viszonyok közt tövi
sekkel telt terhes állást nem 
kerestem és ennek elfoglalását 
magamtól elhárítani óhajtottam 
volna.

Teljesen független ember 
vagyok, ambícióim minimáli
sak, csak egy óhajom van, és 
pedig az, hogy édes hazámnak, 
de különösen szükebb pátriám
nak, ógrád vármegyének sze
rény tehetségemhez mérten mi
nél hasznosabb szolgálatot te
hessek. Az általános óhajnak 
engedve elvállaltam mégis e 
díszes méltóságot, azzal máso
dik hazámnak, Nógrád várme
gyének szolgálatot vélvén tenni, 
amennyiben ezen igen nehéz és 
bonyolult viszonyok közt és a 
két ellentétes kialakulás vagy 
világnézet közt az egyensúlyt 
lehetőleg megtartani és a vár
megyei békét megóvni meg- 
kisérelem.

Némi elfogultsággal foglalom 
el ezen diszes állást azon sok 
kiváló férfiú után, kik ezen 
méltóságot előttem fényesen be
töltötték. De másrészt azért is, 
mert most kénytelen leszek ed
digi élethivatásom után egy tu-
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=  Losonci főelárusitó: E n g e l M ik sa .

lajdonképpen uj működési kör
ben dolgozni.

Bízva a jó Isten segedelmé
ben és polgártársaim szerető 
támogatásában reményiem, hogy 
ezen nehézségeket legyőzhetem 
és képes leszek a vármegye 
kormányzásával járó kötetessé
geknek lelkiismeretesen meg
felelni.

Szokásos ilyen székfoglaló 
alkalmából, hogy a főispán 
programmot adjon és nézeteit 
kifejtse, de én azt hiszem, ettől 
annál is inkább eltérhetnék, 
med egyéniségem és nézeteim 
Önök előtt nem idegenek és 
általánosságban ismeretesek; 
különben a mostani kormány 
és mondjuk irányváltozás any- 
nyira köztudomású és minden 
oldalról annyira meg van vilá
gítva, hogy erről bővebben 
nem kellene nyilatkoznom.

Mindazonáltal rövidesen mégis 
egy pár rövid vonásban kívá
nom kormányzási elveimet elő
adni:

Mindenekelőtt ellenőrző hi
vatásomhoz képest igyekezni 
fogok odahatni, hogy a vár
megye administratiója és élete 
úgy mint eddig, a rendes és 
törvényes mederben folyjék.

A háborúból kifolyólag a sok 
és egymástól sokszor nagyon 
különböző rendeletek végrehaj
tását igazságos érzésemnek 
megfelelő és mindenki jogos 
kívánságait kielégítő rendsza
bályokkal enyhíteni óhajtom; 
gondoskodni fogok, hogy az 
egyes osztályok kizsákmányo
lására irányuló alkalmas cse
lekmények könyörtelenül ül- 
döztessenek. A felmentések 
cenzúráját a törvényes rende
letek szigorú alkalmazása mel
lett a méltányosság szerint gya
korolni fogom.

Minthogy magam is vallá
somhoz való ragaszkodásomért 
mindig nyíltan helyt álltam és 
ennélfogva a vármegyében lakó 
minden felekezet igényei és 
szokásai iránt érzékkel és fo
gékonysággal bírok, oda fogok 
törekedni, hogy ezen szokások 
és törekvések a jogos mérték
ben respektáltassanak.

Az immár hosszú időn dúló 
háború nyomorát enyhíteni, a 
vármegyei rokkantak, az árvák

és elhagyott családokról gon
doskodni akarván, ezen ügyet
a legmelegebben támogatásom
ban részesíteni óhajtom.

Mezőgazdasági ország va
gyunk, úgy mint eddig, úgy 
ezentúl is külöitös gondomat 
fogja képezni, hogy mezőgaz
dasági életünk mégis, mások 
érdekeinek károsítása nélkül, 
kellő támogatásban és elbánás
ban részesüljön.

A vármegye egészségi viszo
nyait éber figyelemmel fogom 
kisérni. A vármegyében sajno
sán gyakran előforduló járvá
nyok, de különösen az elsza-' 
porodott tüdővész ellen a leg- 
hathatósabb intézkedések életbe
léptetésével elősegíteni és ezen 
célból a vármegyében felállí
tandó tüdővész-szanatórium mi
nél előbbeni felállítását szor
galmazni fogom.

Szükségtelen hangoztatnom, 
hogy Nógrád vármegye hagyo
mányos magyar nemzeti érzel
meit a legnagyobb mértékben 
magamévá teszem és más nem
zetiségű honfitársaink nyelvét 
és szokásait tiszteletben tartani 
kívánván, hiszem és remény
iem, hogy magyar államiságunk 
ellen oly mozgalmak nem fog
nak előfordulni, hogy azok ellen 
a legnagyobb szigorúsággal 
kellene eljárnom.

A háború sikeres folytatása 
a vármegye lakossága részéről 
sok takarékosságot és nélkülö
zést kíván, hogy harcosaink 
ellátása a fronton sikeres le
gyen; ezt a három éves hábo
rúban a lakosság igazi önfeláldo
zással gyakorolta is; miért is 
minden felesleges zakiatástói 
és igazságtalanságtól megyémet 
meg akarom védeni és ennek 
felső helyen tőlem telhetőleg 
nyomatékosan érvényt is fogok 
szerezni.

A vármegye tisztikarát, mely 
az egész háborús korszak alatt 
példás önfeláldozással és buz
galommal, a megritkult létszám 
mellett is, fáradhatlan munkát 
végzett, a legnagyobb odaadás
sal és bajtársi érzékkel hiven 
támogatni fogom.

Végül még azt kívánom 
hangsúlyozni, hogy mint a kor
mány bizalmasa, természetsze
rűleg annak ezidőszerinti pro

gramijával egyetértek. Annak 
részletes kiviteléről még nem 
vagyunk egészen tájékozva, 
míg azok elveimmel megegyez
nek, követni fogom, ha azon
ban azok elveimmel összeütkö
zésbe kerülnek, szükségtelen 
hangoztatnom, hogy azon esetre 
a konzekventiákat le fogom 
vonni.

Ezek után a törvényhatósági 
bizottság tisztelt tagjait kérem, 
hogy nehéz feladatom teljesíté
sében támogatásukat szívesked
jenek megadni, mert igaz ered
ményeket csak együttesen, kö
zös jóakarattal fogunk tudni 
elérni.

Ő Felsége fiatal királyunk a 
magyarok iránt eddig a leg
jobb akarattal és szeretettel lé
vén eltelve, nem végezhetem 
jobban ezen beszédemet, mint
hogy sziwel-lélekkel együtte
sen kiáltsuk: Éljen Ő Felsége 
Károly király!

Ünnepi üdvözlő beszéd 
A lelkes és viharos éljen

zéssel fogadott beiktató be
széd elmondása után Rá- 
kóczy István vármegyei má
sodfőjegyző üdvözölte a fő
ispánt alábbi szónoklattal:

Méltóságos üróf Főispán Ur!
A királyi kegy amaz újabb 

megnyilvánulását, mellyel Mél
tóságodat vármegyénk főispán
jává kinevezni méltóztatott, a 
magyar emberi jellemző és ősei
től örökölt hódoló tisztelettel 
fogadjuk nemcsak, de szivünk 
teljes melegével örvendezünk 
azon, hogy Nógrád vármegye 
föispáni székét a mai nehéz 
időkben oly férfin tölti be, aki 
közülünk való, aki minket kö
zelről ismer és akit mi eddig 
csak tisztelni és megbecsülni 
tanultunk.

Méltó utódok után bizony 
nehéz időben jön Méltóságod 
vármegyénk élére, mert ma 
„forgó viszontagság járma alatt 
nyögünk” : az a rettenetes há
ború, amelynek párját az egész 
világtörténelemben sem tudjuk, 
megtalálni, — még nem ért 
véget, az a látókép, amely a há
borúnak romjain szemeink elé 
tárul, — ma még szinte belát
hatatlan, mert a seb nem ak

kor fáj, amikor azt rajtunk ü- 
tötték, hanem amikor az gyó
gyul : a mai dúló háború rom
jainak sivárságát csak akkor 
bírjuk majd teljességben be
látni, amikor eltakarításra kerül 
a sor.

A mai helyzet felismerése és 
a jövőbe való betekintés teszi 
közérzéssé, hogy akkor, amidőn 
hozánk minden egyes arra al
kalmatos tagját az alkotmány 
sáncaiba bevonjuk, ismerje 
meg társadalmunknak minden 
egyes porcikája ama szent 
kötelességet, hogy hazánk el
len minden irányból támadó 
ellenséggel szemben úgy a 
harctéren fegyverrel, mint itt
hon termelő munkásságával 
összetartva tántorithatlan harc
ban kell állanunk — és maj
dan a béke elkövetkeztével a 
társadalom minden egyes tag
jának szivében hazánk iránt 
érzett szeretetének kötelességé
vel kell kivétel nélkül tömö
rülnie arra, hogy a romok el
takarításában minden erejévél 
közrem unkái kodhassom.

Talán sohasem illett reánk 
jobban, mint ma, hogy „küzdés 
az élét” és mi az ősi magyar 
erények tudatában mégis bízva 
tekintünk a jövőbe.

Kulturális téren vármegyénk 
közönsége nem martirokot ne
velő, zajos, hanem céltudatos 
lankadatlan munkássággal ha
lad ama vezércsillag után, hogy 
„Magyarország a magyaroké” 
és mi nem nyugodhatunk meg 
addig, amig édes magyar nyel
vünk határát vármegyénk szé
lére nem helyeztük!

Közgazdasági téren mezőgaz
dasági életünk az állattenyész
tés, intensiv földmivelés, talaj
javítás és legelő rendezés mind 
fellendülésnek indult, — a ma
gas gyárkémények megsokaso
dott száma hirdetik ipari éle
tünk elindulását: amik meg
annyi hatalmas tényezői annak, 
hogy vármegyénk közönsége a 
„közügyért” nemcsak lelkesedni, 
de kitartóan dolgozni is tud I

Midőn biztosíthatom Méltó
ságodat, hogy vármegyénk kö
zönsége ezirányu tevékenysé
gében párt és felekezeti kü
lönbség nélkül áll meg minden
kor Méltóságod mellett, büsz-

011AS! R á jö ttem , h o g y  a z  á lta la m  g y á r to tt

„ M Ó D I A M  0-CLUBSPECIALITÉ“ -s z iv a r k a h íiv e ly n e k

utánzatai vannak forgalomban, am elyek ellen eygedűli 
védelem a védjegy és aláírásom  pontos megfigyelése. A védjegy.
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Mindenütt kapható! Készíti Brázay Kálmán szappangyára, Budafok.

keséggel mutathatok reá, hogy 
eme munkásság támogatásában 
és végrehajtásában oly tisztikar 
áll Méltóságod mögött, amely 
a vármegye véréből való vér, 
az a kötelességtudó gyermek, 
amely szülő vármegyéjének 
örömét, buját baját nemcsak 
együtt érzi, de kötelességeit 
mindenkor ily érzelmek hatása 
alatt teljesiti is és emelyneka 
legutóbb eltelt 3 éves háború
ban teljesített legfelsőbb hely 
ről és elismeréssel kisért mun 
kássága hatalmas bizonyítékot 
szolgáltatott amellett, hogy az 
önkormányzatok által választott 
tisztviselő nemcsak a szükebb 
körérdekeit tudja szivén visel
ni, de kellő mértékben tudja 
szolgálni a magyar állam érde
keit is 1 

Mindezek felett Méltóságod
nak őseitől örökölt ama traditi- 
ója, amely a magyar nemessé
get nem kifelé kívánja megmu
tatni hanem hivatását abban 
találja meg, hogy sokaknak 
példaadására hogyan kell sze
retett magyar hazánk jól fel
fogott érdekeit kitartással szol
gálni, valamint imént elhang
zott szavai, amelyek melegen 
érző szivéről és szelíd lelkűiéi
ről, de amellett határozott és 
kötelesség tudó jelleméről ta
núskodnak, de különösen álta
lunk nagyrabecsüléssel megis
mert amaz egyénisége, amely 
kulturális és gazdasági intéz
ményeinek ápolása valamint 
példás mezőgazdaságának mun
kája mellett időt ésferől talált 
arra, hogy a hideg pénzzel bá
nó egyik pénzintézet hóna alá 
nyúljon és emellett lelkülete 
elég meleg érzést tápláljon ar
ra, hogy a s z ív  beszéde, a dal 
ápolására egy dalárda ügyét is 
magas színvonalra emelje: 
mindezek biztosítékot nyújtanak 
arra, hogy vármegyénk‘közön- 
lége Méltóságod vezétése és 
támogatása mellett eddigi kul
turális és gazdasági élet fejlesz
teni megerősiteni és ezzel füg
getlenségünket bizonyára előbb
re vinni fogja!

Ily érzelmektől áthatva mi
dőn ősi szokásunkhoz híven 
Nógrád vármegye közönsége 
nevében szivem egész melegé
vel köszöntöm Méltóságodat, 
kérem gondviselő és jóságos 
Istenünket, hogy az a tisztelet 
és ragaszkodás, amelyet nagy-

rabecsült személye iránt táplá
lunk, adjon Mé’tóságodnak ön
zetlen és hazafias munkássá
gához erőt és kitartást!

Isten hoztál

A munkapárt deklarációja

A mély gondolatokkal át
hatott magas számyalásu be
széd elhangzása után Prónay 
Mihály volt főispán állott 
szólásra és mint a Nógrád 
vármegyei Nemzeti Munka
párt elnöke bejelentette, hogy 
bár politikailag más pártállá
son van, ő és a megyei 
Munkapárt ismerve az újon
nan kinevezett főispán egyé
niségét és eddigi működését, 
készséggel támogatni fogja 
a kormány megbízottját.

fl függetlenségi párt 
bizalomnyiivánitása 

•
Majd báró Buttter Ervin 

a Nógrád vármegyei függet
lenségi párt nevében fejezte 
ki legteljesebb bizalmát. A 
tiszteletbeli tisztviselői kinéz 
vezések és id. Berczelly Jenő 
v. b., t. t. felszólalása után, 
aki az elhangzott főispáni és 
a Rákóczy István másodfő 
jegyző által elmondott ün 
népi beszédnek jegyzőköny
vileg való megörökítésére tett 
javaslatot, mely egyhangúlag 
elfogadtatott, a díszközgyű
lés a főispán hosszantartó 
lelkes éljenzése mellett be
záratott.

Küldöttségek fogadása

A közgyűlés után a tisz
telgő küldöttségek fogadása 
következett áz alábbi sor
rendben :

1. Róm. kath. papság, vezette 
Bakos János tb. kanonok, es
peres.

2. Ág. hitv. ev. papság és a 
nógrádi esperesség küldöttsége, 
vezette dr. Baltik Fri|yes püs
pök és Rákóczy István másod- 
felügyelő.

3.. Református egyház, vezette 
Kovács Sebestyén József lelkész.

4. Balassagyarmati ízr. hitköz
ség, vezette Deutsch József fő

it rabbi.

5. 25. és 85. gyalogezred, hon
védség és csendőrség, vezette 
Fiias Henrik ezredes, állomás
parancsnok.

6. Nógrád vármegye tisztikara, 
vezette Nagy Mihály alispán.

7. Kir. törvényszék és ügyész
ség, vezette Gottl Rezső kir. tör
vényszéki elnök.

8. Kir. pénzügyigazgatóság, ve
zette Sembery István kir. tan. 
pénzügyigazgató.

9. Hont vármegyei birtokosok, 
vezette Bende Miklós középpalotai 
nagybirtokos.

19. M. kir. áll. tőgimnázium, 
vezette Péierffy Béla igazgató.

11. Kir. tanfelügyelőség és tan
testületek, vezette Vrábéty István, 
a kir. tanfelügyelő helyettese.

12. M. kir. államépitészeti hi
vatal, vezette Kis Dávid kir. fő
mérnök.

13. M. kir. erdészeti hivatal, 
gazdasági, borászati felügyelőség 
és kir. főállatorvos, vezette Kon
dor Vilmos főerdőtanácsos.

14. Magyar államvasutak, ve
zette Schenk Béla máv. főmér
nök.

15. Posta és távírda, vezette 
Sugár József postafőnök.

16. Ügyvédi kamara, vezette 
Szilágyi Mór alelnök.

17. Losonc város közönsége, 
vezette Wagner Sándor kir. taná
csos polgármester.

18. Balassagyarmat nagyközség 
képviselő testületé, vezette dr. 
Hermann Károly főbíró.

16. Községi és körjegyzők e- 
gyesülete, vezette Hummer Fe
renc alelnök.

20. Nemzeti Intézet, vezette 
Kacskovich Jenő nyug. kúriai bí
ró ügyvezető elnök.

21. Salgótarján nagyközség, 
vezette Hricsovszky Endre biró.

22. Vöröskereszt és szanatóri
um, vezette Nagy Mihály alispán, 
alelnök.

23. Nógiád vármegyei gazda
sági egyesület, vezette Hanzély 
Gyula alelnök.

24. Nógrád vármegyei múze
um, vezette Kondor Vilmos kir. 
főerdőtanácsos.

25. Helybeli pénzintézetek, ve
zette Baintner Ottó a Népbank 
igazgatója.

26. Balassagyarmati róm. kath. 
iskolaszék, vezette Jeszenszky 
Kálmán apát, egyházi elnök.

27. Zichy seníoraiis uradalom 
tisztikara, -vezette Giller Jnáos er- 
dő igazgató.

28. Balassagyarmati ipartestü
let, vezette Molnár János elnök.

29. Balassagyarmati dalegye
sület, vezette Erdélyi József kar
nagy.

30. Balassagyarmati jótékony- 
célu izr. leányegyesület, vezette 
Felsenburg Gyuláné elnök.

31. Balassagyarmati izr. nőe
gyesület, vezette Szilágyi Mómé.

32. Balassagyarmati kath. le
gényegyesület, vezette Bartos Ist
ván ügyvezető elnök.

33. Balassagyarmati ág. h. e- 
vang. ifjúsági egyesület, vezette 
Kardos Gyula lelkész elnök.

34. Nógrád vármegyei molnár
szövetség, vezette Vancsó Béla.

A küldöttségek fogadása 
délután 2 órakor fejeződött 
be.

A f.ispánné ünneplése
Délután 5 órakor a város

ház termében Hanzély Már- 
tonné elnöklésével a balassa
gyarmati höigyközönség tar
tott értekezletet, mely alka
lommal kedves és megható 
ünneplésben részesítették gróf 
Mailáth István Gézáné ur- 
hölgyet, főispánunk fennkölt 
lelkületű nejét.

Jótékony adományok
E helyütt említjük meg, 

hogy a főispán a küldöttsé
gek fogadása során, a sze
gények közt való szétosztás 
végett dr. Hermann Károly 
balassagyarmati főbirónak és 
Wagner Sándor kir. taná
csos losonci polgármesternek 
1000— 1000koronát adott át.

Eladó
egy teljesen uj állapotban 
lévő Káltay-gyártmányú négy 
lóerős b e n z in  m o to r te l
jes  cséplőgép felszereléssel

Megvételre keresek
egy járgánynyal hajtható

d a rá ló t.
Érdeklődök, valamint ajánla
tot tevők forduljanak Szicvf 
Oszkár körjegyzőhöz. Serire,

Gőmör-Kishont megye.

Évtizedek tapasztalata, hogy testedzésre, bedörzsöl 
lésre, betegségek elhárítására legjobb háziszer a Brazay scsl
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9 losonci függetlenségi párt problamációja
A losonci függetlenségi és 48-as pártkör ma tartott népes választmányi ülésén az alábbi határozatot hozta, 

melyből határozott, férfias álláspont és erős politikai irány sugárzik ki. A határozat szóról szóra a következő:

Polgártársak!
A bekövetkezett kormányváltozás alkalmából a lo so n c i fü g g e tlen ség i é s  4S-as p ártk ör v á la sz tm á n y a  

a választókerület polgárainak tájékoztatása céljából —  a megtartandó nagygyűlésig —  a következők kinyilatkoztatásé, 
tartja szükségesnek, annak kiemelésével, hogy pártunk 1910-ben erős szervezetével az akkori óriási hatalmi erőszakkait 
szemben is életképességét bizonyította be és ma még hatalmasabb.

P ártu n k  m inden áron  m egőrzi k ü lö n á llá sá t a jö v ő b en  is  és semmiféle úgynevezett helyi egyesü
lésbe, összeolvadásba belemenni nem hajlandó. Azonban kijelentjük, hogy s z ív e s e n  lá tu n k  m ind en kit, ak i p ártun k  
cé lja in ak  k iv ív á sá b a n  seg íten i óh ajt!

Szigorúan és féltékenyen állunk a jelenlegi kormánynak létjogosultságát és legfőbb hivatását alkotó programm, 
t. i. a z  á lta lá n o s , e g y e n lő , t i tk o s  v á la s z tó jo g  m e g v a ló s ítá s á n a k  e lv e  a la p já n .

Az általános, egyenlő, titkos választójog ellenségeivel vagy szinleges híveivel egy utón haladni nem fogunk.
Hangsúlyozzuk és aláhúzzuk, hogy a  m ai k o rm á n y  lé tjo g o su ltsá g á t a lk o tó  dem okratizm us a m i 

p o litik a i h itv a llá su n k  rég i alapja , gyökerei az 1848-ban felállított kívánságokhoz nyúlnak vissza, de kiemeljük 
különösen azt is, hogy a  fü g g e t le n s é g i  é s  4 8 - a s  p á r t  ő s i  p r o g r a m m já n a k  tö b b i p o n tjá b ó l s e m  
en g ed ü n k .

F e lh iv ju k  ez ek  alapján m ind azok at, akik az uj, szabad, demokratikus Magyarország megalkotásában 
egyetértenek velünk, á llja n a k  zá sz la in k  a lá , h arco ljan ak  v e lü n k , hogy diadalra vigyük az á lta lá n o s , eg y e n lő ,  
titk o s  v á la sz tó jo g o t és vele az uj, erős, demokratikus Magyarország felépítését.

A három éves ádáz és példátlan hősiességü önvédelmi harcunk diadalában legyen legszebb és legáldásosabb 
gyümölcse az erős, szabad, demokratikus Magyarország!

Kelt Losoncon, 1917. évi julius hó 31-én.

A losonci függetlenségi és 48-as pártkör választmánya határozatából;

Bulgi János Beniczky Árpád
tiszteletbeli elnök. pártelnök.

A felhívás érthetően körvonalozza a párt felfogását: megtartani az integritási, biztosítani a pártegységet 
és eleve elvetni már a gondolatnak is azon lehetőségét, hogy valamely más pártba való beolvadás állhasson elő.

A párt egysége tehát megmarad és mint ilyen fogja a kormányt demokratizáló terveiben támogatni.
A fenti proklamáció közreadásával tehát megtörtént az első lépés a párt nagyarányú szervezkedése iránt. A füg

getlenségi párt ügye oly kezekben, mint Beniczky Árpád és Bulyi János vezető-elnökök, diadalmasan nézhet elébe a 
további küzdelemnek.

Az ö puritán egyéniségük és fáradhatatlan, elvhü magatartásuk, mint a lezajlott, harcokkal teli múltban, ezidő- 
szerint is záloga lesz a remélt sikernek a választójogi küzdelemben és a 48-as gyönyörű eszmék kivívásában.

v r
Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca 10

Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztító és gőzmosó intézete. 
Gyászruhák soron kívül festetnek. >:
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Nincsen gazdag, nincsen szegény, 

kinek házában ne volna egy üveg J r á z a y  síéi
V  Használata testi épségre, egészségre 

egyaránt fontos!

Szerkesztőségünk
felhívása

a  korm ánytám ogató  
pártokhoz

A főispáni szék betöltése 
megtörténvén, megindult a 
pártszervezkedés az egész 
megyei vonalon.

Felhívjuk a demokratikus 
szellemű összes pártok veze
tőségeit, hogy közleményein
ket és a szervezkedés moz
zanatait az ügy érdekében 
rendelkezésünkre bocsájtani 
szíveskedjenek.

Csak úgy érhetünk el ered
ményt, ha mindenről idejében 
értesülünk és ádhatunk hirt.

Lapunk rendelkezésére áll 
az összes demokratikus irány
zatú pártoknak és párttagok
nak.

n k a t£ $ iő fK t
szerkesztősége.

Pártszervezkedések
fl munkapárt

A nógrádvármegyei nemzeti 
munkapárt a főispáni beiktató 
napján, f. hő 26-án délelőtt 9 
órakor tartotta intézőbizottsági 
ülését, mely alkalommal elnökké 
Prónay Mihály volt főispánt vá
lasztották meg. Az ülésen Losonc
ról jelen voltak: Wagner Sándor, 
Havas Gyula, dr. Török Béla, 
Söröss Béla, Nirnse József, Stem- 
licht Lipót, dr. Oppenheimer Fe
renc. Az ülés a megyei szervez
kedéssel foglalkozott.

A függetlenségi párt

A kormányt támogató pártok 
közül legelsőbben a függetlenségi 
párt szervezése indult meg Nóg- 
rádmegyében.

,F. hó31-én,—ma— a losonci 

függetlenségi 48-as pártkör tartja 
választmányi bizottsági ülését B e - 

niczky Árpád és B u ly i János 
elnöksége mellett.

Augusztus hó !2-én Balassa- 

gya im aton tartják a függetlensé
giek gyűlésüket, mely alkalommal 
a ba lassagyam ati és a megyei 
függetleuségi párt szervezkedése 
kerül szőnyegre. A nógrádmegyei 
függetlenségi párt gyűlésén a lo
sonci pártbivek két delegáltja részt 
fog venni.

él néppárt
Tudósítónknak alkalma volt 

H a lié i néppárti országgyűlési kép
viselővel beszélni, akihez kérdést 
intézett aziránt, számit e a párt 
az általános választások bekövet
kezésekor mandátumra Nógrád- 
megyében ?

A néppárt agilis fiatal képvi
selője, aki a párt intézőbizottsá
gának fáradhatatlan tagja, kije
lentette, hogy igenis, a néppárt 

a legnagyobb eréllyel fogja 
megkezdeni a nógrádmegyei 
szervezkedést, ahol erős bázisa 
van. Elsősorban is a szécsényi 

kerület az, ahol a zászlót meg
lobogtatjuk, amely kerület tud
valevőleg azelőtt néppárti volt 
s amely kerületben fe lté tlen  

győzelemre számítunk. De meg
indítjuk a szervezkedést a s z i-  

rá k i és nógrád i kerületekben is, 
ahol ha nem is jutnánk man
dátumhoz, egységes pártként 
fogjuk támogatni a kormány 
jelöltjét..

sonci erdő mellett tábori lövé
szet tartatik. Ezen napon az er
dőben járni életveszélyes.

Kohlener százados kitüntető 
beosztása

Kohlener Barna honvédszáza
dos, a vaskoronarendj katonai 
érdemkereszt, vaskereszt stb. tu
lajdonosa, harctéri szolgálata után 
a wien-i k. u. k. Oberarmékom- 
mandóhoz osztatott be távirati 
rendelettel, Őfelsége személyes 
szolgálatára.

Várm egyei tisztviselői 
kinevezések

Gróf Mailáth István Géza Nóg- 
rádvármegye főispánja a f. hó 
26-án tartott törvényhatósági köz
gyűlésen dr. Krúdy Ferenc me
gyei aljegyzői és báró Buttler 
Ervint tbeli főjegyzővé, Madách 
Mike megyei aljegyzőt tbeli fő
szolgabíróvá, Hermann Sándor 
földbirtokost és dr. Kapor János 
sziráki ügyvédet tbeli szolgabiró- 
vá kinevezte.

A  néppárt m egbízottja az 
installáláson

Az országos néppárt kiküldött
jeként a főispáni beiktató ünnep
ségen H a llé t országgyűlési kép
viselő vett részt.

A főispáni titkár marad

Örömmel értesültünk, hogy K u - 
bicza István főispáni titkár a fő
ispánváltozás dacára, megmarad 
helyén és a főispáni titkári teen
dők ellátását ezentúl is ő fogja 
vinni.

Kubicza István megnyerő mo
dorával és hivatali ügybuzgósá- 
gával általános népszerűségnek 
örvend és igy a főispán ez irány
ban történt jóváhagyó intézkedé
sét a legnagyobb mértékben he
lyeselhetjük.

Harcászati lőgyakorlat
Értesittetik a közönség, hogy 

aug. hó 4-én szombaton a Lo-

Kell a választójog!
A nógrádvármegyei 

átirat leszavazása

Moson vármegye a napokban 
tartotta nyári rendes közgyűlését, 
mely alkalommal tárgyalás alá 
került a hírhedt nógrádvárm egyei 
átira t is  a vá lasztó jog  radikális 

kiterjesztése ellen.

A közgyűlés nagy szótöbbség
gel elvetette a javaslatot és az 
állandó választmány javaslatát fo
gadta el.

Nyilttér*)

Óvási
Ezúton figyelmeztetjük a 

nagyérdemű közönséget, hogy 
a helybeli, Dr, Herz fogorvos 
tulajdonát képező fogműte
remben (tulajdonos távol lé
vén) egy Andics nevű szak
képzett órássegéd végzi a 
fogorvosi teendőket, ezáltal a 
legkomolyabban veszélyez
tetve a közönség egészségét 
és életét.

Kemény Ede és W ohlstein Lipót
oki. vizsg. fogtechnikus.

*) E rovat alatt közüliekért nem vá- 
lal felelősséget a Szerk.

Lapu;:' telefon száma 155.

Gazdatiszt
29 éves, nős, kis családu. 
teljesen hadmentes, azonnali 
állandó állást keres. Szives 
megkeresést kér Engiander 

Lajos, Szécsény.

° BUKOTT 
KÖZÉPISKOLAI a 
TANULÓK

lutrim  ftrJüüur sütösm

ZSO LD O ST A M IÍZE T -ltz0D
BUDAPEST, YIL, DOHÁNT-U. 84.

= méta m- io. 0
1

Boáiéit elftészítés m ii- N 
vlzsgáicra, osstáiy5mevonással Sí 
M iinél Mim. j

1
Q ISME.BIETÜT ÍÍÍLll inUlZBÍIÓSÍB

i  tStéplstoia nmétől tai- 
tm o  illttM íM .

Füleken bérbeadó,
esetleg eladó szőlő, nagy 
gyümölcsös, szántóföld 
és rétből álló 10 holdas 
telek, 5 szobás kényel
mes uriházzal, gazdasági 
épület, cselédiakás, bor- 
pince és vízvezetékkel.

Őzt. Szurok Jánosné Fölei, villa.

K é ve kö tő
géphez, manilla helyett 
parafinált tiszta nátron 
cellulose több ágú kiváló 
jó minőség, franko küldés

100 kg. 700 korona
Pátria papírgyár
papirspárgáinak eladási 
:: irodája ::
M agyarország részére 

BUDAPEST, Ráióczi-ut 6. Telefon 33-63

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. klr. 
erdőtanácsosnál, Liptóujvár.
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Dr. Kalinovszky utódai
KÉMÉN? és W O H L S T E IN

államilag v izsg á ló it fogtechnikusok
L O S O N C Z ,  K i s b é g - u .  2 5 .  (a  Gínmáiiiunmal síim ben .)

Fogak, fogsorok, aranykoronák és hidak készítése. 
Fog- és gyökérhuzás, fogtömések fájdalom nélkül. 

=  Állandóan szakértők vezetése alatt. =

f Műtermünkben semmiféle, a műveletekre 

nem jogosult személyek nem dolgoznak

I  BESZEIÖGEPEK *  ** NACT FtWYKCFES I
I  100 KORONÁTÓL HANGSZER é. LEMEZ |

500 KORONÁIG. JEGYZÉK INGYEN i |

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

g y á r f á s  t e l e f o n á l  s s u r e w í s
“ " f .  ' * « * * »  N E M  z a m j a t ö . „  Á R A :  H a l  d a r a b  O cakaGyárfás Dezső ezen lemezen ugyancsak megkacag-
tatja a hallgatóit Elejétől végig holtra vattától ♦  .......  haszná lt h an g iam é i.

WAGNER S?
Országszerte elismert, > Uóreodü magyar haagosar és beszélőgépek in kán .

BUDAPEST, VIII., József-körut 15/v.

V iszbeteg  
ízzadás 

napégés 
b ő rh á ra lá s  

rü h  és sö n iö r 
bőrba j, fek é ly  

d a g an a t és  sebek  
ellen biztos és gyors hatású szer a

Bordka-kenőCi,,
nem piszkit és teljesen szagtalan. 
Kis tégely 3 K, nagy tégely 5 K,
— Családi tégely 9 K. — 
Hozzávaló borókaszappan 4 K.
— Készíti: —
6ERÖ SÁNDOR gyógy
szerész NAGYKÖRÖS. 144.

Schwarcz lakab
cséplőgépek, szecskavágók, szelelörosták, 
ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 

s h  gyári raktára.

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.

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

v a r r ö g é p e i t
előngös fizetési 
feltételek mellett.

Nyom-folt Engel István gyorssajtóján Losoncon.


