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Akinek kedve tartja, ránduljon át 
velem Olaszországba. Innét már' nem 
messzi az ul, csak egy nyirkos, zeg
zugos alagúton kell átmenni, ahol lát
hatatlan lények szuszognak öles sziklák 
mesterileg kivájt, külvilágra kukucskáló 
hasadékai előtt. 

— Na? 
• Ny ima nyicz. Semmi újság. 
"^Jtobzse uvazsacs ! 
—- ;Ja,~ uvázsam, uvazsam •• • • 

igen, vigyázok. 
Ezek a posztok két ellenségéé 

rodalóm határán. Még egypár tapogat 
tódzó lépés s azonnal ott leszünk abban 

.a misztikusan haló erődben, amelyet a 
monarchia lengyel katonáTölasz' földön 
vágtak és robbantottak, megcsúfolásul 
az agitátorok által szentté avatott olasz 
törekvéseknek. Hogy olasz földön va-

- gyünk,. könnyű kiszámítani. A földrajzi 
határ a hegy legmagasabb pontján megy 
keresztül, ami előtte van, az már Itália. 
S a hegy legmagasabb pontján mi ülünk. 
. D e ez még nem a Göthe által 
megénekelt Olaszország. Itt nincs na
rancsfa, sem babérerdö, a termékellen, 
szürke sziklák egymásra tornyozod ho
mokzsákokat fiadzoltak, melyek mögötl 
töltött fegyverrel áll a katona. A szürke 
mántlin kenyérzsák van "átalvetve, de 
a tarisznya 300 patronból dagadt meg 
olyan szép kövérre. A magas sziklafal 
deszkapárkányain állnak ésr igen komi
kus, ahogy kinyúlnak" és visszagörTHÍI^ 
nek, mert unják mindig -a védőpajzs 
tenyérnyi lőrésén figyelni a láthatatlan 
ellenséget, mely ott van egy gyenge 
sóhaj távolságra. Most épén egy 'kis 
pauza állt be a lövöldözésben. Ha az 
ember vigyáz, itt ugyanis minden hiába, 
a lövés nem hatol át a sziklán, sem a 
védőpajzson, a kézibombákkal való do
bálási pedig mirid a két fél végső epetre 
tartogatja. Az 'olaszok' már mindent í 
próbáltak, hogy a mieinket ptiskavégre 
kapják. Legutóbb azt - a naiv tervet 
eszelték ki, hogy amikor innét 
odaát elkezdett valamelyik olasz fcrósi 
vesén jajgatni. A jajgatás arra men' ki 
liogy a mi embereink ktváncsi;!: 

jóinak majd a párkányim ésakkörp 
szépen lelövik őket. De mi n . 
csináljuk a háborúi, több tandíj11 is 
fizettünk érte, hát az olasz ret •.:<•-. 

' dés. fiaskói vallod.' — • 

A bosszai 
maradunk h áJj 
Montenegró V:'. 
egy iv papirosri, hp \̂ 
adta magái, ezt, a ffa) 
botra szurt.i t.: - kii 
fölé. Az olaszn; kj>! 

— Ma;-::-. . 
csit balra,..... . Tg/. 

El is olv.'.-i 
kitört belől"!' '"• 
mondtak: •. 

— Hál- I '• • • 
rabb béke lesz! X 
hetünk! 

i/.onban mi sem 
.lcat kapóra jölt 
-!"• üies betűkkel 

-Montenegró meg-
' •: a. Iiagymaszó 
• Ü'. a dekkung 

kezdtek: 
jloat egy ki-

: i-t látjuk . . . 
'•••i eisö pillanatra 
: : Ilyeneket 

.4^l»bbV(iama-
r a . -uazame-

nyérrel dob meg — ily. rj esetet bősz 
ellenségek között igazán nem mert föl
tételezni a bölcs roivényhozo — XRar-
cot könyörtelenül tovább folytatjuk.. És 
büszkén, hogy Olaszországban állunk. 
Es Cadorna irhát akármit, az én poszt
jaim azt mondják itt nékem: nyima nyic. 
Nincs semmi különös jelenteni valójuk, 
elhihetik kérem, nyírna nyicTTT", • 

Sóv>árogv>a. 

Később tn dőli'; a dolgot, va 
lószinüle^ a 1 . — r — — ék őket más 

Hő szerelment»tazét. 
Mely bensőmben dobog, 

véleményre és . ig<-

Miért nem érted meg már ?! 

-ais választ 
i aztán vége tűztek ki v'j/y ;i 

szakadt az ennik: zc.:umegint a pi 
vetle át a pritn'J 'sU-gész nap csatto- j 
gott a sziklafal.: . . ,;• .'. | 

A legnui'•!-v • 'Mi mégis, hogy ' 
az olaszok végkép fiiltilek az ántánt-} 
diplomata1' ált.M ulygohdoaan keresztül- i 
vitt kiéheztei.é^mtfsé'íéntk. Ezek odaát I 
komolyan hi#:íii*.-"t!Osy, tni éhhalállal j 
küzdünk és egy''jdű óta minden reggel 1 
átdobnak egy .kenyeret hozzánk. Sze-j 
gény, naiv olaszok .szentül meg vannak •] 
győződve* hogy egy éjszakán az éhes j 
tábor átvárn^r., hozzájuk,Nem akarok j 
az otthonvalóknak gusztust csinálni a 
fronthozi de niet! kell Írnom, hogy a 
mi katunái:'. —zljt-.isi'irangu. A fél 
kenyér még egy. tlen nap se maradt, el, 
a menázsi is pontosán elkészül-minden 
délre s á vár -n TF-TH; még egy-egy 
nagy doboz SAH in.: •. k-..-r; \ katonának, 
jut kolbász- ••'sxaljp . sől akár hiszik, j 
akár nem, Ízletes lekvár- is. -Kávé, cu
kor, dohány iügai•• l . íiuijló. a hadve
zetőség mipdeni • bőven e> tudóskodott 
s a dekkiin esténként vigan 
füstöl a szamo [I i ő), melyben 
egy-egy s \ami tusija, kávéja készül. A 
jól- berci.i •';fii harc valóságos 
szadontstát:^; . írewtté :kat. Csak̂  
nevetnek. :r- : obligál reggeli üd
vözlés m ' 1 óktól, hozzá 
riemiiy-: ík atft II; zen még a 
i. zei va—r̂ r~.— •,..".1 
mik a tÓrmsztjErb -n, ] 
ipftkeserv'.̂ ei.:, '.iW^s-
•vissza i-b*£.*'v ftogj I 
egyét" legalát.ir egy'knii 

. . A keny.T. e : M i 
hogy arra nt/.\e. ::t-m n 
iia, mi lűrten;é\ a'v ."ál, 

-—. u mogvan-
rdig ezelőtt a 

riasztotta 
an meg ne 

i mint-
• tt a bib
ink- t ke-

szivem érted dobog ! 

Tán büszkeség tiltja 
.nálad a szeretni 

Mely boldoggá tenné 
háborgó szivemet? ! 

Tán meg is vetsz engem, 
hogy érted sóvárgok; 

Hogy hízelgő szókat , 
. 'mondani nem tüdők ? ! . 

Oh, ha te azt tudnád, 
mily forrón szeretlek, 

Mily nehezen fojtom 
vissza keservemet! . . , 

Magányomban sokszor'. 
láthatnál meg sírva. 

Könnyeimet ontva, 
asztalra boraivá. 

Sokszor megláthatnád, 
mint csókolom képed, 

Amint az ajkam is 
csókod után eped! 

Ámde hideg követ 
hord a te kebeled, 

Nem lehet az jó sziv, 
mely szenvedni enged ! 

Majd eljön az idő, . . . 
mikor már nem leszek, 

Mikor-künn a csendes . ' ——„ 
temetőn pihenek. 

Ott, ha fölkeresel 
és egy könnyet hullatsz, 

Addig hideg szived" 
szerelmet is áraszt: 

Oh, én megbocsátok, 
kéli:. . lesz a föld is 

S mert boldoggá teszel, 
—irregbocját Isten is !— -̂s~ 

-ő. 



H Í R E K 
Szentmártoni Radó Lajos répczelaki 

nagybittokost, vármegyénk egyik kimagasló 
jeles alakját, a király a mozgósítás tartamára 
ténylegesHett tisztek csoportjában szolgalaton 
kívüli viszonyban századossá nevezte ki. Ez 
a kinevezés az egész vármegyében osztatlan 
Oromét okozott. Szentmártoni Radó Lajos a 
háború kitörése óta a 11 ik huszárezred szőni 
bathelyi pótkereténél teljesít szolgalatot. 

Elknvö. Túrák János kókai hergergóz-
malom-tulajdóno3 "t. hó 29 én délelőtt vezeti 
oltárhoz Balogh Gyula papai gőzfürdő-tulaj
donos leányát, Etuskát. 

1 hadsegélyezés revíziója. A hadise
gélyek mennyisége és kiosztása körfii fölme
rült sok panasz arra késztelte az illetékes 
faktorokat, hogy a panaszok megvizsgálásara 
és orvosiása céljából a járási székhelyekeu 
bizottságok fogják revideálni az egyes esete
ket. A bizottság tagjai a pénzQgyigazgalóság 
kiküldöttén, járási főszolgabírón és a községi 
elöljárókon kívül "a leikész, tanító és a gazda
sági bizottság 1—1 tagja, mint helyi ismeret* 
tel birok. A bizottság legközelebb iialcnn 
megkezdi működését. 

Latort virágszál "Szegedi Gyula hely
beli mav, főkalauz, életének 17. évében volt 
Aranka nevfl kedves, szép leánykája mult 
pénteken virradóra hossza betegség után 
meghalt. A mélyen sújtott család Iránt any-

j y j v a J J s ^ a g y o b ^ a ^ t e z y é t , _ mert ugyancsak 
ily korában halt meg mintegy három évvel 
ezelört-Bözsike-leáBya isr A-tegnapjég-! 
bement temetésen igen sok résztvevő jelent 

meg és sokan könnyeztek á bánatos szülők-
kai é.s testvérekkel együtt 

Halálozás. Horváth József volt máv. 
alcalmazott f. hő 19 én 68 éves korában 
bosszas betegség után elhunyt. A febr. 21-én 
végbement (emelésen Draveczky Árpád állo
másfőnök vezetésevei á-helybéli Vasalások is 
testületileg jelenlek meg. 

Vasvármegye közgyűlése. Mull hétfőn 
tartotta meg vármegyénk törvényhatósági bi
zottsága B.kassy István dr. főispáu elnöklete 
alatt rendes közgyűlését, akinek szép és ko
moly megnyitó beszéde a közellátasra vonat
kozott Hivatalosan figyelmeztetett mindenkit 
arra. hogy mindnyájunknak hazafias köteles
sége a legkisebb gabona és lisztmennyiségét 
is fölkutatni és illetékes helyre beszolgáltatni. 
A főispán kegyelettel emlékezett meg a törr. 
vényliatósági bizottságnak elhalt tagjairól: 
Bertalaiiffy (Jyula kationokról. Stelttier Gyula 
ev. esperesről és N'ikitzer Ferencről. Herbst 
Géza alispán válaszolt Okoliesányi Dénesnek 
múltkori interpellációjára az állatbetegségeket-'. 
nemkülönben a vadászati tilalmat jelző láb-
Iákat illetőleg. Okoliesányi Dénes tudomásul 
veszi a fölvilágosítást, de nyomban kérdezi, 
miként történhetett, hogy a körmendi katonai 
hatóság \ sárvári járásból 60 szekér és 60 
pár szerszám rekvirálását kívánta, holott ez 
a mezőgazdaság rovására történhetett Az 
alispán szerint ezt bírálat tárgyává nem lehet 
tenni, de fölírtak a pozsonyi parancsnokság
hoz, hogy a jövőben Vasvármegyét mentesít
sék a-további rekvirálástbl. Weörös István a 
főispán komoly beszédjére reflektálva kérte 
az alispánt, hogy mit kíván az a.gasztó me
zőgazdasági helyzetre vonatkozóan teuni ? Az 
alispán azt felelte, hogy a kérdésre a jelentés 
kiadása után érkezett miniszteri rendeletek 
adnak választ. Március else;étől a hadifog-

az üdülőtelepen elhelyezettekre hivta föl a 
figyelmet, akiknek szabadságolását kellene 
kérni. A főispán, amennyiben katonai szem
pontok azt nem befolyásolják, szívesen vállalja 
Sz eljárást. Az alispán jelentésének elfogadása 
után a hadiadót megállapító bizottság rendes 
fagökorTnegvataüTTOnak Marrittry—Lászlót és 
Eredics Ferencet. A t. főügyész helyetteséül 
fegyelmi ügyekben Es„ó Imre drt. ;.'-. 

. Igasolt megyebizottsági tagok. X vár
megye igazoló választmánya I. ho 19-én tar
totta gyÜ eset, melyen a löbbek között az 
alsösagi kerületben Wallenstein Károlynak,- a 
kemenesmagasi kerületben Somogyi Aladár-
uak lörvényhatósági bizottsági tagokká tör
tént megválasztását igazolta. -

Havonkénti adományok. A Czelidö-
inCIkröl hadbavuual'ak csaladjainak támoga
tására havonként adakozók február havi ado
mányai. O'.v. Sző»veny Maricfi Fefencíié'"fjoT""" 
cey grolnö 40 K, Klein Testvérek, Szabó 
Karoly 25—25 KyScheiber Zsigmond dr. 20 
K, Pieiuits-F'ereiic dr., Klein Vilmosné, Prinz 
'Ferenc, Deutsch Gyuiáné, . Horvá h József 
10—10 K, Bures Richárd 6 K, özv. Balassa 
Jenöné, Szőgyény Marich Mária, Szőgyény-
Márich PauláLHonig Sámuel, Takach Mártonnér 
Wallenstein Kfcrolyoé 5—5 K, Huchthausen 
Edéiié, -Németh Márkus. Deutsch Samu dr. 
4—4 K, Schmid Kuni, Marton Izidor 3—3 K, 
Róth Mór, L ítner Imre, Mersich Jenő, Banóczy 
Istvánná, özv. Hoffhauser. Sindorné, S t rn-
József 2—2 K, özv. Merkly Edéné, Tak-ách 
Ferencné, Stetka Tici, Steiner Lajos, Csillag 
Sándor, Wiltmann Adolfné, Weisz" Ignác, 
Verbőczi József. Somogyi Aladárné. AJtstadter 
Józsefné, Schwarz Sámuel 1—1 K, Gutlmann 
Adolfué, Fischer Fülöpné, Stern Eiiás 50—50 
f, Szenté .leiiöné, özv firos'z Henríkné. Bass 

lyok áTSálmazasara :űj rend* lesz. Weörös 
István az öreg cselédeket kívánja haza bo
csáttatni: 4—5 ezer koronás állatokat avatat
lan gyermekkezekre nem lehet bizni, közmun
káért" kirendelésében -pedig nem bizik. A 
főispán megnyugtatja az interpellálót, éppen 
most jött meg négy járás (ezek között a sár
vári) öreg népfölkelőinek föjmentése. Reméli, 
a többi is hamarosan megérkezik, AZ alispán 
jelentette, hagy-a foglyok-élelmezését nagyobb 
lisztanyaggal nem javíthatják. Maróthy László 

Vilmosné 40—40 f. Ugyanezen célra a Keine 
nesaljai Takarékpénztár és Hitelbank havon.-. 
ként 100—100 koronát adakoznak. 

Közönetnyi lváni iás . A Kemenesaljái 
Takarékpénztár az iden -is szives volt a czell-
dömölki ág. \\. ev. nőegyletről megemlékezni, 
átszármaztatva az egylet jótékony coljaira 30 
koronát, mely kegyes adományért hálás kö
szönetét fejezi ki a czelldömölki ev. nőegylet 
elnöksége. 

JJeghivo. A czelldömölki Vöröskereszt 
riókegyesület folyó evi március ho 5 én dei-

•után fél 4 .órakor a városháza tanácstermében 
megtartja évi rendes közgyüle-ét. A közgyű
lés tárgysorozata: 1. Jelentés a pénztári szám
adás vizsgálatáról. 2. Elnöki jelentés, a fiók 
egyesület 191ö. evi működéséről. 3. Uj vá
lasztmány valaíztasa. 4. Inditványoju. Czetl-
dömölk, Í91G. évi február ho 26-án. Hollósi 
Rupert apát, elnök. 

Statnpay ének- és imakönyve hábo
rús énekekkei és imával, bővítve csinos kö
tésben (256 old.') 50 fill, vászonban 70 fill., 
bőrkötésben 4 kor. A kötött kotta is 50 fill., 
Tizre egy ingyen jár. A jövő kiadás egy Ív
vel elesett hősökért való énekekkel, imával 
és vespérákkal ismét bővítve lesz. Szives 
hozzászólások kéretnek .-Köbölkút, Esztergomra. 

Hagysimonyii frímámok, névszerint 
.Szálai Józsefné és Horváth Sándorné, Sárvá
ron elvégezvén dolgukat, a Kossuth-téren 
Weltner. Jenő nagyszerű üzletének szép. kira
katát ámultak-bámulták. Szerettek volna azok
ból a gyönyörű fejkéndőkből egyet-egyet meg
venni: nem futotta volna ki a rávaló- pénz, 
azért hát ugy emeltek le két kendőt, csakhogy 
a tulajdonos tetten érte őket és följelentette 
a királyi bíróságnál. • " 

Adományok. A Vöröskereszt kórháznak'^* 
üditőhelynek az utóbbi héten a kővetkező 
adományok érkeztek: Nagy Sándor hetyei 
nagybirtokos 1 hízott sertés, Stauffer testvé
rek Répczelak 4 kg. sajt Németh Gyula ke-
sZői plébános 1 mm rozs, Pusztai Ferencné 
3 liter bab, 33 tojás, Gyomoréi (Igta) és Klein 
Vilmos naponta különböző mennyiségű tej. 
Klein Vilmosné 2 csomag dohány. Hertelendy 
Gyula Magyargencs 20 K, Rosenberg Gyuiáné 
Táplánfa 20 K. - ' _ 

A Kemenesaljái Takarékpénztár a 
Félix liget alap javára is adományozott 40 

i koronát, amelyei a tekintetes igazgatóságnak 
j ezennel hálás köszönettel nyugtázok. Göttmann 

Bódog. -• V "' • • 
Műkedvelő. Mint mult számunkban je-

I leztük, a helybeli zárdai növendékek ma 
[tartják műkedvelői előadásukat a Bolgár 
! Vöröskereszt javára. Az előadás iránt igen 
I nagy érdeklődés mutatkozik és az egyes sze-
I replók bizonyára meg fognak felelni a vára-
| kozásnak. A holnap megismételendő előadásra 
I jegyek " még kaphatók Dinkgreve Nándor 

könyvkereskedésében. Kedden délután az is-
; kolásgyermekekuek fogják a szereplők elját-
I szám a műsort. . . . 

• Az Erzsébet nőegylet részere a Keme-
l nesaljai Takarékpénztár 30 koronát adomá-
| nyozütl, amely összeget az egyesület nevében 
j-nrggköszOiti.'Ozy. Frisch-Gusztavné elnök. 

A vas vármenyei gazdisági egyesület 
! mult hétfőn d. u. tartott közgyűlése nagyon 
I élénk és népes volt. Végh Endre, az egyesü-
I let sokérdemű és köztiszteletben átló elnöke 

"szép megnyitó beszédében kegyelettel emléke-* 
zett ineg Széli Kálmán és Kiss Gyula Hagy 
"érdemeiről. A jelentéseket tudomásul vették"-
és\&- jövő évi költségirányzatot 18.050 K 
keretén bellii megállapították.' Ezután az elnök 
bejelentette, hogy négy évi elnökösködésével 
megbízatása lejárt. Megújuló, igazán lelkes 
éljenzés között újra megválasztottak az ügy
buzgó és szeretett elnököt, aki a bizalmat 
megköszöcve, az elnöki tisztet elvállalta. A. 
választásók további során megválasztották 
alelnökké Maróthy László, dr. t, és Széchenyi 
Rezső grófit, pénztárossá Holczheim Károlyt, 
ügyésszé Náray Szabó Lászlót, számvevővé 

Mihályt a számvizsgáló bizottság tag-
jaiul Manuy Józsefét,' Dörner Károlyt, Mását 

. Mihályt stb. Megválasztottak továbbá állatte-
1 nyésztési elnöknek Chernél Antalt, kertészeti-
I nek Rhorer Ödönt, földmivelésügyi eluöknek 
I Radó Lajost, alelnököknek Ajkay Elemért és 
I Károlyi Endrét. — Igazgató választmány: 
j Ajkay Zíittán, Bezeiédj Dénes, Bék.issy István, 
1 Förster Ottó,. Guary Miklós. Huszár Mihály, 
j Herbst Géza, Ki-s Sándor. Okoliesányi Dénes, 
i Pntnits Ferenc dr.. Szutlelmayer János Szi-
I gethy Sándor. Ta«ach Ferenc, Tulok Lajos, 
', Végh Gyula, ifj. Vidos József stb.^— Okoli-
j csanyi Dénes—szóba hozta, hogy inig a kor-
I manv 3 K-en ad tézgalicot, egves kereske-
| dók 9—10 K ert árulják. Indítványára fölirnak 
| a kormányhoz a galic árának maximálásáért 
! e» rekviralásaért. Weörös István szerint az 
Lállatállomány bejelentését egységesen kellene 

intézni. Tuboly Lajos iuditváoyára az ősze-
Írásra a gazdasági bizottságokat kérik föl. 

I Szó esett még az orosz foglyok élelmezéséről, 
a ftiispán pedig a gabooa- és a lisztlölösleg 
beszolgáltatását haugoztattar-s a többi közt 
azt mondta: >Nemzetünk jövője követélipiögy 
necsak harcolni, hanem koplalni is tudjunk !< 
— Végül Weörös István kért a hatóság ré
széről jóindulatot. Ma egy gazda sem tudja 
kiszámítani, hogy a munkásai részére mennyi 
szükséglete le3z, mar csak ezért sem lehet 
elrejtésről szó. 

Népíölkelök fölmentese. A honvédelmi 
minisztériumba gazdák füliuentése ügyében 

i rendkívül sok kérvény érkezett be, melyeket 
I gyorsan elintéznnéWtetlen. A miniszter tehát 
I fölhatalmazza a főszolgabirákat, hogy a löl-
| mentések eseteit lélekismeretesen mérlegeljék 
I s azokban az esetekben, mikor arra elenged-
| hetetlenül szükség van. kivételesen adjanak 
j haladékot a bevonulásra addig, amig a véle-' 

ményezelt fölmentés megérkezik. 
Betörés. Nagysitkéről jelenlik, hogy a 

i mult vasárnap virradóra a Nagy Sándor ura-
| tág tulajdonát képező úgynevezett barcahegyi 
I présházat föltörték. Annyi már bizonyos, hogy-
;> orosz foglyok voltak a tettekkel tényezők, 
' akik szentül hitték, hogy á présházban jó 
| itókára találnak, ámde-csalatkoztak, mert ott 
I csak holmi múnkásszerszámok voltak elhe-
J jyezve^z atyuska hőseit -nyomozzak. —=-



Áthelyezés. Imre József magyargencsi 
c-eintórónnesteri a csendórkerületi parancs-
nokság Czeczére, Nagy Sándor címzetes őr-
mestert pedig Sárvárról Magyargencsre he
lyezte át. • • __-

Miniszteri döntés. A vall.- és közok't. 
miniszter elvileg ugy döntött, hogy azoknak 
a tahitoknak kérvényeit, kik a harctérről ad
ták be folyamodványaikat állami tanítóvá 
leendó kinevezletésükerl, csak akkor terjesz-
szék fel a tan felülivel öt-egek, ha a lolyamodók 
a katonaságtól elbocsátást nyertek. 

Árterét • Tasuton. A vasúti kocsikban 
és állomási helyiségben talált tárgyak CzeU
dömölkön március 9-én -délelőtt 9 órakor a 
I I I . oszt. váróteremben elárvereztetnek; 

' Korány grófja, a magyar Kóburg-Kó-
hary dinasztiánk* sarja, Lajos-Fülöp francia 
királynak unokája, végre-valahára mint Fer
dinánd bolgár cár érkezhetett meg szülfivá-
rosába: B*c-be. Mert azelőtt a bolgár princ-
nek ugyancsak, nagy volt a bűne a mostani 
ántántosok (sót Konstantinápolynak is) â -ze-
mébeq, akik őrködtek a bécsi Köbarg palotá-

. oak lezárt redőnyei'előtt. Csak tűrlek, bár 
aggodalommal; midőn Murany grófja, fejedelem 
fiúi ragaszkodásból tisztelegni óhajtott fölsé
ges nagybátyja előtt. A bécsi - Kóburg-palota 
gyakran lattá vendégéi Klementina nagy her
cegnőnek, a francia királyleánynak legifjabb 
fiát, aki azonban mindig szinte észrevétlen 
inkognitóban érkezett, nehogy — CaSus belli 
származzék a látogatásból. Ferdinánd, az egy
kori magyar huszártiszt, megalapítója Nagy-
Bulgáriának és Bulgária ma hatalmas szövet
ségese a Monarchiának és Németországnak, 
sőt Törökországnak is. -

Miért oly nagyon drágák a szövö-
i p i r i t t t f c tk J A hivatalos lap kél teitil-vál-

butus* j-sag* 

merülne föl, az 600 K pénzbüntetés és két 
havi elzárással büntetendő. Erre a rendelke
zésre — azt hiszem — a magyar gazda nem 
szolgált "tá. Mert ha van panasz, az csak az , 
lehet, hogy a magyar gazda igenis jól bánik varmegye alispánja elnöklete alatt az armeg 

élelmezési megváltást az I a l l s P l t ó értekezleten további intézkedésig ai 

szokott rendes lábbeliért egész vagyont kell 
adni. Kellő gyakorlattal mindeuki annyi fa-
cipőt készíthet, amennyire szüksége van. 

A sertéshús nj -«-H»«n. a r a t s 

tálat mérlegét közli. 1) A Magyar-Amerikai 
Norttirop- Szövőszék és Tesztilgyár r. t. 4 
millió koronás részvtókével szemben 2.520,075 

- K brutlónyereséget (37«/,) és 1,308005 K 
tiszta nyereséget (325°7,) tüntet föl; azonkí
vül 2,286:358 K követelése és 593.871 K 
értékű anyag; és árukészlete van a gyárnac. 
2) A Magyar Textilipar rt:- 12 milliós rész
vénytőke mellett 5,743.178 K brutlónyeresé-
get "(47 5'/,) és 3 667,561 K tiszta, nyereséget 
(3»5°/o) mutat ki! A vállalatnak" 1,509.466 K. 
értékű anyagkészlete, 242.969 K készpénze, 
4,708.819 K értékpapírja és 15,970,8"11 K kö
vetelése van; no az utóbbival szemben 4 és 
fél millió K adóssága is szerepel. Helyesen 
jegyzi, meg budapesti tudósítónk, hogy a 
textilipar, amely* legutóbb a kűzéppontosilás-
sal is ujabb várfalat vont maga köré az ál-

Mami és a magánlogyasztással szemben, való
ban nem panaszkodhatik. Mi meg hozzálesz-
szük: amig a részvénytársasági igazgató és 
fölügyelő Dárinsok és Krözusok n-m panasz- i 
kodhatnak, addig panaszkodik a nép! - ' 

Elfoglalt orosi varak. Egy polgárisko
lai tanuló kérdésére, hogy melyik orosz vá
rakat toglaltuk el mi a németekkel együtt, 
ime -a válaszunk: Ivangoröd^-Varsó^Noyo-
gyorgyevszk, Pullusk, Rózán, Ostrolenicá, 
Lomza, Ossoviec, Grodnó, Olíta, Krovhó, 

"Breszt, Litovszk, Luck és Dubnó. Ezeket a 
helyeket jó térképen kell fölkeresni. Másik 
kérdésére is tuduuk válaszolni: Mondja csak 
meg kedves édesanyjának, hogy igenis, a 
rézmozsarat be kell szolgáltatni^ tudomásunk 
szerint kilónként 250 K-ért váltják be. 

Gyakori panaszokról ír most, a tavasz | 
közeledtekor, a .Földbérlők Lapja. Minden 
kommentár nélkül egykét passzust emelünk"' 
ki a valóban figyelemre riiéltó cikkből: »A j 
gazdákra ólomként nehezedik a gond, hogy 
miként pótolják ki az őszi vetés, őszi szántás 
stb. gazdasági munkát. A gazdáknak szóló 
hatósági fölhívás intő szózata már megkezdte 
körútját . . . A munkakerülés annyira fajul, 
különösen a segélyt élvező asszonyoknál,hogy 
még a saját kis földjüket is pénzért művel
tetik . . . Hogy a gazdáknak elvegyék a-ked
vét a fogolytartástól, elrendelik, hogy ame-

. iyik gazda ellen a^ogolylartás körül 'panasz 

foglyokkal. Az élelmezési megváltást 
idén, hogy a száz és még több százalékkal 
drágább — megvonták, ugy, hogy ma bele
számítva a vesárnap. ünnep és esősnapokat, 
bátran lehet 4—450 K-ra becsülni a napi 
munkája diját. Ds nehogy még igy is igen 
könnyen jussunk munkáshoz, egy ujabb ren
delet a foglyokirt 20—30 K biztosítékot ki
van személyenkinL Hát mire kell ez ?— azt 
talán a vezető körök sem tudjak, hisz a gazda, 
aki fogoly munkást igénybe vesz, azon csak 
van a kincstárnak esetleges követelését min 
fölhajtani! . . . A fógolytartö köteles foglyait 
havonta -legalább kétszer hatósági orvossal 
(aki talán 20—40 kilométernyire van) meg
bízhatom a nem hatósági orvosra, de a fog
lyokét nem . . .« 

Erieram, melyet az .oroszoknak végre 
sikerült megszállni, fővárosa ugyan Török-
Örményország ugyanilyen nevű ázsiai vilajet
jének (kormányzóságának), de katonai erődí
tései- teljességgel kizárják azt a föltevést, hogy 
ez a varos kisázsiának kulcsa. Erzerum hegyi 
folyók áramlata közt, egy fönsik szélén fek
szik, amelyen, mint a térkép jól föltunteti, a 
a nyugati Eufrát folyik végig. A várost Tra-
pezunttal és SWasszal jó országul köti össze. 
Egy másik ut Krasztba és Alexandropolba 
vezet. Nem a varostól egy két kilométer tá
volságban levő erődök, hanem a természet 
adta állások alkotják Erzerum erősségét A 
város fekvése olyan, hogy elesése nem jeleni 
az oroszoknak oagy hasznot,legfölebb.annyit, 
hn(iT ni-ih-iny .itar nmhari SJBjgtjt *° "6h«ny 
száz ágyul elvettek. A városnak 48 ezer la
kosa van; mindig nagy szerepet játszott az 
orosz-török háborúban, de az oroszok, akik a 
várost többször, bevettek, sohasem tudták ezt 
kisázsia kulcsává tenni. 

. az 
eddiginél 15 százalékkal fölemelték. Az uj 
ármegállapítás szerint az árak a következők: 
1) Fél serlés fejjel és lábbal számítva, sza
lonnával együtt kilónkint 5 K. 2: Fél aertAs 
fejjel és lábbal számítva szalonna nélkül 4 K. 
3) Sonka nyersen csonttal füstölés ne kül 5 K. 
A, kiskereskedelmi forgalomban: Sertéshús 
kilónkiut 4 K 40 f. Sózott, füstölt, paprikás 
és csemege szalonna kilónkint 9 K. Húsos 
kalbász kilónkint 5 K 50 f. Véres, .májas 
kalbász, préshurka kilónkínt 5 K. Sonka főzve 
kilónkint 10 K 60 t ' " " 

A Külügy-Hadfigy cimü katonai szak
közlöny legutóbbi száma, az önkéntest kiegé-
BZÍtfl viltsgálalm vnhalkn7Ólag a fBJSBBKll 
kijelentést teszi közzé: Amennyiben a hét 
középiskolát végzett, még nem szolgáló nép
fölkelő a folyó tanévben tanulmányokat nem 
folytat, ugy nem lehet egyévi önként.--jelölt; 
de nlyképen szerezhetne e kedvezményre 
igényt, ha az egyévi Onkéntesi viz-. álatot 
felenné. Erre S vizsgálatra azonban csak azok 
bocsáthatók, akik rendes tanulói minő-égben 
szerezték meg tanulói bizonyítványukat, mert 
a kiegészítő vizsgálat (>vizsga<) szem; mtjá-
ból a magán ulon megszerzett iskolai bizo
nyítványok egyáltalán nem vehetők figy- •mbe. 

Apró hírek. A kőszegiek spórolnak; az 
utcai világítást felere redukáljak és 360 ut
cai villamos láng helyett csak 180—fog~ égni, 
az ivlámpákat meg egyelőre egészen m .szün
tetik.— .Vármegyénk alispánja figyeuneztet 
bennünket, hogy a közel jövőben" katonai 
szabad léggömb járatokat rendeznek, amelyek 
ne nyuglalanitsanaE bennünket — A szent-
gotthárdi járásban összesen 261.645 klgr. 
rejtett gabonát koboztak el; persze, hogy az 
elrejtők elleti megindítják a kihágási eljárást. 
— Fölfogás a közoktatásügyi minisztériumban: 
Budapestről azt Írják,, hogy ma is az a föl
fogás a mii -zterniinbau. amit Náray Szabó 
államtitkár képviselt: ..Mért megy mindenki: 
tudományos pályára? menjen leánya — 

-| mondta Náray egy apának — szobalánynak. 
Mostanában úgyis nehezen lehet kapni meg-

A- mételykor gyógyítása. A juhok és • 
a szarvasmarhák közt, ftVeg a vizenyős talaja | 
helyeken, évenként több kevesebb elhullást | 
okoZ a méti-lykór.-A .tudományos kísérletek 
azonban beigazolták azt, hogy a juhokat a 
májmételykór okozta betegségből biztosan ki , b j z h a | ( i s z ( ) b a | a D y l . E n y i | a l ) ( < ) za i , ,D tndó-itónk.-
ehet gyógyítani és a^szarvasmarhak métely- _ - | á l s z i k _ raegüUol0ll^ p e d j f t 

kórja ellen j s kedvező eredménnyel folynak a j s z e r i m u r i k _ N a r a y S z a b ó nem is minden 
ok nélkül telte meg a megjegyzését. — Jan-kisérletek. ívenként sok ezer állatot menthe

tünk meg , ilyenformán okozta pusztulástól, 1 
ahol tehát mítelykót fordul elő. az elhullások j 
megakadályozása céljából forduljon mindenki 
állatorvoshoz, - - - - • 

Maholnap mindent monopolizálnak T 1 j 
Budapestről írják lapunknak, hogy a bu- I 
dapesti és a bécsi értéktőzsde magán- . 
forgalmának érdekeltsége a háborús kö- ', 
zéppontosilas elvétől megragadva, a monopó
liumnak egy uj -fajtáját szeretné behozni most 
az értékpapirkereskedeleraben is. Az értékpa
pírforgalmat'bizonyos szakok szerint fölosztva, 
néhány* megbízható kézbe összpontosítanák s 
az ügynökök ki nem választott csoportját 
arra szorítanák, hogy csak közvétve vásárol
hassanak, vagy adhassanak el értékpapírt. A 
.kiválasztottak, csoportja mindössze tiz főből 
állana . . . Hát mi c.-ak ugy vesszük észre, 
hogy nekünk idehaza vannak á veszedelme
sebb ellenségeink, akik itthon agyon akarnak 

kovich Béla köznkl miniszter egy női kfi'dött-
ség előtt kijelentette, hogy a polgári. i.fc.,lai 
leányok túlnyomó része nem a kenyérkereset 
miatt tanul, hanem csupán az általános mű
veltség elsajátítása végett, és ebben az irány
ban mutatkozik csak reform kívánatosnak. — 
Gödöllőtől írják: a közokt. miniszter eben-, 
delte, hogy ott a polg. iskolákban a tamlasi 
idő ezentúl d. e. és d. u. tarlassék met. — 
Franciaországban 30 ezer tanítót hívtak be 
katonai szolgálatra, s ezek közül már két 
ezerén fölül eleseit. A francia sajtó az iskolák 
válságára figyelmezteti 'a francia kormányt. 
— A meghódított szerbiai területeken az 
iskolák ügyeinek intézőjévé Faragó .1 mos 
bácsmegyei tanfölügyelőt nevezik ki, akt tiz 
éven át Volt igazgatója a belgrádi konzulátu
sunk által fönntartott magyar nyelvű i-k ólá
nak. — Sajnos, a hadiárváink száma szapo
rodik. D< cember 31-én már 36.379 volt, ezek 

bennünket középpontositani és monopolizálni! I közül 94.10 százalék van édesanyjával. — A 
Hisszük azonban, hogy a tisztességes ügynö- j magyar és osztrák hadsf.reg jelenleg 52303 
kök s maga a -nagyközönség is meggátolni 
igyekszik az uj monopóliumot. _ 

Facipök készítése. A székelyföldi mi
niszteri kirendeltség érdekes akciói kezdett 
avégből, hogy a székelység közt a facipő ké
szítését éS használatát elterjessze. A cipő 
készítés tanulmányozása céljából Hadas Sán
dor házi ipari szaktanítót ezért Apáimba 
küldte,'hol a iacipő készítés már javában 
foly. A mozgalomnak nagy gazdasági jelen
tősege, van. Föl nem becsülhető hasznot hoz 
minden házra, különösen most, mikor a meg-

négyzetkilométer (5.23 millió hektár) tetuletet 
tart Orosz-Lengyelországban megszállva, ebből 
2.9 millió hektár alkalmas mezőgazdasági 
kultúrára. Német igazgatás alatt 4 34 millió 
hektár termőföld áll. 

Az aratómunkások szabadságolása. 
Hivatalos helyről nyert értesülés szerint mind
azok a 45—50 éves besorozott mezőgazdasági . 
munkások, akik aratómunkára mar élsz. rződ-
tek, avagy még szerződni óhajtanak, az arat* i 
idejére legalább egy hónapi szabadságot lúg
nak kapni. 



K EM EN ESAtJf t -

' T re t J iWben ' 'foglalja TES"* a mezőgazdasági 
Konyov.cs Dav,d orszgy. | t e r m e , é s . j o [ é n e t : H a, u^vmür.d, az ál 

képviselt) beszélte el az ő unokaöccséröl, az 
egész országban dicsőített Konyovies sorhajó-
hadnauyról, hogy a hőst két társával Valooa 
föle kii dték ki. A három pilótát visszatérő
bén az Ttftenség üldözőbe vette s két rwfiülő-
gépet el is talált, u-zy, lioey a, hős pilóták-a 
len vrbe zuhantak. KonyovícS a golyóüizbeni 

• s a rettentő borában a maga ép gépén lezallt 
a viharzó: tengerre, két társát a saját gépébe 
emelt.- s sértetlenül visszatért. A vitéz Szent
tamáson született, most 27 éves, Zombnrban, 
majd, a fiumei tengerészeti akadémiában tnnult. 
A-pja . zombori szerb hitfelelíezeli néptanító. : 

Öccs", [ván, szintén-elvégezte á fiumei keresk. 
tenei-n szetLakaderuiát, mint egyéves önkén
tes a katonaságnál tényleges szolgálatba lepett 
s jegyben jár egy többszörös milliom'.* ame
rikai lánnyal , akivel egyik tengeri utja •'•al
mával ismerkedett meg. — Krail l.n, 
pesti úriasszony, több felhót—karcuj... _̂ _Lrs 
nak eiliunyt tulajdonosa, liz mílli "Komnál 
hagyott oépuevelest colokra azzal a rendel-

" tele-se., hogy a-*tití«szminisz~.~r~a íej. deím-l 
hagyatékot használja föl belátása rzerint. Az' 
ajándékozó asszony, aki 31) év *lóit ragyogó-, 
toalettjeibeír, csillogó ékszer, iv Öpeia' 

. páholyában volt az érdeklődéit ~k kedvesen 
szép tárgya, élni is,'meghatói is szépei! 
dot>. V'.isváfmegye hazafias közönség•- üsaiesKn 
178.264 K t gyűjtött össze a Kárpátokért, 
helyettesének hitvese, február 19 én Szombat-
helyen érdekes dolgokról olvasó:: fa. rui-lyek, 
természetesen a nagy háborúra \ n uiii'-r 

'Mikes János gróf, megyéíp&pükn.i szatlóU 
meg, tiszteletére fényes vacsítr?.; ' rép'dejf'.'ek, 
20 an Szegedy Gina csilm-:. -, hölgy 
vendége. Volt az- acsadi kastélyban, -oún-t kí
séretével együtt a jeles irónő Bééibe visszaulá-
Uiit. l i y i ililligOiia úriember, vit n knPce, m i 
szerb .'ugságban volt, most irja haza, hogy 
aprópü! embernek fogalma sincsen arról, mi . 
az Alh nián átvergődni. »Nistöl Tű'.i lul-nne-
terl tettünk meg gyalog hegyek közutt.-"Egy 
napi j.irnfoldre sem találtunk még csak v -
kót sem.. " 

Időjárásuk jannarinsban -í-'-'.3: b>-
rult, esős. 4:.a múlt éjjel igen nagy szvifel 
sfirS eso,i nappal verőfényes élt-nk ész, szél; 
déli árnyékbán a futó rózsák esyrg-.tnbokr k 
ragyeznek. 5—6: majd derU.'.. m.i,.. ! 
csöndes, délben C - j - 5 fok, a •késői vetítsek 
szépen fejlődnek. 7: éjjel sok eső, azután 8 
án dórult. 9: borult, majd dórii i , enyhe, l ó : 
inkább borolt, csöndes. 11: borult, híis deli 
szél .12: éjjel kevés e'ső. 13: "r. . ; gyönge 

Iámnak van ereje a .gazdáktól elvenni a ter-
mest, lettyeti ereje nekik megadni a termelés 
eszközeit is, hogy újra termelhessenek ! Ha 
lehet rek'irálni a buzat, iovat és kocsit, miért 
ne tehetné rekvirálni a gépeket, vasúti kocsi
kat; kévekötő zsinegei, rézitaiicot ps'erőtakar-
mányi-?: Ha - maximálni leltet a. repce:.- -aráV 
bizonyára lehet a repce hulladékából készüli 
olajpogácsáét is I Ha továbbá a búza, a *ab, 
a liszt csakugyan muníció, melyre a hadse
regnek épp oly szükség" vau, mint a gránátra 
és fegyverre, miért ne lehetne a buzat ter
melő gazdaságba is épp ugy kirendelni a köz
erőt, mint a mnniciós gyárba? 

Cikória termelés. Magyaróvári előfize
tőnk arról értesít bennünket, hugy a -Móson-
vármegyei Gazdasági Egyesület jelentése rend
kívül érdekes adatokat nyújt az egyesület 
mult évi működésétől. Az egyesület valóban 
"gTSkórláti részt vesz a mezőgazdasági kottára 

::nden terén. A többek között például a né
hány év óta termelt cikóriáért a Frank-gyár 
' t>i6 rainázsáhkint 6-koronát igér a liáboru' 
előtti 35Ö—3 80 K-vál szemben, A termésát
lag magyar holdanként 100—120 mázsát tesz' 
Ugyan ki, tehát a cikuri-termelés elég jöve-

j iWmezö, de a kávépotlék aJiáboms* konirik-
I turaban nagyobb mértékben drágult. Megem-
j . l i t i még, hogy a paszuly termelő akció 
I eredménye holdankint 40—45 kilo mag után 
I 16 mázsás babtermelést is eredményezett, 
I tvzonkivfll a föld javítását is elősegítette. 11 
; községben aratógéptársaságokat létesítettek és 
; összesen 39 ezer darab gyümölcsfát osztot

ok ki. 
I Apró hiroav Az Ausztriával '917-en 
Mit! létesítendő kiegyezésnek tudvalevőleg egyik 

legfontosabb részét a magyar és osztrák szer-

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, akik felejt

hetetlen férjem, illetve apánk , 
nagyapánk , tes tvérünk teme-

lagy, derült. 14: d. e. komor, 
15—}6: reggelerikint gyönge l : 
idő. 17: egész nap pompás, deiii 
csöndes, borult, kellemes. 20: a 
21: , bóharmat, derüli, élénk . 
korán reggel sűrű eső, csakham 
23: derült, a szúnyogok táncolna 
pas, a méhek kirópködnek. Ü5: i • 
des. 26: ragyogó fényes, a gyermekek 
a hóvirágot, a somfák majdnem -v,> 

• 27: délben árnyékon - j - 13 f»k. 28 
enyhe, este a Nap süt. 29: borult. £M 
l.avaseső. 31: ho. csöndes, enyhé, 

Megnyílnak á belgrádi . ;.'• flál 
Belgrader Nachriciiieo jelenti: "A- •;;!;v:i 
elemi és felsőbb népiskolai.!, r :• •-
E.ldig mintegy nyolcszáz tanul,.1 irt: -, 

in -ii ovruii. ; 
v b mit, j i > ! 
. - II—19: 

ff-ip buj-'é 
:. .--.!. Ti: ' 
i'r kid-riilv. i 

IIIU.M;;. 
kévéi-

loM. 
az 

iskolákba. A Szegényebb népiHzi'iy ;-,if.'Kéu 
az a hir terjedt élj hogy. beiratisi és ' id : 
kell'fizetni az iskolákban; 111 • 
deffék, hogy sem beiratási dija ; •• .: 
sem pedig tandíjat nem kell '=»>>•-I a j:v;-r r 

in-k.'kéil. T irrdrj ---'dése kt's,:;.>l̂  ' - I.. 
• -véve. Az iskolák i~ 
ni -g is nyitnak. . • 
'' Gazdr 
B'Hlar>eítnVl g'ajv. 
A- s'ynevez.V.'S. I 

ar 'néhány .o 

ves figyelmét !• 
kOvétkező-todi i • 
tiitéléillgyi.grté'.TS 

-.•déses vámterület uj autonóm (onauoj t-om-
'^rifájdnák <vam-díjszabályának) megállápi-
tása képezi. Ennek a tarifának tételei alapján 

vnak majd az alkudozások a vámkülföldi 
álamokkal arról, hogy milyen magas legyen 
a vámteher a különböző relációkban (viszony-

• 'iáitokban -es a különböző cikkekben a 
' .és bevételnél, ami egyúttal azt is megál-
npitja. hogy milyen előnyt képvisel a vám
mentes bevitel az osztrák ipar részére a ma-

-jyar_piaconJ_..viszont a magvar mezőgazda-
sagi 'termelésnek az osztrák\piacon. — Gyapjú 

•y'ppoid alapítását tervezi a kereskedelmi 
'inm.y rész/enytársaság alakjában két mil-

íiö korona alaptökével, melynek "azonban 
• jyelöre csupán 30%-át fizetik be. Az Ország-
ban termeli összes gyapjút ott gyűjtik össze 

>>nnét osszák ki-'aranyosan agyárak között. 
A igazgatóságban a keresk. és honv. minisz-

" k képviselőin kívül 6 gazda, 6 gyáros és 
:"> kereskedő foglal helyet. Van_ különben kor-
rn nyrendelet még, mely a cukornak a köz-
e itast.biztosító forgalomba hozatala érdeké
éi, a székesfővárosban Ciűsorközépponl fitt-

lasát rendelte eK A kormány a cukorrépa 
uielését is rendeletileg szabályozza. — Bpest 
Bécs kél porosz várost fog föiépiteni és pedig 

• \,k részről Ortelsburgut, a másik részről Ger-
dauep" városát. A németek ezt gavallérosan fog-

ik viszonozni. —A szemtelen izgató D: Annun-
— trsztan-v'alfási nézőponiból — indexre 
egyházi hatóság által kitiltott könyvek 

_\zekére) kerül; müveiben olyan próláu. 
Joliitoknak veszedelmes zűrzavara van, 

-rivaival, bibliai kepeivel annyira visszaé1, 
y minden igaz katolikus lelkét mélysege-

. sérti. Az index-kongresszus nem törődik 
_a_ ba esetleg határozatát lélremagyaráznák 

— A hivatalos lap közölte, hogy* a 'répa-
'... rrb'ik -javára mvtermruvitmkijnt l'ő iinro 

lésén megjelentek, részvétüket 
nyilvánitot ták, a vasutas szö
vetség pedig a ravatalra k o ^ 
szorut helyezeti, fogadják bá
natos sz ivünk köszöneté t . . -í 

ÖZT. Horváth Józsefné 
és gyeraekei. 

Eladó sághegyi villa 
. és szölöhegybirtok. 

A sághegyen egy két 
szobából, 1 konyhából, élés
kamrából, tágas verandából, 
2 pincéből, egy fedett elő
térből, 2 mellékhelyiségből 
álló 

v i l l a s z e r ű 

külön istálló, az ezekhez tar
tozó szőlőterülettel és lucer
nással egészben, esetleg két 

lónkra 
,[ lud 

vttteröea a tava <i 
fewjáti föl!»té"-i-
Ga- daszOvetSi..: 
e "'Zö!! I- - • 

nutiká 
'étn fon 

—jai-ara in'termne. 
tiával javították meg azt az árat, amit a föl-

- i ' ,.izú ipar az átvételnél fizetni köteles. — 
-„ ttuTSzágbán nemsokára kibo'csátasra ktrűl 

kf hadikOlcbön. — Minthogy a dohány 
ítiihánygyártmany vámjai és adóját emelni 

•'•-•jik, az osztrák doliány-monopatium MlVn-
'i ben két nagy gyári üzeniet létesített. 
Láin, az 'osztrák előrelátás! 

"r; : ^r_ ^KlSfSó- Biakgre-ve-NAndorj.--- -—- ."r-~ . 

AUGUSZTA NAFTÁÉ 
a legjobb magyar Írók almanachja 

Jövedelme: Nemzet Háza rokkant-otthoné. 

Szépir-odalmi részét írták : Bálint Lajos, 
Bede Jób, Biró Lajos, Drasche-Lázar Alfréd, 
Faragó Jenő, Hajdú" Miklós, Hajó Sándor, 
Hevesi József, Hervay Frigyes, Ignotus. Kosz
tolányi Dezső, Kozma Andor, Krúdy Gyula, 
Lakatos László. Lázár Miklós, Márkus Miksa, 
Molnár Ferenc, Nádas Sándor, Pékár Gyula. 
Porzsolt Kálmán, Révész Béla, Sebők Zsig
mond, Színi Gyula, Tprmay Cecil, Vajda Ernő. 

Ál Auguszta naptár ára 1 korona. 
Megrendelhető lapunk-kiadóhivatalában. 

(Budapest, Karoly-körút 3.) 
Portóköltsfcgül 20 fillér, ajánlott küldés-

esetén 45 fillér melléklendő. 
Mindenkinek szüksége van naptárra. 

" á r legjobb naptár az Angnszta 
Naptár. Mindenki vegy& meg, mert 

ezzel rokkant hőseinken segit 1 

hívom itött Dm" £ rrT"TOja"ör -vnTi«jér^ 


