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A magyar nemzet ifjú 
uralkodójának születésnapját 
mint királyét augusztus 17-én 
ünnepli először, előestéjén 
annak a napnak, melyen 
emberöltőkön át elköltözött 
nagy elődje előtt hódoltunk 
hasonló alkalomból. A vál
tozás csak a fölkent sze
mélyre és a naptári termi
nusra vonatkozik; a magyar 
nemzet hódolata változatla
nul a régi. A hagyományos, 
királyhüség mélyen gyökerező 
érzése rajzik föl minden ma
gyar szívben és "‘meleg ra
gaszkodással, hálás szere
tettel áhítozik áldásért Szent 
István koronájának népét 

megértő és népe jólétéért fá- 
fáradhatatlan viselőjére.

Átérezzük és boldogan val- 
juk, hogy ezt a napot is a 
legharmonikusabb kölcsönös
ség avatja a magyar nemzet 
pirosbetüs ünnepévé: részünk
ről a hátsó gondolatok nél
kül való mélységes történeti 
loyalitás, ő Felsége részéről 
pedig az a históriai közvet
lenség, mellyel a nemzetnek 
és a nemzetért él. Alig va
lamivel több, mint féléves 
uralmáról máris sűrűén ma
gaslatiak föl a mérföldmuta 
tők és valamennyi egy-egy 
hatalmas királyi tettnek a
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hirdetője. Rettenetes világ- 
harcunk első pillanatától ott 
látjuk a küzdők sorában, ön- 
feláldoző és rettenhetlen fi
aink közt. Ott fogékony lelke 
csordultig tellett áldozatai nk 
méltánylásával és jövőre való 
hivatottságunk megértésével, 
amitől csak úgy sugárzik ki
rályi prokiamációja, hirdetvén 
a tartós békére való erős el
határozását, hogy a háború
ban csodálatos tűzpróba ál
tal bebizonyosodott nagy 

nemzeti energia minél hama
rabb a békés munkára tér
hessen és naggyá és boldogé 
tehesse hazánkat.

Ennek a megértésnek s a 
belőle fakadó együttérzésnek 
soha el nem múló bizonysága 
az a korszakos elhatározása 
is, mellyel magához ölelte és 
fölemeli a nemzet millióinak 
legszélesebb rétegeit. Látta 
őket és vérezní hazáért és 
trónért, ingadozás és szem- 
hunyorilás nélkül menni a 
biztos halálba; látta őket a 
front mögött emberfeletti erő
feszítéssel es önleküzdéssel 
mindent megtenni és kiállani 
a végső győzelem biztosítá
sára s a királyi s z ív  és böl- 
cseség igazságot szolgáltatott: 
akiketa Gondviselés kegyelme 
ilyeneknek termtett, azoknak

adassék meg az alkotmányos 
életben is a méltó részedés, 
hiszem, azoknak ott is helyt 
fog állani szivük és eszük. 
Minden királyi tény nagyszerű. 
Mint a szeretet és a megér
tés ifjú apostola jár előttünk 
és közöttünk s ezzel belevette 
magát minden magyar ember
nek a szivébe. Királyi szüle
tésnapjának ünneplése ennél 
tündöklőbb keretet nem kap- 

TSSlf htPmagyar alattvalóinak 
milliói inegílletődéssel áldják 
a Gondviselést, hogy épen 
ebben a legváltságosabb vi
harzásban sorsunkat az ő 
kezeibe tette le.

Függetlenségi pártgplés
A balassagyarmati független

ségi párt f. hó 12-én vasárnap 
tartotta szervező gyűlését báró 
Butiler Ervin elnöklésével. A gyű
lésen részt vett a központ meg
bízásából dr. Csermák Ernő és 
Hegyi Árpád országgyűlési kép
viselő. Megjelentek azonkívül Han- 
zély Márton, Rákóczy István, Bállá 
Norbert, Prónay László, Hencz 
Károly, Jeszenszky Kálmán stb. 
A tisztikar és választmány meg
alakulása után elhatároztatott a 
függetlenség i p á rt m egyei szerve
zése. A gyűlésen jelen volt gróf 
Mailáth István Géza főispán is. 
Este közvacsora volt a Drechsler 
vendéglőben, hol számos hazafias 
felszólalás hangzott el.

Főispáni látogatás
Gróf Mailáth István Géza, 

Nógrádmegye beiktatott fő
ispánja, f. hó 9-én mutatko
zott be Losoncon a hivatali 
küldöttségei, legelső sorban 
pedig Losonc város képvi
selő testületé előtt.

A  főispán a reggeli fél 10 
órai vonattal érkezett Kubica 
István főispáni titkár és M aj- 
tényi Gyula, a Nógrádi Hírlap 
szerkesztőjének kíséretében. 
A pályaudvaron Wagner Sán
dor kir. tan., polgármester, 
Básthy Béla főszolgabíró, dr. 
Ottahal Antal főkapitány, 

Bartos Lajos máv. forgalmi
főnök, Szilassy Béla föld- 
birtokos stb. fogadták a fő
ispánt, aki a város polgár- 
mesteri hivatalában megje
lenvén, nyomban fogadta a 
jelentkező küldöttségeket az 
alábbi sorrendben:

1. Városi képviselő testü
let.

2. Római katholikus egy
háztanács.

3. Református egyházta
nács.

4. Ágostai evangélikus egy
háztanács.

5. Izraelita hitközség.
6. A cs. és kir. helyőrség 

tisztikara.
7. Kir. járásbíróság, kir. 

közjegyző és ügyvédi kar.
8. Főszolgahirói hivatal.

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

„IH O D IA  RT 0»CLUBSFECIALITÉ“ -sz iv a r k a h ü v e ly n e k

utnzatai vannak forgalom ban, am elyek ellen eygedüli 
védelem a védjegy és alirásom  pontot, m egfigyelése.
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áll a munkapárt?
9. Állami főgimnázium, 

állami tanítóképző és a többi 
népoktatási intézetek.

10. Államvasuti forgalmi 
főnökség, áliomás főnökség 
és osztálymérnökség.

11. Kir. adóhivatal, só hi
vatal és pénzügyőrség.

12 Kir. Posta és Táviró 
hivatal.

13. Erdő gondnokság.
A város közönség nevében 

a polgármester üdvözlő távi
ratot küldött a főispán hitve
sének sz. Zichy Marietta csil
lagkeresztes hölgyne k Mailáth- 
gárdonyba.

A küldöttségek fogadása 
után társasebéd volt a Régi 
Vigadóban.

Megállapítjuk, hogy váro
sunk közönségét kellemes 
módon lepte meg az uj főispán 
vonzó egyénisége,puritán gon
dolkodásmódja, melynek a 
válaszbeszédek folyamán több 
ízben kifejezést adott.

Reméljük, hogy fontos állá
sában városunk ügyei, ame
lyek nagyon sokszor támoga
tásra szorulnak, jó kezekben 
lesznek letéve, erre predesz
tinálja népszerű főispánunkat 
eddigi közgazdasági tevékeny 
sége és egész múltja.

Közigazgatási 
bizottsági ülés

Nógrádmegye közigazga
tási bizottsági ülése f. hó 
11-én tartatott meg Balassa
gyarmaton gróf Mailáth István 
Géza főispán elnöklésével, 
mely alkalommal a folyó
ügyek kerültek tárgyalásra. 
A legközelebbi ülés határ
napjául jövő hó 15.-ike tű
zetett ki.

Lapunk telefon száma 155.

Nem kis szenzációja van 
a losonci nemzeti munka
pártnak. Hullik szét a meg
oldott kéve és különös ta
nulság, hogy a legsúlyosabb, 
legegyenesebb kalászok álla
nak félre. Herzog Ignácz, 
aki a korhadt rendszer és 
szellem lustaságát megunta 
már, riadót fu az ujidők ha
ladást sóvárgó városi polgár
ságának. Ma a következő 
levelet intézte Havas Gyulá
hoz, a nemzeti munkapárt lo
sonci elnökéhez;

Nagyságos Elnök Ur! 
Mélyen tisztelt

kedves Barátom!
Tisztelettel kérem, vedd tudo

másul, hogy a Nemzeti Munka
pártnak vezetésed alatt álló kóré
ból és a Felsőnógrád pártlapnak 
lapbizoítságából kilépek.

Húsz esztendős politikai párt
állásom tagadhatlan nehezen el
határozott, de tiszta meggyőző
désből sugallóit megváltoztatása
kor — szives elnézéseddel — 
némi mondani valóm is van, 
mielőtt mögöttem becsukom az 
az ajtót.

Idők jele, hogy mikor az élő 
közakarat oly ellenállhatlan erővel 
harsogja a politika fülébe az em
beri jogok ezer és egy követel
ményét, a politikai párt, mely 
félkézzel is csak esetlegességeket 
nyújt jogosan követelő öklök felé, 
bátortalan, stílustalan, nagytervü- 
ség nélkül való. Nem lehet süket
nek lenni, ahol nagyfokú politikai 
neveltségü és osztályöntudatu ré
tege a népnek kiáltoz és szive 
dobbanásával rádöbbent kizártsá
gára, hogy a politika közén át 
életébe szólhasson bele. Csupán 
impressiőbeli és nem statisztikai 
megokolások, amikre ezúttal hi- 
vatkozhatom és nem titkolhatom 
a megértő lelki közösséget, melyet 
érzek, hogy a XX.-ik század ural
kodó eszméi kényszerítőn állítják a 
Ma történelem pillanatának paran
csa elé a kormányt elsősorban az 
általános választójog kérdésében

is. Egyszerűen, de okosan mondja 
valaki, ki megfontoltan radikális 
és magyar múltúnk okulásán kon
zervatív, éles elme — hogy na
gyon nagyot vagy még nagyobbat 
mondjak; jobb szemmel, jobb 
szívvel, jobb tudással, több ob
jektivitással néző ember még Tisza 
Istvánnál is: „állam, melynek 
ügyeibe minden polgára egyfonha 
jogon szólhat bele, parlament, 
melybe mindenki és egyforma jo
gon küldött képviselőket a leg
keményebben és megtámadhatlanul 
eljárhat akár osztály, akár nem
zetiségbeli olyan külön igények 
ellen, melyek miután mindenkinek 
egyforma a joga, e többel tulaj
donkép kiváltságot követelnek."

Széles körvonalakban pedig a 
háborús években kirobbant azok 
a tanulságok, amelyek parancso- 
lólag türelmetlenek — hiszen pus
ka és kard, pénz és vér és a vé
res évek ránkzudult gigászi terhei, 
melyet hatalmas markában oly 
nagyszerű elszántsággal egy ellen
séges világ fejéhez verdes e min
den hálára, imádatra rászenvedett 
nép — hogy most már az eke, 
mely alá a magunk drága ember- 
vér-zápora puhította a földet: mélyre 
szántson. Szántson bele, vágjon 
bele a közigazgatás, a kultúrpoli
tika, a birtokpolitika, a kézkezet 
mosás és urambátyámos nexusék- 
ban az érvényesülni érdemesek 
fölébe kerekedett pártpolitikai tár
sasjátékok életébe. Legyen ennek 
vége. Most uj magot szór a mag
vető kar és a föld lesz fiatal. Ki 
akad meg rajt', ha egy mag félre
hull ? jó sorsa lesz, ha egy a ba
rázdán fennakad? jó annak is, 
ha süt reá a. nap. De az eke 
szarvát ne finyás kezek.de tartsa 
a nép. A szent szobor. Nehézkes 
nagy csizmáiban megfontolt, bak
tató, intelligens koponyával meg
áldott, vértől, munkától izzadt 
gyolcsu egészséges és kulturmun- 
kára való okos és villámló szemű 
emberfajta: a magyarnép, a derűs 
kék magyar ég alatt.

« . . .  Ha a monarchia emberei 
nem hiszik vagy gátolni akarják 
a világszellem fejlődését, haladását : 
ez Istentagadás. Én ellenben hi
szem, hogy fokonként fejlődik a

világszellem, látom, mikép fejlődik, 
látom az utat, melyen Ő lassan 
lép, minden száz vagy néha ezer 
esztendőben tesz egy lépést, de 
miért sietne, hiszen ráér, mert 
övé az örökkévalóság".

Magyarnál magyarabb Magyar: 
Petőfi mondta ezt egy esemyős 
forradalom szélcsendes küzködé- 
sében. — Mi volt az százezer 
ágyuk sikitásához képest, milliók, 
egymás vérébe tülekedő ember 
ordításához képest. Megállítani az 
idő kerekét nem lehet és még 
inkább nem lehet, ha tenger vér 
csapkodó folyama forgatja.

A most duelláló politikai pártok 
egyikében sem látom a hajlandó
ságot és fogékonyságot, az akara
tot az emberi Ideálok iránt, — 
legkevésbé a Nemzeti Munkapárt
ban, — ezért szántam rá magam, 
hogy kilépek.

Egyebekben maradok tisztelt 
Személyednek Nagyságos Uram

Losonc, 1917. augusztus 13.
becsülő híved 

H e rzo g  Ignác.

Lábnyomok a 
poros politikában

Csütörtökön jó vásár volt. Heti 
vásár is jó volt, mert a pénzért 
vehettél a piacon pompás sava
nyítani való, ezerráncu, töpörö
dött parasztasszonyt, uborkának, 
mert keserű és goromba. Fő do
log, hogy elvagyunk látva ezekkel 
a drága és ellenben szemtelen 
falusi piócákkal, kiket a városi 
közélelmezés, mint első magyar 
koplaltatási hivatal minimális árért 
rak a nyakadba. A hentesek előtt 
kiragasztott kékszemü, rózsaszínű 
disznónak fülit, orrát lerágta már 
a közéhség és az egyedüli kövér 
kacsa, amiért drága nőink a pia
con hősi halált haltak: miszerint 
nem igaz az, hogy a kínjában 
zöld gyümölcsökön, faleveleken 
és árokparti flóránkon teázó éhe
sek vérhasakat kapnak, s többé- 
kevésbbé megszűnnek a közálla- 
dalom, mint városi családalom 
terhére lenni. Ezt a kacsát is le
lőtték a városi íróasztalok nime- 
ródjai. Hősi guta üthet belénk, 
mondhatom.

De a csütörtöki politikai heti
vásár is jól sikerült. Mégannyi 
zászlót I? Egyik soványabb, sze-

Fiatalos, ruganyos, edzett lesz a H v 6 V Q V Ikff n n t ll n 1 nónf 1teste, ha fürdő és mosdó vizébe D 1 Q L Ú J Ifi 0111111) 1 Ollú lorszesz ODl ü
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 Évtizedek tapasztalata, hogy testedzésre, bedörzsö- 

lésre, betegségek elhárítására legjobb háziszer a Brázay sósborszesz|
gényebb, árvább és rongyosabb 
volt, mint a másik. Soha még 
ilyen sivár, színtelen, porba sült 
Ünnepet. Egyetlen merészebb hang 
se a pusztában, egyetlen meré
szebb lendület se, mely akarna, 
merne mást is, mint ahogy eddig 
volt. Régi recept. Szónoklat. Ebéd. 
Ott volt még városunk képvise
lete: a fej, a kéz, a láb. Nem 
voltak ott, a kiket nem hívtak, 
akik a városért mindenek dacára 
tettek már sokat.

Sok öröme lehetett az uj Főis
pán Ur Öméltóságának. Szegény. 
A nehány zabtalan táltossal vont 
diszfogatban bevonult a haladás. 
Ha szerencséje volt, nem találko
zott a zöld kocsikkal, pedig disz
nó, büdös meleg volt Nagyon 
rossz, hulla szaga van e kies vá
rosnak. Nem sikerült. Mért hagy
tak ki belőle sok érdemest ? Csak 
maguk ültek benn, magukon kí
vüli csökönyösséggel. Egyszer fu
vart vállalt az egyszeri fuvaros. 
A nagy hegyre kapaszkodóban 
aszondja kirándulóknak a tessen 

• csak beszállni, merhogy hegynek 
megyünk felfele, nem bir úgy 
huzni a ló. Mikor aztán jött a 
lejtő, megint csak aszondja: tessen 
csak leszállani, mer nem bir úgy 
szaladni a ló. Mikor azt kérdez
ték tőle, hát mégis mikor engedi 
már, hogy a kocsin mehessünk, 

■ aszondta rá a jámbor lélek: 
„Majd, ha etetünk, kéremalásan.“ 
Isten éltesse a kiránduló vendé
geket 1

(Midőn a fenti szarkasztikus- 
ságában jogos sorokat közöljük, 
kiemeljük, hogy az ünnepségen 
és közebéden voltak, bár kevés 
számmal olyanok is, akik a de
mokrácia haladó szellemét képvi
selték a „munkapárti ebéden", 
igy például a „nem városi" hiva
talvezetők és lateinerek tiszteletre
méltó tagjai. — A szerkesztőség.)

Katonai előléptetés
A ki rálv karstenfelsi és hegyal

jai Pacor Győző vezérkarhoz be
osztott századost augusztus 1-vel 
őrnaggyá nevezte ki.

Vadászszerencsétlenség
Gömörben

Az agyonlőtt vadásztárs
Véres szerencsétlenség történt a 

szomszédos Gömörmegyében f. 
hó 6-án.

S z o n td ’h Zoltán sajó-gömöri 
földbirtokos 24 éves fia, Szent- 
iványi Árpád, a függetlenségi párt 
elnökének unokája, togolyvadá- 
szaton vett részt, miközben Egyed  

Aladár ev. lelkész fegyvere vélet
lenül elsült s a söréttöltés a sze
rencsétlen fiatalembert szivén ta
lálta, aki a helyszínén nyomban 
meghalt. A tragikus végzetü áldo
zat családja iránt megyeszerte ál
talános részvét nyilatkozik meg.

Ifjúsági footballm érközés
F. hó 5-én a balassagyarmati 

főgimnázium és a losonci főgim
názium válogatott csapata mérkő
zött a ligeti sportpályán, mely a 
gyarmatiak győzelmével végződött 
4: 3 arányban. Az eredmény nem 
igazolja a két csapat közti érték
különbséget, mert a losonci csapat 
állandóan támadott és fölényben 
volt. A bírói tisztet Herzog György 
látta el kifogástalanul.

Riport
a távollevőkről

Általános feltűnést keltett, hogy 
a főispán losonci bemutatkozása 
alkalmával úgy a hivatalos fo
gadtatásnál, mint a közebéden 
több, a városunk közéletében ve
zető szerepet vivő férfiú hiányzott, 
akik pedig tudvalevőleg az uj 
főispán tisztelői és a jelenlegi 
kormány támogatói közé számít
ják magukat Nem láttuk ott B e- 
niczky Árpád ev. egyházfelügyelőt, 
a függet'enségi párt elnökét, H er
z o g  Ignác szeszgyáros, nagybir
tokost, B u ly i János bankigazgatót, 
a függetlenségi párt diszelnök̂ t, 
Schneller Károly izr. hitközségi 
elnököt, a gyárosokat, az iparos 
osztály képviselőit stb. stb. La
punk is a feketelisztán szerepelt 
amennyiben a „Losonc és Vidéke" 
szerkesztősége sem kapott meg
hívást, amit mellesleg szintén 
nem hallgathatunk el. Szóval az 
ünnepség számba menő fogadta
tás nagyon „tapintatosan" lett 
rendezve. Természetes dolog, hogy 
a főispán személyileg teljesen tá
vol állott az egész balkezü ren
dezési ügytől.

Reméljük azonban, hogy leg
közelebbi látogatása alkalmával 
módjában fog állani tapasztalni 
egy más fogadtatást, amelyet a 

p o lg á rs á g  m aga f o g  rendezni a 
rideg hivatalos stilustalanság el
hagyásával ugyan, de a jóérzés 
és s z í v  melegségével.

M i já r a katona családjának?
címmel dr. Pongrácz Jenő tanul- 

ványt irt, amely a katonák hozzá
tartozóinak segélyeire, a rokkantak, 
hadiözvegyek és hadiárvák járulé
kaira vonatkozó összes rendele
teket úgy ismerteti, hogy min
denki könnyű szerrel megtalálja 
az öt érdeklő részleteket. A tanul
mány közérdeket szolgál, mert a 
hivatalos, nehezen érthető rendele
teket népies módon magyarázza és 
a segélyezésekre vonatkozó intéz
kedéseket külön csoportokba oszt
va könnyíti meg a tájékozódást. A 
tanulmány,amelyhez Weltner Jakab 
irt előszót, a Népszava könyvke
reskedésében, /VII. ;Erzsébet-kőrut 
35/ jelent meg. Ára 60 fillér. Min
den könyvkereskedésben kapható.

Laptulajdonos: H erczegh  Jenő. 
Lapkiadó : Kngel István .

Jótállás L^éA.ered-
- Törvényesen

védve.

* R eitter O szkár
nagy becs kerek! ny. főkapitány és 

fajbarom íi-teny észtőnek  
nagyszerű találm ánya a

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

irtószert. l doboz ára 5K.
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 
egyedu.i elárusítója, a Torontáli 

Ágrárbank Részvénytársaság,
Nagybecskereken.

0

BUKOTT 
KÖZÉPISK0L3I 
TBHULÓH

é r i t e a  fertiljni síigisei

ZSOLDOS TSNlNTÉZETin
B BD ÍPSST , Y l i ,  M B Í S Í - U .  U .  Q

= Tüdői 33—40. ;  ”

íon o tt elterítés aasái- 
riissitra, osstitesmoiisal 
íeletealí aeliitt. ::—:■
k küzépiskola Unsatos tu- 
uraa wuriUiUeti. :

H IEETU ll KÜLD ki IGAZGATÓSÁS

Eladó h á z te lk e k
A Zólyomi-ut és Petőfi-ut 
sarkán mintegy 1500 n é g y 
szögöl te rü le tű  b e lte le k  
eladó akár kisebb vagy na

gyobb parcellázás mellett. 
Értekezni lehet: Heksch 
Károlynál, Sükey-utca 16.

Kitűnő forgalmú 
üzemben levő

s z i k v i z g y á r
nyugalomba vonulás 
miatt eladó.

Értekezni lehet az „Első 
Salgótarjáni Szikvizgyár" tu
lajdonosánál Salgótarjánban, 
Főtér.

Tanuló felvételűi
lapunk nyomdájában

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

Gyászruhák soron kívül festetnek.
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Dr. Kalinovszky utódai
K É M É N ?  é s  W O H L S T E J N

államilag vizsgázott fogtechnikusok
L 0 5 0 N C Z ,  Kisbég-u. 25. (a Gtaáiiuttimii siemben.)

Fogak, fogsorok, aranykoronák és hidak készítése. 

Fog- és gyökérhuzás, fogtömések fájdalom nélkül.
. — Állandóan szakértők vezetése alatt. =

y  Műtermünkben semmiféle, a műveletekre y  

■  nem jogosult személyek nem dolgoznak B

.............III I HIIBH— aaaM^WHBh ' t t w

fánykepM
d u fs w *
árJHriée

HARMONIKÁT
oda a r a jn  venni, ahová mindenki m egy:

W ÁGNER
H A N G S Z E R K l R A L Y - k o j .

t » T .

ÓVÁS?
Ogy«H*n

a
Wagner
névre.
mert

könnyen
tévedhet.

Hűin k a r m o k .
knöDÓ hangú. I  
orgonaváltó . . 30 K

Kézi harmonika.
dupla fúvós, orgona JS . 

Orgona hangú har
monika. erős . . .  40  .  

Zunekan huzohar- 
monika. acél . . 50 «i 

Rácai ncgvszőgletes 
harmonika, finom 60 *

Kétsoros, három.oro# és 
kromatikus harmonikák 
*0 koronától *M  koro
náig. Megrendelésnél elő

leg küldendő.

Gyakorié harmo
nika. eröa. csak 10 &

Ugyanez nagyobb 
alakban, csak . . *5 .

Honvéd harmonika, 
finom, csak. . . .  20 .

Cneudőr harmonika 
3 váltóval, csak . 30 .

Páncél harmonika, 
dupla fúvót . ... . 35 .

Huszár harmonika, 
sarkantyúkkal . . 40 .

V iszketeg  
izzadás 

napégés 
bőrhám lás 

rüh és s ö t n ö r  
bőrbaj, fekély  

daganat é s  sebek
ellen biztos és gyors hatású szer a

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

Schwarcz Jakab
cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták, 

ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek 
voe  gyári raktára.

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.

0
0
0
0

0
0

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

v a r r ó g é p e i t
előnyös fizetési 
feltételek mellett.

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon


