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F é l é v r e ...............5.— korona
N egyedévre . . . 2.50 korona
Fözségi elöljáróknak  
é s  tanítóknak 1 évre korona  

Egyes szám  ára 20 fillér.

Politikai “hetilap
F e le lő s  sz er k e sz tő :  HERCZEG H  JE N Ő

Megjelenik minden kedden 
Szerkesztőség: Madách-utca 15. 
K iadóhivatal: R ákóczi-utca 21 
H irdetéseket le l vesz Bngel István  
könyvnyom dája, Rákóczl-ntca 21 

„NyUttér* soronként 50 fillér.

Közélelmezési panaszolt
—  akadályul! a búza beszerzés bőről —

.Gabonavásárlás" cim alatt 
jelent meg a „Felsőnógrád* 
aug. 16-iki számában egy 
lbolyaszerénységfl kis hirecs- 
ke, mely azt az általános 
vádat hangoztatja, hogy a 
„legnagyobb fokú könnyel
műség és rosszakarat kell 
ahhoz, hogy a gabonavásár
lás körül a város intézkedé
seit kritizálják és akadályoz
zák." Hát már kritizálni sem 
szabad? Hát csak olyan 
gyönge testű giliszták a város 
intézkedései, hogy az első 
fényes napsugár is megöli? 
Szegény város! —  A másik 
kijelentése is nagyszerű, t. i. 
hogy a közélelmezési hivatal 
„a tisztviselők mozgalma foly
tán sürgönyözött (épen a 
főispán úr itt léte napján!) 
a város polgármesteréhez, 
hogy vásárlási igazolványt 
csoportok nem kaphatnak, 
csupán egyesek Igenis, csak 
egyesek! És miért nem adott 
a polgármesteri hivatal vá
sárlási igazolványokat sem 
csoportoknak, sem egyesek
nek? Miért akart a város 
minden losonci polgár gyámja 
lenni? Miért akart eleinte 
csak lisztet adni? —  Vilá

gosságot, világosságot kérünk! 
A polgármester űr 240 vag- 
gon búzát akar venni és azt 
a losonci gőzmalomban meg
örülteim, (ahol ő állítólag 
felügyelő bizottsági tag!). 
Ennek a búzának összára, ha 
80 grammos, 1.204,800 ko
rona. Ha őrleményeit városi 
áron adják akkor 1.491,164 
korona a bevétel. A bruttó 
nyereség csak 286.364 ko- 
ronácska. Ha a város ezt 
akarta megnyerni egy létesí
tendő hadiárva alapra, vagy 
más ilynemű jótékony célra, 
dicséret és csak dicséret illeti. 
De erről nem beszélt senki! 
Csak azt mondták könnyeket 
fakasztó lágy, mollhangon: 
„Szegényt és gazdagot egya
ránt egyformán kell ellátni 
kenyérrel." Igen egyformán! 
Kivételezni nem szabad, 
Rendben van! De megteszi 
ezt a város? Senkisem hiszi. 
A polgármester úr 240 vag- 
gon búzát fog vásárolni. Eb
ből kiadja Mindenkinek a 
részét búzában, lisztben, 
ahogy kérik. A város három
negyede ki is fogja váltani 
illetményét búzában. Ez tehát 
csak búzát és nem lisztet fog

fizetni s megtakarít mintegy 
214,773 koronát és a gabo
navásárlással járó szaladgá
lást és fáradságot. Ezek a 
pénzesebb polgárok. Az egy
negyede, a legszegényebb 
osztály lisztet fog kapni havi, 
évnegyedi, stb. részletekben. 
Ennek a kenyere mintegy 
71,591 koronával drágább 
lesz, mint a jobbmóduaké. 
Fejenként hozzávetőleg 16 
koronával. A városi bolt nye
resége tehát a legszegényebb 
néposztályon csupán a liszt 
eladásából 71 ezer korona. 
—  így fest az a híres frázis, 
hogy gazdag-szegény egya
ránt legyen ellátva!

Nem a Közélelmezési Hi
vatal késedelmezése a hibás, 
nem a tisztviselők mozgalma 
az akadály, hogy .Losoncon 
senki sem szerezhette még 
be jövő évi kenyerét, hanem 
a polgármester úr és’ vele a 
julius 31 -iki képviselőtestületi 
határozat, amely a létező reti- 
deleteket félrelökte és valami 
különlegest, valami extrát 
akart. Tessék csak a törvé
nyes utón maradni; megen
gedni, hogy a törvényadta 
jogával mindenki élhessen

szabadon, tudom, hogy nem 
lesz kritika, nem lesz elége
detlenség. Tessék csak a mi
niszteri rendeleteket pontosan 
végrehajtani: ha rosszak ak
kor is a végrehajtató és nem 
a végrehajtó a hibás!

Scherer Lajos.

Magántisztviselők 
és a Panaszbizottság

Ismeretes, hogy a honvédelmi 
minisztérium rendeleté folytán a 
panaszbizottságok hatásköre a ma
gántisztviselőkre is kiterjed. En
nek a magántisztviselőkre Üdvös 
volta kiderült a Ganz-gyári tiszt
viselők ügyében, akiknek számára 
a Magántisztviselők Országos szö
vetsége, minta napilapokban nem
régen olvasni lehetett, igen neve
zetes fizetésrendezést és drága
ság! pótlékot kivívott.

Ezen elvi jelentőségű eredmény 
mellett a M. O. Szövetsége leg
utóbb más irányban is szintén 
elvi fontosságú sikert ért el. A 
A Láng gépgyár ugyanis, midőn 
tisztviselői a panaszbizottsághoz 
fordultak, ezért két felmentett 
tisztviselőjét. mint „felbujtót" 

azonnal elbocsátott és kiakarta 
adni a katonaságnak. A ‘Szövet
ség közbenjárására azonban a 
minisztérium úgy intézkedett, hogy 
a gyár a két kisztviselőt 24 órán 
belül visszahelyezte régi állásába.

Látnivaló, hogy a panaszbizott
ságok működése lényegesen meg
javította a magántisztviselők hely
zetét.

Lapunk telefon száma 155.

ÓVÁS! 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-CLUB$PECIALITÉ“ -ozivarkahSvelynek

utnzatai vannak forgalom ban, am elyek ellen eygedűli „  />.
védelem a védjegy és alirásom  pontos megfigyelése A védjegy.
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Politikai eszmecsere
—  Herzog Ignác leveléhez —

Tekintetes S zerkesztő U r 1
Becses lapjának augusztus 14- 

iki számában megjelent Herzog 
Ignác urnák, a losonci munka
párti elnök úrhoz intézett levele.

Ez a levél a legszélesebb kö
rökben méltó feltűnést keltett, 
azonban érdekes volt megfigyelni 
a közönség egyes tagjainak az 
állásfoglalását ezen levelet illetően. 
És azért engedje meg igen t. szer
kesztő ur, hogy ezen nagy fon
tosságú és közérdekű levél és a 
vonatkoztatott megjegyzések tekin
tetében szerény észrevételeimet 
megtegyem s kérem észrevételei
met b. lapjában lehetőleg közölni.

Hogy a levél nem tetszik a 
m unkapárti uraknak az teljesen 
érthető, — de hogy azonkívül 
helytelen megjegyzéseket tegyenek 
rá, az kihívja a kritikát.

Azt mondják egyesek, hogy a 
levél /ellengős stílusban van meg
írva és hogy érthetetlen és olyan 
megjegyzéseket tettek, hogy ez a 
stílus nem illik Herzog Ignáchoz. 
Hát bocsánatot kérek, ez teljesen 
naiv, gyerekes beszéd.

Én régen olvastam oly szép és 
modern indokolást, amilyennel 
Hercog Ignác úr megindokolja a 
munkapártból való kilépését. Hogy 
a stílus tömör és magasabb rendű, 
az abszolúte nem árt a dolog 
lényegének. Valótlan, hogy ebben 
a levélben csak egy szó is, vagy 
egy mondat is érthetetlen lenne. 
Ennek felhozásával csak szegény
ségi bizonyitványt állítanak ki az 
egyesek maguknak s nagyfokú 
agybeli lomhaságot árulnak el, 
hogy nem akarnak a levél lénye
gébe behatolni.

Talán az az érthetetlen, ágiikor 
Herzog modern ember módjára 
bátran leszegezi levelében, hogy 
ma már élő valóság az a köz
akarat, amely a politika fülébe 
harsogja az emberi jogok ezer és 
egy követelményét!? — Az csak 
azok előtt érthetetlen, akik ezeket 
a jogokat nem akarják megadni. 
Hál Istennek, hogy Losoncon ezek ! 
az emberi jogok oly illusztris ! 
pártfogóra és harcosra találtak, '

amilyen Herzog Ignác I ö bátran 
kijelenti, hogy nem akar ezen 
XX-ik századbeli követelmények 
iránt süket maradni. Ez érthetet
len előtted, kedves olvasója a le
vélnek? Akkor csak sajnálkozha
tunk feletted I

Avagy az érthetetlen, amikor 
Herzog levelében leszögezi s he
lyesli, hogy a M a  kormánya 
ezeknek a követelményeknek első
sorban a választási jog megvaló
sulását tűzte ki céljául? Ez is 
kényelmetlen és kellemetlen lehet 
az agrárista uraknak és uszály
hordozóinak, de abszolúte nem 
érthetetlen. A Herzog levelében 
alkalmazott idézetek pedig pláne 
a dolog velejébe vágók s csak 
nagy tiszteletére válik Herzognak, 
hogy más tudományos és poli
tikai kapacitásokra is támaszkodik.

Éljen Herzog Ignác, amikor ki 
meri mondani Nógrádban, hogy 
igenis bele kell szántani, bele kell 
vágni a mai közigazgatás, a kul
túrpolitika, a birtokpolitika, a 
kézkezetmosás, az urambátyámos 
nexuskodás rendszerébe. — Ezt 
nem akarja a levélkritikus meg
érteni!? Nem? Komolyan nemi? 
De akkor bizonyisten megérdemli 
a sorsát 111

Az pedig közönségesen komoly
talan, léha megjegyzés, hogy Her
zognak a levelét közönséges ke

reskedői stílusban kellett volna 
megírnia. Miért? Azért, mert Her
zog kereskedő ? Avagy azért, 
mert gazdag kereskedő ? Tehát a 
kereskedőtől már minden emel
kedettséget megakarnak tagadni, 
kedves levélkritikus ?

Mi tudjuk, hol a bibi! Herzog 
Ignác lépése nagv horderejű, 
amint haljuk ő Losoncon nagy 
politikai rendezésre is kész rá
szánni magát. — Ezért akarták 
belevinni, beleschmuglizni a köz
véleménybe, ha már egyebet nem, 
hát legalább, hogy Herzog levele 
érthetetlen.

Ej dehogy is érthetetlen. Na
gyon is megérti, meg kell hogy 
értse a mindenféle jogfosztottak 
népe és követni is fogja Herzogot!

Herzog fenkölt lelkű ember, 
akinek elve volt régen másokon 
segíteni. Ezért veszedelmes az ő 
kilépése odaát, ahol — mellesleg 
legyen mondva — az ő érdemeit 
nem m éltányolták s azért nem 
irigyli Herzogtól senki sem a 
vagyont.

M:előttünk Herzog lépése és 
levele nagyon is érthető és mesz- 
sze csengő szózat.

Éljen Herzog Ignác és éljenek 
az őt követők!

E g y  po lgá r.
*

A fenti levelet, mely őszintesé
gében és vonatkozásánál fogva 
városunk politikai életében érde
kességgel bir, szívesen közöljük 
annál is inkább, mert annak min
den sorával teljesen egyetértünk. 
Reméljük, hogy a leszögező és 
ami a fő, találó érvek hatása alatt 
a levélkritikus és politikai écesz- 
géber urak hangoskodásaikban le 
fognak csendesülni, sőt el fognak 
hallgatni.

A városok ellátása
A közélelmezési hivatalnak a 

városi lakosság gabonaellátására 
vonatkozó intézkedései szerint, 
amint a fővárosi lapok közük, az 
a fogyasztó, aki nem termelő, 
gabonában mutatkozó házi szük
ségletét ugyanama község terüle
tén, ahol lakik készáru-vétel utján 
fedezheti és csakis indokolt ese
tekben engedélyezhető e vásárlás 
más vidékeken is.

A városi lakosságra nézve ezt 
az „indokoltságot" nem kell bő
vebben indokolni és ezért a jövő
ben a közélélmezési hivatal elnö
kének utalványára a városok — 
ellátatlanjaik lisztszükségletének 
fedezésére — a szükséges gabo
namennyiséget közvetlenül a H. 
T.-től kapják, még pedig olyan 
quantumokban, hogy stabilisán két 
hónapra való kenyér mag álljon 
rendelkezésükre.

Az alaprendelet szerint a ható
ságok által ellátottak havi fejquó- 
tája hét kiló liszt, mig a közvet
lenül vásárló fogyasztók havi 
adagja tizenkét kiló gabona.

A városok, miután emigyen 
nyersterményt vásárolnak, persze 
ez utóbbi quótát igényelhetik. 
Ezenfelül megvan az a kedvezé
sük, hogy szerződést köthetnek —

természetesen egységes elvek alap
ján — az őrlésre nézve, vagyis 
megállapíthatják a kiőrlési száza
lékot, ami lényegesen megkönnyít
heti a közel látást.

Ez a valóban demokratikus 
rendelkezés kiküszöböli a kor
mányrendeleteken alapuló ama 
hátrányosabb helyezetet, amelybe 
az ellátatlanok kerültek, amennyi
ben ezeknek csak évi 4$ kiló 
iisztre volt igényük, mig most 144 
kiló gabonát kapnak, vagyis 
ugyanannyit, a mennyihez a köz
vetlenül vásárlóknak jussuk van; 
azonfölül minden város a helyi 
szokásoknak és követelményeiknek 
megfelelően — vagyis tetszés 
szerint való módozatok mellett — 
dolgoztathatja föl a gabonáját, 
ami szintén jelentékeny tényező.

A közélelmezési hivatal elnöke 
egyébként kiemeli ez alkalommal, 
hogy ez intézkedésre azért is volt 
szükség, mert különben az ár
maximálás problematikussá vált 
volna. A magánvásárlók ugyanis 
sok helyütt törvényellenesen felli- 
ciíálták az árakat. Ennek meggát- 
lása céljából az átvevő bizottsá
gok legközelebb megkezdik mű
ködésüket, amikor aztán a magá
nosok vételei is csak e bizottsá
gok utján történhetnek.

Gyászrovat.
A gyászoló család a jó Isten 

akaratában megnyugodva jelenti, 
hogy a szetető férj, atya, nagy
atya, testvér, após és rokon 
M a rgócsy  J ó z s e f Pestmegye ér
deműit főesperese, a losonci ev. 
egyház nyugalmazott lelkésze, a 
Petőfi-táreaság tagja, munkás éle
tének 80-ik, lelkészkedésének 62- 
ik, boldog házasságának 48-ik 
évében folyó hó 19-én, este 11 
órakor az urban csendesen el- 
szenderült. Szeretett halottunk 
hült tetemeit folyó hó 21-én dél
után 5 órakor fogjuk a Kossuth- 
Lajos-utcai gyászházból az örök 
nyugalom helyére kisémi. Losonc, 
1917. .augusztus hó 20-án. Az 
igaznak emlékezete áldott I

Készül a szolgálati prag
matika

A miniszterelnök sürgős véle
ményezés és hozzászólás végett az 
állami tisztviselők orsz. egyesüle
téhez leküldötte a Wekerlekormány 
által készített szolgálati pragma
tika-javaslatot.

Fiatalos, ruganyos, edzett lesz a, 
teste, ha fürdő és mosdó vizébe



1917 augusztus 21 LÖ sO fSM Ö fh'E 3

Felesleges a pipereszappan m ig „ZOLIN" szap p an p ótló  m ozsd ótab le tta
van a háznál. Vetekedik a legjobb pipereszappannal!

Mindenütt kapható! — Késziti Bpázay Kálmán szappangyára, Budafok.

Értesítés
A losonci róm. kath. elemi fiu-és 

leányiskolában az 1917/18 tanévi 
beiratások f. évi szeptember hó
I., 3., 4., 5., 6. és 7. napjain d. 
e. 8-11, d. u. 2-4 óra között fog
nak eszközöltetni. Ezeken a napo
kon kell beiratkozniok nemcsak a 
mindennapi tanköteleseknek, ha
nem az általános ismétlő leányis
kolái tanulóknak is.

A rendes tanítás a mindennapi 
iskolában szept. 10-én • d. é. 8 
órakor az általános ismétlő leány
iskolában pedig szept. 12-én d. u. 
2  órakor kezdődik.

Azok a tanulók, akik még csak 
most kezdenek járni iskolába, az 
állami anyakönyvi hivatalnál ingyen 
kapható születési tanúsítványt vala
mint az orvostól kapott sikeres 
himlőoltási bizonyítványt is köte
lesek felmutatni. A születési tanú
sítványt pótolhatja a kéznél lévő 
keresztlevél vagy állami anya
könyvi kivonat is.

Azok a tanulók akik már jártak 
iskolánkba, csak értesítő könyvecs
kéjüket hozzák el magukkal a beha
táshoz.

Tandijat senki sem fizet. Taní
tói és ifjúsági könyvtári alapra 
minden növendék 50 fill. felvételi 
dijat, tintára 30 fillért évvégí nyom
tatott értesítőre 40 fillért, össze
sen tehát 1 korona 20 fillért fizet 
a behatáskor. Az általános ismétlő 
leányiskolában az 50 fillér felvé
teli dij nem szedetik.

Figyelmeztetnek a szülők, gyá
mok és gazdák, hogy tanköteles 
gyermekeiket, gyámoltjaikat illetve, 
cselédeiket csakugyan a kitűzött 
napokon írassák be. Fel kell 
hagyni már egyszer a gyermek 
előmenetelét gátló s az iskolai ren
det nagyban zavaró azzal a régi 
rossz szokással, hogy egyes szülő 
akkor hozza fel gyermekét az isko
lába, amikor már nem beírni, 
hanem tanítani kell.

A z  igazgatóság.

n  hüvelyesek zá r alá vétele
A kormány rendelete elrendeli 

a bab, borsó, lencse, lóbab, taka r
m ányborsó és ta tá rka  zár alá 
vételét A zár alá vett termésből 
a termelő csak házi és gazdasági 
szükségletét tarthatja vissza, mely

nek mennyiségét a község i e lö l
já ró s á g  állapítja meg. A termést 
a Haditermény rt.-nak kell fel
ajánlani. A rendelet a lóbab leg
magasabb árát métermázsánként 
60, a takarmányborsóét 70, a ta
tárkáét pedig 130 koronában 
állapítja meg.

Felm entettek behívása és a 
rendőrségek

A háborús állspotok annyira 
igénybe vették a rendőrséget, hogy 
az a végkimerülés ellőtt áll min
denütt. A tisztviselők fele hadba- 
vonult, a rendőrök közül pedig 
alig maradt szolgálatban a béké- 
letszám 20%-a. Ily körülmények 
között nem csoda, ha a rendőrség 
minden igyekezete ellenére is, nem 
tud megfelelni fontos feladatának.

f iz  újra pótszemle a lá  kerülő  
2 0 — 22  éves népfelkelők ön
kéntessége.

A honvédelmi miniszter a had
ügyminiszterrel egyetértőleg a pót
szemle alá kerülő 1897., 1899. 
és 1899. évi születésű ifjak fel
tételes egy évi önkéntes! kedvez
ménye, időelőtti kiegészítő vizs
gára bocsátása és önkéntes be
lépése tekintetében rendelet bo- 
csátatott ki, mely az idevonatkozó 
eddigi rendelet intézkedéseit tel
jesen fentartja.*
A vasutasok szabadon vásá
rolhatnak gabonát.

Gróf Serényi Béla kereskedelmi 
miniszter a földmivelésügyi mi- 
niniszterrel egyetértőleg engedélyt 
adott az államvasuti üzletvezető
ségeknek, hogy az alájuk tartozó 
alkalmazottak ez évi lisztszükség
letének fedezésére az o rs zá g  bár
m ely részén szabadon vásárolhas

sanak ga b on á t és azt ott és úgy 
őröltessék meg, ahogy azt az  

a lkam azotta k  érdeke megki.vánja.

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

Lajos, Szécsény.

203—1917 vhsz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó köz

hírré teszi, hogy a losonci kir. 
járásbíróságnak 1915. évi 5625/4 
számú végzése következtében dr. 
Keszler Lípót és dr. Lázár Jenő 
losonci ügyvéd által képviselt Nóg- 
rádmegyei Népbank Losoncon rt. 
javára 296 kor. 80 f. és jár. erejéig 
lefoglalt és 3000 koronára becsült 
fejőstehén nyilvános árverésen ela- 
datik.

Mely árverésnek a salgótarjáni 
kir. járásbíróságnak 1917. Pk. 
1460/4 számú végzése folytán 
296 kor. 80 fill. tőkekövetelés és 
a biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Ragyolcon, HL r. 
végrehajtást szenvedett lakásán 
leendő megtartására 1917. évi 
augusztus hó 29. napjának d. 
u. '/„ 2 (fél kettő) órája határ
időül kitüzeíik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy áz 
érintett ingóságok készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Salgótarján, 1917. évi aug. 13.
Krúdy,

kir. bir. végrehajtó.

204/1917. vhsz.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a 
losonci kir. jbíróságnak 1915. évi 
5625/2 svámú végzése következ
tében Dr Keszler Lipót és Dr Lázár 
Jenő losonci ügyvédek által kép
viselt Nógrádmegyei Népbank Lo
soncon r. t. javára 445 kor. 20 f. 
és jár. erejéig lefoglalt és 3000 
koronára becsült fejőstehén nyil- 
ványos árverésen eladatik.

Mely árverésnek a salgótarjáni 
kir. járásbíróságnak 1917. Pk. 
1501/4. számú végzése folytán 
445 kor. 20 fill. tőkekövetelés, 742 
koronának 1914. augusztus hó 28. 
napjától járó 60/0 kamatai, '/ a V o  

váltódij és a biróilag már meg
állapított költségek erejéig Ragyol
con, 111. r. végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő megtartására 1917 
évi augusztus hó 29. napjának 
d. u. 2 órája határidőül kitűzetik 
és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok kész
pénz fizelés melleit a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Salgótarján, 1917. aug. 13.
Krúdy,

kir. bir. végrehajtó. j

Laptulajdonos: H erczegh  Jen ő .
Lapkiadó : Bngel István .
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Eladó h á z t e l k e k
A Zólyomi-ut és Petőfi-ut 
sarkán mintegy 1500 n é g y 
szögö l te rü le tű  b e lte le k
eladó akár kisebb vagy na
gyobb parcellázás mellett. 
Értekezni lehet: Heksch 
Károlynál, Sükey-utca 16.
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Ki tűnő 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 felvétetni
lapunk nyomdájában

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

Gőzerőre berendezett mükelmefestű, vegytisztitő és gőzmosó intézete. 
Gyáazruhák soron kívül festetnek.
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Dr. Kalinovszky utódai
K É M É N ?  és W O H L S T E I N

államilag vizsgázott fogtechnikusok 
L O S O N C Z ,  Kisbég-u. 25. (a Ginraiiinmmil szemben.)

Fogak, fogsorok, aranykoronák és hidak készítése 
Fog- és gyökérhuzás, fogtömések fájdalom nélkül. 
=  Állandóan szakértők vezetése alatt. =

y  Műtermünkben semmiféle, a műveletekre 

■  nem jogosult személyek nem dolgoznak
1
m

N»U
fénykép** 
fitéftztr* 
árjegyzék 
í*gy*o é*

Mr-
Mtvél

HARMONIKÁT
«4k  a n f M  . . . b I, aáo.4  m tndnhi m « (y i

W ÁGNER
„H A N G SZER K IR Á LY ” -hoz.

IS/v.

ÓVÁS!
t)fy«I)eo

névr*.
tD«r1

könnyön
tévedhet.

---- - 9
orgona*áltó . . .  10 K 

I W  harmonika. . 
doptaluvóa. oigeoa J5 .

Znakari boxóltav> 
soo fta . acél . . 50 .  

•*«rt oég?a»6 jl«t«a 
barmon) k*. finom *0 .

Kétsoros, háromsoros él 
kromatikus harmonikák
*0 koreaitól *00 kon» 
ötig. Mcgrcadaláttél i »  

k * ktidasdé.

Gyakorlá k a » » '
alka. •ré t. csak 10 t

Ugyaou nagyobb
■UUisb. csak . . tt .

V iszk efeg  
izzadás 

napégés 
börhám lás 

rüh és töm ör  
bőrbaj, fekély  

daganat 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: —
GERÖ SÁNDOR gyógy
szerész NAGfKÖRÖS. 144.

S t h w a r t z  M a b .
cséplőgépek, szecskavágók, szelelőrosták, X Ajánlja kitűnő „S i  n  g e r “
ekék stb. stb. stb. mezőgazdasági gépek © karikahajós és központi orsós

gyári raktára. X  

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7. § v a r r ó g é p e i t
* előnyös fizetési

feltételek mellett.

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


