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Előfizetési árak:

Egész év re  . . . 10.— korona
F é l é v r e ................... 5.— korona
K egyedév re  . . . 2.50 k o rona

Egyes szám  a ra  20 fillér , 
„ ííy iltté r*  so ro n k én t 80 fillér.
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könyvnyom dája . Rákóczi u tc a  21

Éket verni
a kormányt támogató pártok 
közé, ez a munkapárt kivi- 
lágló célja. Legalább erre 
mutat az az igyekezete, 
amellyel házi sajtóorgánumai 
utján azt akarja elhitetni az 
országgal, sőt talán a kül
földdel is, hogy a kormány 
tagjai között nincs meg az 
egyetértés, a kormányt támo
gató pártok között ellentétek 
élesedtek ki, szóval hogy 
kormányválság van.

Aki belepislant a munka
párt kulisszatitkai mögé, ahol 
az ördögkonyhán a népbo- 
londitó maszlagokat főzik, 
nagyon könnyen megláthatja 
a maga valóságában azt az 
ártatlan bárányt, amelyet tig
rissé átsütve szeretnének az 
ország közvéleménye elé tá
lalni a letűnt rezsim urai és 
pennás csatlósai.

Szerencsére azonban ébren 
van a demokratikus szellem 
egészséges fülhártyája és látó
idege és bátran állíthatjuk is, 
hogy ezzel együtt az ország 
meghamisithatatlan többsége 
is őrködik azon, hogy a 
munkapárti hazajáró álmok 
valóra ne válhassanak.

Hadd ábrándozzanak a 
nagy ő-k válságról, bukás
ról, hadd puffogtassák láng
vetőiket a feltartózhatatlan 
lavina elé, a választójog ko
losszusa végig fog hömpö
lyögni a krétaarcu szellem
óriások velőtlen és szuette

elvcsontjain, amelyek már 
arra valók, hogy olvadt álla
potukban csirizeim lehessen 
velük, de tartós, összefogó, 
pöröllyel szét nem verhető, 
őrlővel szét nem morzsolható 
alkotó anyagot, az „életet* 
meggyurni ők már nem fog
ják többé tudni sem, merni 
sem.

Soha jobbkor
Elismert pénzügyi szak- 

tekintélyek kijelentései sze
rint a nemzet áldozatkészsé
gének igénybevételére az egész 
háború alatt kedvezőbb idő
pont nem kínálkozott, mint 
most, mikor a hetedik hadi- 
kölcsön kerül kibocsátásra. 
Nemcsak azért, mert az Olasz
országban folyó diadalmas 
hadműveleteink még a leg- 
kételkedőbb lelkeket is opti
mistává teszik a részben, 
hogy fegyvereink mielőbb oly 
harctéri helyzetet teremtenek, 
mely végre csakugyan meg
hozza a minden jóérzésü em
bertől várva-várt s a magyar 
állam jövőjét és felvirágzását 
hosszú időkre biztositó békét, 
hanem azért is szerencsésen 
van megválasztva az uj hadi- 
kölcsön kibocsátásának ideje, 
mert ennek sikere szempont
jából a gazdasági helyzet is 
módföiött kedvező. A pénz
bőség az ország lakosságá
nak minden rétegében —  ki
véve a tisztviselői kart —  
szertelenül halomra nőtt. Te

hát a felgyülemlett öszegeket 
gyümölcsözően iparkodik ki- 
ki elhelyezni, ámde a taka
rékpénztárak alig fizetnek 
valamicske kamatot, földhöz 
jutni nehéz, az ipar még 
pang a munkás- és anyag
hiány miatt, részvényekbe 
fektetni tőkét nagyon kocká
zatos dolog. Nincs tehát biz
tosabb és has. nothajtóbb va
gyon a hadikölcsönkötvé- 
nyeknél, melyeknek minden 
más befektetés fölött még az 
a ritka nagy előnyük is meg
van, hogy adómentesek ma
radnak, holott minden egyéb 
háborús jövedelem, minden 
más vagyon —  az államház
tartás egyensúlyának érdeké
ben —  szokatlanul magas 
adóteherrel lesz megróva. A 
hetediken túl pedig aligha 
lesz több hadikölcsön. Most 
van tehát a legjobb alkalom, 
hogy mindenki, aki csak te
heti, megtakarított tőkéjével 
vagyont szerezzen magának 
és utódának. Legbiztosabb 
és legjobban jövedelmező va
gyon a nemzeti hadikölcsön!

Az uj hadikölcsön
Ez alkalommal is kétféle tipusu 

kölcsön kerül kibocsátásra, de 
nem mint régebben, járadék és 
pénztárjegykftlcsön, hanem hat 
százalékos és ezenkívül öt és fél 
százalékos magyar királyi állami 
járadékkölcsönök. A hadikölcsön- 
jegyzés céljaira a még morató
rium alá eső betétek a kikötőit 
felmondási idők épségben tartása

mellett igénybe vehetők, ez eset
ben azonban a hadikölcsön! a 
betétet kezelő intézetnél kell je
gyezni. Az Osztrák-Magyar Bank 
és a magyar királyi hadikölcsön- 
pénztár a névérték 75 százalékáig 
ad lombardkölcsönt a mindenkori 
hivaialos kamatláb helyett évi öt 
százalékos állandó lombard ka- 
matlábot biztosit a kormány az 
Osztrák-Magyar Banknál, vagy a 
szabadalom lejárta után esetleg 
valamely más intézetnél, 1922 
december 31-ig. Mindkét hadi
kölcsön 100, 1000, 5000 és 10,000 
koronás címletekben kerül Kibo
csátásra, ezenfelül a 6 százalékos 
kölcsönből 50 koronás dmleflf; 
is lesznek. Az ufr-kölcsönökör 
hadinyereségadó fizetésére is fel
használhatok.

A lényeges különbség a két 
járadékkölcsön között, a kamato
záson kívül a szelvény esedékes
ségében, az eseileges (elmondás 
időpontjában és az aláírási ár
ban van.

A hat százalékos állami jára
dékkölcsön szelvényei minden ev 
február és augusztus 1-én kerül
nek kifizetésre. Ez a típus 1922 
augusztus I. előtti időre fel nem 
mondható és a hadi nyereségadó 
fizetésénél minden 100 korona 
névérték után 96 korona 63 fil
lérrel számoltatik el. Az aláírási 
ár november 15-től december 1-ig
96 korona 10 fillér, december 
2-tól december 14-ig 96 korona 
32 fillér, ha pedig a kedvezmé
nyesfizetési feltétel vétetik igénybe,
97 korona 20 fillér. A hat száza
lékos típus tényleges kam atozása 
6 2 százalék.

Az 5’A százalékos állami jára- 
pékkölcsőn szelvényei m inden év 
június 1-én és decem ber 1-én 
esedékesek olyképpen, hogy az 
első szelvényt m ár 1918 junius 
1-én váltják be. Az 5f/j százaié
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kos járadékkölcsön 1925 június 
1. előtti időre fel nem mondható'
A  hadinyereségadó fizetésénél 90 
korona 75 fillérrel fogjak elszá
molni ezt a típust. Az aláírási ar 
nóvemlrer 15-től december 1-ig 
terjedő jegyzés esetén 91 korona 
25 fillér, december 2*től decem
ber 14-ig terjedő jegyzés esetén
91 korona 45 fillér és végül ha 
részietekben való kedvezményes 
fizetési módozatot veszik igénybe,
92 korona 25 fillér. Az 5" szá
zalékos típus tényleges kamato
zása 61 százalék.

Részletekben való befizetés ese
tén a jegyzés alkalmával az alá
irt összeg 10 százalékát kell le
tenni biztositékképen, mig a jegy
zett összeg további 25—25 szá
zaléka 1918 január 9-ig, január
29-ig, február 16-ig, illetve feb
ruár 28-ig iizeíendö be. Ezt a 
kedvezményes befizetési módot 
csak 100 koronánál nagyobb 
jegyzésnél lehet igénybe venni.

Az aláírási határidő 1917 no
vember 15-étől december 14-éig 
terjed.

I--------------------------------------------í

Pam utáruk kötelező  
beszolgáltatása

A hivatalos lap legutóbbi 
számában jelent meg a kor
mány 2593 1917. M. E, sz. 
rendelete, amely elrendeli, 
hogy az összes pamutszöve
teket, az ilyenekből konfek
cionált árukat, valamint kö
tött és kötszövött árukat a 
Pamutközpont r.-t.-nak be 
kell szolgáltatni.

Beszolgáltatás alá esnek 
azok az áruk is, amelyek ed
dig a forgalomban mint úgy
nevezett szabad áruk voltak 
ismeretesek. A csipkék, hím
zések stb. nem tartoznak a 
beszolgáltatási kötelezettség 
alá, továbbá a kiskereske
dőknek és a szabóknak jo
guk van készleteiknek 20—  
50 százalékát megtartani, a 
végből, hogy azt közvetlenül 
a fogyasztóknak olyképen el
adhassák, illetőleg sajat üze
mükben feldolgozhassák, hogy 
a megtartott készleteknek ha
vonta 10 százaléka kerü.het

eladásra, illetőleg fgidulgo- Rekvirálják a gabona-
zásra.

A Pamutközpont r.-t. hoz 
beszolgáltatott áruk árát át
vételi bizottságok állapítják 
meg. Az ármegállapítás alap
jául azok a súly szerinti 
árak szolgálnak, amelyek egy* 
idejüle;' megjelent 2594—
1917. M. E. számú rende
letben foglaltatnak. A keres
kedők és manipulánsok ehhez 
az árhoz még egy 20 száza
lékos, a kiskereskedők pedig 
egy 45 százalékos felárt kap
nak.

Az esetben, ha a készlet
birtokosok igazolni tudják, 
hogy a beszolgáltatott cikke
ket az így megállapított ár
nál magasabb árban, de le
gitim módon, a tényleges be
szerzési árat követelhetik, 5 
százalék haszon felszámítá
sával.

Végül az úgynevezett sza
bad árukért a beszolgáltatás 
esetén a készletbirtokos szin
tén a beszerzési árat igé
nyelheti 10 százalék hozzá-

nemöeket
Miulán a gabonaátvételi 

bizottságok szinte az egész 
vonalon eredménytelenül kez
dették meg működésüket, a 
kormány rövidesen el fogja 
rendelni a .gahom.rekviiálást 
az ország egész területén. A j 
rekvirálás rendkívül szigorú ; 
lesz és karhatalommal és ed
dig példátlan büntető ren
delkezésekkel fogják végre- 
hajtani. j

A gyertyakészletek 
lefoglalása

A hivatalos lap a kormány ren
deletét közli, amely szerint az 
egy métermázsán felüli gyertya- j 
készleteket lefoglalja és a gyertya j 
legmagasabb árát métermázsán- j 
ként ládával egyült 280 koroná
ban állapítja meg. A gyertya szál
lítása csak szállítási igazolvánnyal 
történhetik. j
Az áruuzsora üldözése

A kormány fontos újítást 
léptet életbe az árdrágítók 
üldözésére és az áruuzsora 

számításával, ha gyáros, 15 megszüntetésére. Egy biró- 
százalék hozzászámitásával, bői, egy ügyvédből és szak-
ha kereskedő, üzletregie és 
haszon fejében.

A rendelet büntetlenséget 
biztosit azoknak az árubirto
kosoknak, akik az eddigi ren
deleteket nem mindenben tar
tották be, ha a mostani al
kalommal készleteiket a ren
delet értelmében pontosan 
beszolgáltatják.

Az alkalmatlanok behívása 
segédszolgáUtra

A mögöttes országrészben a 
katonai segédszjlgálat ellátására ! 
behívják azokat a polgári életben 

! nélkülözhető egyéneket, akiket a j 
népfölkelő bemutató szemléken 
egyébként alkalmatlanoknak minő- | 

I sitettek. Mint a Külügy-Hadügy 
értesül, november 10-én kezdték 
kézbesíteni nekik a behivási pa
rancsot és november 27-én hívják 
be őket katonai szolgálatra. A be 
vonulók részére Hl. oszt. szabad 

. vasúti utazást engedélyeznek.

értőből összeáílitott bíráskodó 
bizottságok f.gják legköze- 1 
lebb a vidéki városokat be
utazni, kik előtt bárki pa
naszt emelhet árdrágítás vagy 
árttuzsora miatt. Ezek a bí
róságok statáriálisan, azonnal 
Ítélkeznek az árdrágítók fö
lött. A bizottság működését a 
belügyminiszter és a közélel
mezési miniszter egységesen 
szabályozza.

(Jj bélyegek
A posta- és táviróigazgatóság 

legközelebb 35 és 40 filléres 
azonkívül 3, 5 és 10 koronás 
postabélyegeket hoz forgalomba. 
A régi kiadású turulmadaras 
postabélyegek és a koronázó em
lékbélyegek érvényessége decem
ber végén megszűnik.

Jegyezzünk
hadikölcsönt!

Az uj sajtófőnök
Wekerle Sándor miniszterelnök 

a sajtóosztály főnökévé dr. Gonda 
Henrik budapesti ügyvédet, volt 
parlamenti gyorsírót, a .Magyar 
Tudósító” cimü könyomatos tu
lajdonosát nevezte ki. Dr. Drasche- 
Lázár Alfréd, a sajtóosztálynak 
volt vezetője, a miniszterelnökség 
elnöki osztályának élén marad.

Dr. Gonda Henrik a koalíció 
idején tűnt föl mint hírlapíró, 
Kossuth Ferencnek volt bizalmas 
embere, majd pedig, amikor 
pártja a változott politirtai hely
zetben ellenzékbe ment, hozzáér
téssel és híven szolgálta a negy
vennyolcas eszmét. Legutóbb mint 
haditudósító fejteit ki publicisz
tikai munkát. A király ebbefi ér
demeiért főhadnaggyá léptette elő 
és megkapta a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjét is a vitézség} 
érem szalagján.

A háborúban ezután évenkint 
csak egyszer lesz szabadsá
golás

Szabadságot eddig a fronton 
levő legénység hat, a legénység 
többi része pedig kilenc hónap 
után kapott. Miután azonban te
kintettel kell lenni a csapatok 
állományi viszonyaira, minden le
génységi katona egy évben csak 
egyszer mehet szabadságra, de 
oly helyről, ahol a helyi és köz
lekedési viszonyok kedvezőek, 
egyesek évente kétszer is szabad
ságolhatok.

Az 1848: XX. t -cikk és az 
izraelita vallás

Azzal a hírrel szemben, hogy 
az 1848 : XX. L-c. végrehajtásá
nál a bevett izraelita vallás a 
bevett többi vallással nem esik 
egyenlő elbánás alá, a .Magyar 
Tudósitó“-t illetékes helyről fel
hatalmazták annak a megállapítá
sára, hogy a kormány a beveti 
vallások között különbséget nem 
tesz.

Adományok a postás- 
kórházra

t  z Országos Postás Kórház 
javára a losonci postafőnökség 
a kibocsátott aláírási iveken e d 
dig 733 korona 80 fillért gyűj
tött össze. A nemes szivü ada
kozóknak ezúton is köszönetét fe
jezi ki a  postafőnökség.

Huszár Mihály Losonc Kossuth Lajos-utca 10.
Gőzerőre berendezett mükelmefestő, vegytisztít  ̂ és efőzmosó intézete. 

Oyászeuhák soron lei írül festetnek.
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Közvilágítási
zavarok

A szénhiány miatt igen 
nehéz helyzetbe került a vil
lanygyár, amelynek havi szük
séglete 30 waggnn szén, ezzel 
szemben azonban csak 15 
waggon szenet irányozott elő 
a szénközpont. Ennek dacára 
a villanygyár agilis vezető
jének igazgatónak Hartvizer 
fáradhatatlan utánjárása azt 
eredményezte, hogy eddig 
zavarok elenyészően csekély | 
mértékben voltak, mert sike
rült magánvállalatoktól szenet 
beszerezni pótlásképpen. Min
denesetre ajánlatos, hogy 
mindenki lássa el magát gyer
tyaszükséglettel, hogy zavar 
esetén hiányt ne szenvedjen 
a világításban.

Minden hadikölcsönre jegy
zett korona közelebb hozza 

a békét!

Az országos fehérnemügyüj- 
tés fuvardíjkedvezménye

A hadsereg fehérneműszükségle
tének ellátására megindított or
szágos gyűjtőakció mind hatal
masabb arányokat ölt. Serényi í 
Béla gróf kereskedelemügyi mi
niszter dijmentes vasúti szállítást 
engedélyezett a vidéki állomá
sokról Budapestre. Ezeket a cso
magokat azonban a hivatkozott 
miniszteri rendelkezés értelmében 

csak akkor fogadják el dijmenles 
szállításra, ha a községi elöljáróság 
vagy iskola igazgatóság adja fel. 
Minden fuvarlevelet a tartalom
bevallási rovatban a következő 
jelzéssel kell ellátni: Az országos 
fehérnemügyüjtés eredménye.

A M agyar A szta ltá r
saság ünnepe

A Magyar Asztaltársaság 
szombaton, f. hó 10-én este 
8 órakor ünnepi összejövetelt 
tartott a Vasúti Vendéglő 
Rákóczy-termében abból az 
alkalomból, hogy közszeretet
nek örvendő elnöke Bartos 
Lajos forgalmi főnök soron- 
kívül máv. felügyelővé ne
veztetett ki. A mintegy 100 
terítékű közvacsorán az ün
nepi beszédet Kövy Árpád 
ref. lelkész, az egyesület tit
kára mondotta el, kiemelve 
Bartos Lajosnak az egyesület 
érdekében kifejtett hervadha
tatlan érdemeit és rámutatva 
arra a népszerűségre, amely jgjj^ 
őt társadalmunk köreiben k ő - ! Pécs

_ J 4tL
2906^/1917 szám.

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemé

nyek a vasúti üzletszabályzat 81 
§-a értelmében az alább felsorolt 
állomások fehéráru raktáraiban 

I délelőtt 9 órakor, a következő 
napokon fognak azonnali kész- 
pénzfizetés mellett nyilvánosan 

| eladatni:
Arad állomáson 1917 novber 26-án 
Bpest durtap. p. u.
Bpest Józsefv. „
Bpest nyugoti p. u.
Debrecen 
Eszék 
Fiume 
Győr 
Kaposvár 
Kassa 
Kolozsvár 
Losonc 
Miskolc 
Nyitra 
Nagyvárad

rülövezi. Kivüle még- több 
felszólalás hangzott el, majd 
az ünnepelt köszönte meg 
meghatott hangon a szeretet
nek spontán megnyilatkozá
sát. Az ünneplés lelkes han
gulatban záróráig tartotta 
együtt az egyesület tagjait.

A hadsereg kutyákat vesz
A hadügyminisztérium a kutya- 

tulajdonosokhoz felhívást intéz, 
melyben kéri őket, hogy tekintve 
a kutyák nagy hasznavehetöségét 
a harctéren, szolgáltassák át a 
háború tartamára akár ingyen, 
akár a vételár megjelölése melleit 
ebeiket a kincstárnak. Az ajánla
tok a császári és királyi hadi- és 
egészségügyi kutyavezetők tanfo
lyamának parancsnokához (Bécs, 
Herbeckstrasse 66.) intézendők.

I aptulajdonos: Hercxegli Jen ő . 
Lapkiadó: Bngel la trá n .
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október hó

■él MODIANO S. D. FIUME
clfartm-tlvar is cífarttttmirfrár

É R T E S Í T É S E .
Alulírottak mélyen megrendülve 
a gyár hosszú éveken át volt 
képviselőjének, Halász Ferenc 
urnák elhunyta fölött, — kinek 
hűségét, vasszorgalmát, felülmúl
hatatlan munkaerejét és nagy 
szaktudását mindig a legjobb em
lékezetben fogjuk tartan;, — tu
datjuk összes üzletfeleinkkel,hogy 
ezentúl megrendelések a CLub- 
8PECIAUTÉ es egyéb fajtájú 
cigaretta-papírokra, valamint min
den más megrendelés, kérdezös- 
ködés és egyáltalán az egész 
levelezés közvetlenül a gyárba:
mooumo s d . piüttie
küldendők és ezidöszerint a gyár 
képviseletével, pénzbészedéssel 
és üzletkötéssé1- senk* sincs meg
bízva

A MODIANO S . O. cigarettaMivelv 

puiot vezérigazgató.

Nyilttér*)

Piccolo-fiu
felvétetik a

Király M á z b a n

Pozsony 
Sátoraliaujh 
Szabadka 
Szatmárnémeti
Szeged 
Szolnok
Temesvár Józsefv 
Újvidék 
Zágráb

Budapest 1917.
23-án.

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

R a f f i a  n i n c s
és nem is lesz!!
nyersanyaghiány miatt a pa- 
pirspárga ára napról-napra 

emelkedik.
Mindenki lássa el magái 
PÁTRIA szőllőkötöző papir- 

spárgával.
Ara 100 kg.r-ként K 52p —

Kapható:
GOTTLIEB É5 5CHMIEDL

| Pátria papirspárga eladási irodája 
Budapest. VII., Rákóczi-ut 6. sí.

Összefoglaló
tankönyv
A középiskola négy alsó  
osztályának tananyaga. Rövid 
és könnyen érthető. Nél
külözhetetlen rendes- és ma
gántanulóknak, műveltségre 
törekvőknek. Megrendelhető a

ZSOLDOS
tanintézetnél

Budapest, VII. Dohány-u. 84. 
Telefon 32— 40.

Hanglemezeket,
le já tszottak at, v a g y  
t ö r ö t t e k e t  cseré l, 
v a g y  k é s z p é n z é r t  

is  v e s z

W á g n e r

országszerte e lism e rt 
e l s ő r e n d ű  m a g y a r  
h an g sze r-  és beszélő

gépek áruháza

Budapest,
VIII., József-kőrut 5 v. 
Fióküzlet: IX., Riday-u. IS.

Tanuló felvétetik
lapunk nyomdájában

' r&mz í D
i

*) E rovat alatt közöltekért nem vál
lal felelősséget a Szerk.

KOSSÁ MAGYARY ÁRPÁD 
LOSONC.

Rákóczi-ut 36. sz.
Törvényszékiteg bejegy zett cég, 

kereskedelmi ügynökség.

Föld-, bitok-, lelek- ház vételét,
eladását, valamint éves és bútorozott lakás 

bérbe adását jutányosán közvetíti. 
Általában minden szakba vágó üzlet lebo
nyolítását vállalja úgy helyben, mint vidéken 

és pontosan, lelkiismeretesen teljesíti. 
SZIVES PÁRTFOGÁST KÉR.

s i m a

- ü
í*a a



1917. november 13.

Dr. Kalinovszky utódai
K É M É N ?  és W O H L S T E IN

államilag vizsgázott fogtechnikusok
L O S O N C , Kisbég-u. 25. (i gimnáziummal szemben.)

Fogak, fogsorok, aranykoronák és hir«'« készítése 

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

Műtermünkben semmiféle, a műveletekre

nem jogosult személyek nem dolgoznak

Ha igazán kellemesen akar mulatni,
hoaasaa mag a n ő i t  legniabban magtalant

g y á r f á s  telefohAl
♦  Á R A : H a t  d a r a b  ócaka
*    haszóéit hangiamé*.

K ZCN  L E M E Z  I N Z E R T  N E M  K A P H A T Ó .Gráfiát Dezső tzto Itmereo ugyant*tk tnegkicág- lat«a a átügaioit El«>ától »*fif haltra ■••attotí!

KIZÁtOUS
csakis WAGNER „HANSSZEff 

KIRÁLYNÁL** 
kapható.

t p u  kiljtier «a baaxéldgépah árakén.
B U D A P E S T , VIII., József-k öru t 15/f.

Talpiéiő
szinbőrből, fémbe foglalva, 
gömbölyű és négyszögletes 
a legkitűnőbb ebben a nemben
50 darabokat tartalmazó karto
nokban. Viszonteladóknak áren
gedmény. Szállítás csakis 50 da
rab kartononként utánvétellel. 
Posta és csomagolás költségre 
1 korona 50 fillér fizetendő. 

Reklámminták grátisz I
Guttmann Henrik
Wien I. Niebelungengasse 3.
Városi képviselők kerestetnek!

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

gyári raktára.

Ajánlja kitűnő „ S i n g c r *  
karikahajós és központi orsós

►•4

Losonc, Kossuth Lajos-utca 7.
©
©
© v a r r ó g é p e i t

előnyös fizetési 
feltételek mellett.

E l i  G É L  I S T V Á N
könyvnyomdája L O S O N C O N  Rákóczi-utca 21.

Készít minden a 

szakmába vágó

könyvnyomdászati 

munkát modern

és szakszerű kivitelben, jutányos

árak mellett.

f, dHöfníflsf fiiimeT

Teiefort

Nyomatott Engel István gyorssajtóján Losoncon.


