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Az uj termés értékesítése.
A hivatalos lap május 3l-iki szá
mában jelent meg a kormány 1850 —
916 M E. rendelete, amely megállapítja,
hogyan adhatja el a gazda az idei ter
mését s ki hogyan szerezheti be abból
gabona és lisztszükségletét.
A- rendelet az J.9KL^sLboza,
rozs, kétszeres, köles, árpa és zabter
. mésre vonatkozik, melyet a kormány a
közélelrnezés sikere érdekében zár alá
helyez. Ez annyit jelent, hogy az idei
terméssel a termeld csak a rendeletben
megállapított
módon
rendelkezhetik.
Termelőnek kell tekinteni azt is, aki a
gabonát munkabér, rész vagy konven
ció gyanánt kapja. Ilyenek a mező
gazdasági cselédek, arató munkások.
A termelő annyit tarthat vissza az
idei termésből, amennyi saját háztartási
és gazdasági céljaira szükséges. Ezt a
mennyiséget szabadon' felhasználhatja.
Háztartási céljaira- a termelő min
den, egyes a háztartásában levő egyén
részére 1917. augusztus 15-ig számítva
—havonta és fejenként 18 kilogramm ga
bonát és a községi elöljáróság állal
megállapítandó kölesmennyiséget tart
hat meg.
Gazdasági célokra a terménybeli
járandóságok (cselédkonvenció, munká
sok bére, aratórész, cséplőrész stb.)
továbbá a vetőmagra és az állatok
etetésére szükséges mennyiség vehető
számba, tekintet nélkül arra, hogy a
termelőnek hol van a gazdasága, hely
ben vagy más vidéken.
A termelő gabonakészletének azt a
részét, amely a saját házi és gazdasági
szükségletén felül van, csak a Hadi
Termény-Részvénytársaságnak.
illetve
bizományosának vagy olyannak s annyit
adhat el, aki s amennyit e rendelet
szerint vásárolni jogosult
- Minden egyes esetben elismervényt
kell kérni a vevőtől az átadott készlet
ről,, matt azt a hatóságnak később elő
lehet mutatni. Senkinek sem szabad
eladni gabonái, aki jogosultságát ható
sági vásárlási igazolvánnyal nem -tudja
bizonyítani, mert különben" az eladónak
gyűlik meg. a ba|a s hatósággal. Októ
ber 25-ig Járt a magánosok vásárlása.
Ha e napig á termelő a saját házi és
gazdasági szükségletét meghaladó kész
letéi még nem adu el, a megmaradt
fölös készletét köteles.. megvételre- a
földmivelésügyi miniszter által- külön

rendelettel később megállapítandó határ
időig fölajánlani, szóval vagy Írásban
(de legtanácsosabb ajánlott levélben) a
Hadi Termény-Részvénytárs.-nak (Buda
pest V. Nádor- utca 9.) A Hadi Termény
r.-t. a termelőnek írásbeli igazolványt
küld a megtörtént fölajánlásról. Aki az
igazolványt a fölajánlás után pár napra
nem kapja meg; sürgesse azt meg, mig
meg nem kapja, mert azzal igazolja
magát, hogy nem akarta eltitkolni kész
letét. Különben büntetés éri.
.V Hadi Termény-Részvénytársaság
maximális áron tartozik átvenni a ga
bonát mindenkitől.
A termelő gabonatermésének a sa
ját házi és gazdasági szükségletét meg
haladó részét más törvényhatóság (me
gye vagy törvényhatóság) területére nem
szállíthatja el.
>Még) ahhoz is főszolgabírói (váro
sokban polgármesteri! engedély kell, ha
a termelő más törvényhatóság területén
levő gazdaságába elraktározás vagy az
e rendeletben megengeded fölhasználás
céljából akarja készletét elszállítani." A
főszolgabíró ily esetben értesiti mindkét
törvényhatóság alispánját (polgármeste
rét) s a Hadi Termény-Részvénytársa
ságot is.
A gazdasági munkások, aratók,
cselédek s egyéb alkalmazottak azonban
a természetben kikapott lárandóságakat
engedély nélkül is elszállíthatják lakó
helyükre-, ha más törvényhatóság terü
letén van is az.
A vasúton, hajón vagy autón tör
ténő tgubonaszáilitáshoz továbbra is kell
szállítási igazolványt kérni, mint eddig.
Az a termelő, akinek elég gabo
nája nem termett, továbbá az, aki nem
termeld, a saját háztartási és gazdasági
szükségletére 1916. október 15-ig a
községi elöljáróság által részére kiállított
igazolvány felmutatása mellett vásárol
hat és pedig
a) háztartási szükségletére búzát,
rozsot, kétszerest, kölest és árpát, gaz
dasági szükségletére pedig búzát a köz
ségi elöljáróságtól kapott igazolvány ]
alapján, de csakis abban a községben,
ahol lakik, bármely termelőtől, közve
títő kizárásával;'
b) gazilasági szükségletére rozsot,
kétszerest, kölest, árpát és zabot a fő
szolgabíró engedélyével; ugyancsak köz
vetítők kizárásával az egész ország te
rületén bármely termelőtől.
,
A megyei alispán, vagy a városi

polgármester felterjesztésére a szak
minisztériumok egyetértően megenged
hetik, hogy a magánfelek háztartási
szükségleteikre a községi elöljáróság ál
tal részükre kiadóit vásárlási engedély
alapján necsak abban a községben, ahol
laknak, hanem megyéjük területén más
községekben is vásárolhassanak.
A vásárlás alkalmából a vevő kö
teles a vásárlási igazolványt átadni az
eladó termelőitek.
A háztartási szükséglet mennyisé
géhek megállapításánál különbséget kell
lenni, őstermelő (földmiveló", erdész,
bányász, halász) és a többi fogyasztók
között. 1. A mezőgazdasággal vagy
egyéb fistermeléssel foglalkozóknál —
fejenként és naponként 400 gr. lisztnek
megfelelően — havonta' és fejenként
18 kilogramm gabonái (búzát, kétszerest,
rozsot árpái együttvéve) szabad számí
tásba vvnni. 9. A többi fogyasztóknál
csak" 10. kilogrammot. A kölesszükségletet a községi elöljáróság állapítja meg.
A gazdasági szőkséglet mennyisé
gének a megállapításánál számítani le
het mindazt, ami a) a gazdasági üzem
ben az alkalmazottak természetbeni já
randóságára, vetőmagra 8 az állatok
etetésére és hizlalására szükséges, b)
egyéb üzemekben, vagy háztartásban
pedig csak a foglalkozásuk vagy hiva
tásuk teljesítésére, illetve háztartásuk
céljára rendelt állatok eltartására szük
séges terménymennyiséget.
Azt, hogy ipari vállalatokban föl
dolgozásra, szeszgyártásra és mezőgaz
dasággal nem kapcsolatos" hizlalásra
mennyit lehet beszerezni, külön rende
let fogja megállapítani. E beszerzés
azonban csak a Hadi Termény-Részvény
társaság utján lesz lehetséges:
A Hadi Termény-Részvénytársaság
és bizományosai bárhol és bármennyi
készletet vásárolhatnak a termelők fölök
készleteiből, de az átvett készletről tar
toznak elismervényt adni a termelőknek.
A megyei és városi hatóságok, to
vábbá az intézetek és fogyasztási szö
vetkezetek az idén nem vásárolhatnak
közvetlenül a termelőktől lakosságuk és
tagjaik ellátására, hanem csakis a Hadi
Termény-Részvénytársaság utján..
Az állalállomány (ló, szarvasmarha,
sertés, baromfi stb.) eltartására, szüksé
ges termény biztosítása cellából az ille
tékes miniszterek törvényhatóságoknak,
közintézeteknek, továbbá busznál na
gyobb állatlétszámmal' dolgozó ipari te-

Most már a hősiesség, az egyéni
nagyság és bátorság ellenségeink had
A háborúnak most már nincsen viselésének undorító erkölcstelensége és
lyrája és költészete többé, most már vadsága miatt nem egyedüli eszköze a
összeszorított fogakkal dacosan, a két győzelemnek, most már ^vértezve kell
ségbeesés elszántságával rohannak min lennünk olyan anyagfelszereléssel, amely
den fronton egymás ellen a népmilliók { ércfalat állit nemcsak az ellenség tulés minden véráldozat árán rövidesen j ereje, hanem bestialitásával szemben is.
j Ezért óvjuk a magyar jövendő, a haza
kiakarják csikarni a teljes döntést.
A báboru a harctéri jelentések sze szent ügye, az erkölcs és tisztesség
rint tényleg eddig ismeretlen lendülettel nevében a közönséget, hogy a termé
és erőpazarlással tombol ugy a keleti, nyek beszerzésénél, tápszerek vásárlásá
déli, mint az északi és nyugati fronton nál, minden mohóságtól, kapzsiságtól,
és igy talán nem is üres ábrándozás készletgyüjtögetéstől, a rendeletekben
annak feltevése, hogy a világtörténet maximált mennyiségnél nagyobb maszlegborzalmasabb világválsága az emberi szának felhalmozásától tartózkodjék.
A mi monarchiánkra ismét' rette
esség tömegei ellen elkövetett legdur
vább bűnök ezen szörnyű epocbája a netes feladat nehezedik, az újraéledt
maga gyilkos tüzében ég él nem sokára orosz tömeget, amely minden fanatiz
és feltámad a lelkiismeret azokban az musával Magyarország isteni gazdagságú
embeiékben, akik ezért a világbomlás földjét akarja otromba lábával taposni,
ért felelősek. Ezek azonban, csak re fel kell tartóztatni útjában, ezt a her
ménységek és nekünk, akiket a sors kulesi munkát pedig csak a legbősége
A malmoknak a Hadi Termény- offenzívája annyi támadás és veszede- sebben ellátott, táplált és igy minden
Részvénytársaság fogja a terményeket | lemmel szemben kényszerit a védeke erőkifejtést dacosan érvényesíteni tudó
feldolgozásra átutalni. Mástól (termelőtől zésre, számolnunk kell egy hosszú ideig hadsereggel lehet csak végrehajtani.
vagy fogyasztótól) a malmok, beleértve tartó háború eshetőségével is. Magyar Kötelességünk tehát a létminimumot
a vámőrlőket és gazdasági malmokat is, országot ellenségei a monarchia élés meghaladó minden terményquantumot
csak vám őr lésre és akkor fogadhatnak kamrájának és kaszárnyájának nevezik, reálisan, becsületesen átengedni a had
el terményeket feldolgozásra, ha az őr erre a legnagyobb megtiszteltetésre mél vezetőségnek. Ne csak magunkkal szem
lető hatósági tanúsítvánnyal igazolja, tóvá kell magunkat tenni a jövendőben ben legyünk szigorú birák, hanem
hogy az átadott mennyiségek fölött e is. Hogy mi vagyunk a kaszárnya, a ellenőrizzük a polgártársainkat is és
célra jogosan rendelkezik. Az őrlési vám vitéz délceg férfierőnek, a hősiességnek nem denunciánssAgy hanem hazafias
legfeljebb 10 percent lehet. Megszűnt a ] & hűségnek hatalmas élöforrása, azt kötelesség, hogy kíméletlenül kiszolgál
malmok eddigi vásárlási jogosultsága a harcterek eseményei, a győzelmek és tassuk a megtorló szervezeteknek azo
30 kilométerre (erjedő területen belül. a mártírok miatt patakként folyó ma- kat a bűnösöket, akik kapzsi fanatiz
A rendelet szabályai ellenére kö gyar könnyek bizonyítják, de magyar musukban, a jövőért való férliallan
tött ügyletek semmisek. Hat hónapi el i kötelesség az is, hogy a másik ellensé- gyáva remegésükben és uzsorás mohó
zárással és kétezer koronáig terjedhető j ges jellemzést és dicséretet is kiérde ságukban arra vetemednek, hogy zu
pénzbüntetéssel sújthatják a hatóságok meljük és áldott földünk terméskincseit gokba rejtik el a haza elől azt a ter
mény-mennyiséget, amelyet a háború
azt, aki a rendeletet bármi tekintetben \
tisztességes gazdasági meg
törvénye és terméselosztási rendje a
megszegi. Ezen rendelkezések általában l
| |
s i politika segélyével
hadseregnek rendel.
megegyeznek a most fönnálló rendel- I
szervezzük, rendezzük és bocsás
kezesekkel
Az összes frontokon lázas ener
suk a fogyasztás piacára, hogy tekinté
Ezekből látható, hogy az uj termés lyes felesleggel támogathassuk a mo giával siettetik a döntést, ez a nyár
értékesítése nagyjában a m u l l évi rend narchia másik államát, melyhez a köz lesz minden idők legvéresebb nyara,
szer alapján fog történni. A magán jogi kapcsolat mellett annyi együtt on de ha minden magyar ember teljesiti
fogyasztók ismét vásárolhatnak október tott vér és annyi közös szenvedés em kötelességét, nemcsak a front, hanem
15-ig. de már nagyobb megszorítások léke füz.
a fronttól távol élő magyarok is, ha a
kal. Rajtuk kívül azonban csak a Hadi
A magyar föld, a magyar falu már monarchia kaszárnyája mint éléstár is
Termény Részvénytársaság és bizomá az aratók dalától hangos,
; . azzal a nemes áldozatkészséggel telje
nyosai jogosultak és pedig egész éven
siti kötelességét, amint azt ezek a
át vásárolni. Nem vásárolhatnak a tör
szörnyű nehéz idők követelik, akkor az
vényhatóságok, sem az intézetek, sem
ősz a megkönnyebbülésnek, a megbé
a fogyasztási szövetkezetek saját tagjaik,
kélésnek, a nyugalomnak és a csend
illetve lakosaik és bennlakóik ellátására.
nek igéretét hozza. Akkor az ősz nem
Ezeknek az ellátása az idén már a Hadi
a hervadásnak, hanem a feltámadásnak
Termény-Részvénytárs. utján történik.
és az építésnek költészetét suttogja a
magyar rónákon és a sok remegésnek,
Nagyon fontos újítás az, hogy a
asszonykönnynek, gyásznak vége lesz.
gazdák a vásárlótól és pedig a Hadi
Termény-Részvénytársaság bizományo- i
H. B.
saitól is átvételi elismervényt követel- I
és a mi köte
hétnek, amivel igazolhatják magukat. lességünk, hogy az aratómunka gyü
Ujitás továbbá az is, hogy a magán mölcsét és egyszóval mindent, amit a
Ki akar távirdajavito lenni T A m.
fogyasztó is igazolvány alapján vasáról, földünk ajándékoz, a háborúra és ön
kir. posta- és távírda javítóműhelyéhez f. évi
melyet az eladónak köteles a vásárlás magunkra való tekintettel olyan taka
szeptember hó folyamán 10 bentlakó és 10
kor átadni.
rékossággal élvezzük, hogy annak ereje k ü n t l a k ó tanonc vétetik fol. Feltételek a
biztosítsa
számunkra
a
védelmet
a
A Hadi Termény-Részvénytársaság
czelldömölki postahivatalnál megtudhatók. A
maximális árakat tartozikfizetniminden railitáris és gazdasági offenzíva elien, folyamodások f. évi jnlins 25-ic' a m. kir.
termelőnek. Tehát nincs szó az 1 ko amit a megpróbáltatás az orosz pergő- posta- és távírda műszaki felügyelőség javító
ronás levonásról, ami a mult évben tüz és Anglia kiéheztetési politikája műhelyéhez (Budapest, IX., Gyáli-nt 20.) nyúj
alakjában ellenünk intéz.
<
,
sérelmes volt a kisebb gazdákra.
tandók be.

A sors offenzívája.

lepeknek és vállalatoknak megengedne- ,
tik, hogy folyó évi október 15-ig, a
Hadi Termény-Részvénytársaság utján
annyi árpát és zabot vásárolhassanak,
mint amennyi az állatállomány takar
mányozására a jövő évi augusztus 15-ig
szükséges lesz.
Vetőmagvak vásárlására és árusí
tására nézve a földmivelésügyi minisz
ter külön engedélyt adbat gazdasági
egyesületeknek, szövetkezeteknek és magnemesitéssel foglalkozó termelőknek.
Kereskedők (szövetkezetek,) ha ga
bonavásárlásával és eladásával eddig is
foglalkoztak, üzlettelepük törvényhatósá
gának területén búzát, rozsot, kétszerest,
kölest, árpát és zabot vásáioihatnak, de
csak oly termelőktől, akiknek eladásra
azánt termése együttvéve legfeljebb száz
métermázsát tesz. A vásárolt mennyi
ségeket azonban a vevő csak a Hadi
Termény-Részvénytársaságnak adiiat|a el.
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A sertésBus és'zsir •ilieiáláei A

Ének.

Harang-ágynk. Említettük annak idején,
hogy az egyes egyházi hatóságok intézkedése
Isonzónál áll őri a baka,
; folytán minden hitközségtől ha nem is min
GsillagoMóI üzentei haza
den' de legalább egy-két, esetleg több haran
got elvisznek hadicélokra. Igy éppen a na
Szép Magyarországba pokban Szombathelyen és Kőszegen szedték
A Duna parijára, kicsi falujába . . .
le a felajánlott harangokat A napokban pedig
Fényes hajnalcsillag nem ragyog az égen,
Édes kis rózsája férjhez ment már régen . . . nálunk: CzeUdömölkön és a járásban szedik
le a harangokat. Magából az apátsági templom
Felbukik az ellen,
ból pár ki neraiciii híján 30 métermázsát
Qolyó üti mellen.
visznek el.
Virágot sem ültet senki sirhalmára.
Hegyek ormán áll őrt a tüzér,
Nehéz golyója mindenkit elér.
Hogyha fut,
Hogyha jő, eltalálja ö.
Fényes hajnalcsillag nem ragyog az égen.
Hogyha Vinne addig. Visszalőne régen
Kicsi falujára
Édes babájára . • _.
Amig itt küzdött ő, megcsalta a nő . . .
f

A. Po Völgyében Vágtat a huszár.
Amerre Vágtat, ott jár a halál.
Mindent összegázol.
Nem marad meg semmi Taliánorazágból.
Fényes hajnalcsillag fenn ragyog az égen . . .
Rózsáját a huszár elfeledte régen . . .
Szép talián- kislányt ültet az ölébe
Elvágtat hej Vele messze az erdőbe . . .
S nem jön semmi hír a régi babájáról.
Refr.
Isten Veled, te szép magyar Vidék.
Érted meghalni' oh be jó, be s z é p !
Muló Virágszál a mi életünk,
Egy napig élünk, aztán elveszünk . . .
. . .Ezért születtünk, ezért s z e n v e d t ü n k . . . !
bontó-harctér, 1916. V I 1.
'•• :
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FARKAS ISTVÁN.

H Í R E K
Személyi bír. Gyurátz Ferenc-^, h.
ev. püspök szerdán délután városunkba érke
zett; több uri helyen tett látogatásai ntán az
esti gyorsvonattal visszautazott székhelyére:
Pápára.
Vas vármegye a felvidékért. KhuenHéderváry Károly gróf levelet irt dr. Békássy
István főispánnak, melyben köszönetét fejezi
ki a vármegye hazafias közönségének, hogy az
oroszok által feldúlt falvak felépítésére össze-,
sen 219,110 korona és 50 fillért gyűjtött. A
levélben meg van emlitve, bogy ez összegből
60,000 korona két óvoda felállítására és te
nyészállatok beszerzésére és kiosztására fog
fordíttatni, a többin pedig házakat építtetnek.
Ahol nagyobb körzetben lesznek Vas vár
megye házai felépítve, ott a főutcát >Vas
vármegye főutcájáénak fogják elnevezni. —
Jó Isteni Mikor fog ez az ige testet ölteni?!
Orosi fogtág. Entzbruder Dezső sárvári
róm. kath. tanító, a 18. honvéd gyalogezred
tart. zászlósa június IS an a csernovici utcai
harcokban orosz fogságba került. Június 27-én
Kiew orosz városban keltezett levelezőlapon
arról értesiti hozzátartozóit, hogy tovább
utaznak.

kormány maximálta a sertéshús és zsír á r i t ,
E szerint 60—90 kg. sulyu sertés ára hizlaló
vagy állattartó részére kgkint 6 korona. Bár
mily sulyu sertés ára levágás céljából vágósuly kgként 6°80 korona. Vágósuly: a sertés
élősúlya, dbként 22 és fel kg. levonással. Az
ez alapon kiszámított vételárból 4 százalék
levonandó. Hatvan kgon alul levő sertést köz
fogyasztásra levágni — kivéve a kényszervágás
esetét — tilos. A nyers disznózsír (háj,
nyers szalonna) és frissesertéshus ára termelő
és viszonteladó közötti viszonylatban mélermázsánkint 760 kór, olvasztott zsír méter
mázsája pedig 852 korona. A forgaloiubeli
detailárakat a polgármester (főszolgabíró) álla
pítja meg. Az elsőfokú hatóságok azt is meg
állapítják, hogy a termelök milyen mennyisé
get tartoznak a fogyaszt?? részére forga
lomba hozni.

Áthelyezett katonaorvos. Dr. Marton
Adolf jánoshá. .ii orvost, ki az ottani Vörös
kereszt kórházában működött a háború k i 
törése óta, a hadvezetőség a pozsonyi kato
nai kórházhoz helyezte át. mint népfölkelő
főorvost.

A vármegyei közig, bizottság arra
való tekintettel, hogy a forgalomban levő
vonatok tul vannak zsúfolva (amint hogy igaz
is!), felirattal fordult a kereskedelemügyi mi
niszterhez, hogy a Szombathelyről délután
fél 1 és 5 órakor induló vonatok közvetlen
Budapestig járjanak; továbbá Budapestről
délután 1 óra 40 perckor indolt korábbi vo
nat visszaállittassék. Erős a remény, hogy a
kormány eléget fog tenni a kérelemnek,
annál is inkább, mert nemcsak Vas-, de
Sopron- és^-Moson vármegyék is érdekelve
vannak.

lem leu többé lÓrekTÍrálát. A hon
védelmi miniszter értesítette a vármegyét,
hogy a cs. es kir. hadügyminiszterrel egyetértőleg elhatározta, hogy a hadrakelt sereg ré
szére a háború tartama alatt a szükséges
lovak elsősorban szabad kézből való bevásár
lás utján szereztessenek be. Igy bevásárlások
kal katonai bizottságok lesznek megbízva ée
felhatalmazzák őket a nyilvántartó lappal el
látott lovak bevásárlására is. A katonai pa
rancsnokságok az ilyen vásárlások idejét és
helyét á közigazgatási hatóságokkal előre
közölni fogják.

Az uj népfelkelői pétzzeaüe második
szakát (1877—1866), mint a hivatalos lap
közli, augusztus 29-töl szeptember 21-ig lóg
ják leállítani.
A Marczalvölgyi Vizltarsnlat július hó
27-én délután 2 órakor CzeUdömölkön a vá
rosháza tanácstermében választmayi és ezt
követöleg fél 4 órakor rendkívüli közgyűlést
tart, a következő tárgysorozattal: 1. Választ
mány javaslata a Dunavölgyi vizitársulatok
Szövetségének 1915. dec. közgy. 9-ik határo
zata alapján a szövetségi működés meghoszszabbitására von itkozólag. 2. AZ nj ártértelek
könyvi munkálatok bemutatása és azok elfo
gadása és vála-ztmánynak erre vonatkozó
javaslata. 3. A társulati csatornák tisztogatási
terveinek bemutatása és ennek kapcsán a
választmány javaslata a tisztogatás ügyében.
4. A választmány által kiküldött bizottságnak
javaslata a ma.raok vízhasználati jogainak
megszüuletésé tárgyában. 5. Mede.rtisztogatási
előmunkálatok foganatosításához
szükséges
pénzösszegnek megszerzés*, illetve ártéradó
kivetése tárgyában határozathozatal. 6. Vá
lasztmány javaslata az irodalakbér felemelése
tárgyában. 7. Esetleges indítványok.

Adományok a sebesült katonák re
á l é r a . A czelldömölki Vöröskereszt-korház
éa vasúti odilő-állómás részére az ntóbbi
héten a következő adományok érkeztek:
Gyömörey György (bita) naponta 10 liter tej,
Klafil Gyula naponta 8 üveg szódavíz, Csuha
Lajosné káposzta, Klein Vlmosné zöldség,
kelkáposzta, vöröshagyma, Kiss János (Ság) 1
kenyér, Pető Lajosné (Ság) 7 korona.
Tojás mizériák. Csak példát említünk:
a kaposvári rendőrség 10 fillérben állapította
meg a tojás maximális árát. Persze ügynö
kök és holmi tojásexportőrök 16—18 fillér
jével összeszedvén a vidéken, nem kapnak a
kaposváriak. — A zalamegyei novai járás
föszolgabirája szintén 10 fillérben maximálta
a tojás árát. Egy »tojáskereskedő« drágábban
vett meg mintegy 7 ezer darabot, ami k i 
tudódván, á főszolgabíró az illetőt megbün
tette, a nagymennyiségű tojást pedig elkobozta
és eladatta. — A csáktornyai határrendőrség
a mult héten a vasúton tizennégyezer darab
tojást kobozott el, amelyet stejerországi ke
reskedők szedtek össze az alsóleudvai és
Csáktornyái járások falvaiban. A rendőrség a
rengeteg tojást a fogyasztók részére juttatván
kimondván, hogy abból sem vendéglősök, sem
kereskedők nem vásárolhatnak. . . . A sok
panaszra ugy látszik, mégis csak megmozdul
a kormány és országosan fogja a tojás árát
maximálni. — Hát mi, boldog czelldOmölkiek,
mit szóljunk, mikor a maximálás dacára
minden lelkifurdalás, félelem nélkül lóinak és
vesznek 8 (mond: nyole) darab tojást 2
(kettő) koronáért!?

Football-mérközés.
A czelldömölki
Torna-Ciub 1916. évi július hó 16 án a vá
sártéren barát-ágos mérkőzést tart a jános
házai Football-Clubbal. A 'tiszta jövedelem a
•czelldömölki járás Rokkant-alap«
javára
forditlatik. Helyárak: ülőhely 1 korona, álló
hely 50 fillér. Kezdete délután 6 órakor. Ked
vezőtlen idő esetén a mérkőzés következő
vasárnapon fog megtartatni.

Gyakori tüzek Olvasóink bizonyára
értesültek azokról a tűzésetekről, melyek a
járás területén mostanában oly gyakran elő
fordulnak; igy legutóbb ^yonöckön, Pápócon
Kemeneskápolnán stb. helyeken. Miyel a tüzes
indító okai felől a legkülönbözőbb — s talán
nem is alaptalan — hírek vannak forgalom
ban, a lakosság a legmesszebbmenő éberségre
és ellenőrzésre hivatott föl.
Vásár beültél. Beled községben raga
dós száj és körömfájás miatt hasított körmű
állatokra az állatrásárok betiltattak.

)

Baleset. Bakó Gyula bobai lak s a naI pókban az istállójában aludt Eddig még ki
j nem deritett okból az istálló egyik fala be
szakadt, ráesett Bakó lábára és azt eltörte.
. A szerencsétlen ember a helybeli közkórház
iján fekszik. A folyamatba tett vizsgálat fogja
j kideriteoi, hogy kit és mennyiben terhel a
felelősség.
Tüz. Jánosházán Szabó Márton főutcái
lakos udvarán kigyulladt a szalma, attól lán| got fogott a ház és melléképületei. A tűzoltó
ság gyorsan megjelent és a nagyobb bajnak
elejét vetlek. A vizsgálat megállapította,- hogy
a tüzet gyufával játszó gyermekek okozták.
:
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Kemenesaljái Közg. Hitelbank
Részvénytársaság
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Czelldömölk

H

Az Osztrák-Magyar Bank mellekhelye.
|
Elsó Magyar Általános Biztosító Társasig !
k e r t l e t t Mnjynékaége.
i

Betéteket
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Szoptatás dajkának
ajánlkozik

elfogadunk: betétkönyvre és folyószámlára.
Kölcsönöket nyuitui.k: értékpapírokra.
|
Folyószámlát nyitunk megfelelő biztosítékra, j
Váltókat leszamituiUDk elónyós kamatláD
melletL
Értékpapírokat é s kOiföldi pénzeket veszünk
és eladunk.
Jellálog-kölcsónOkel folyósítunk:
Penzbeszedeseket és kifizetéseket eszközlünk. •
r,\ nlVzl o| il'rd rv| r> ol o| o r> r.| ol o| o| r>| o
3EEBHEit.fc1fc1BlaJMH
Beváltunk szelvényeketjiisorolt értékpapirokaL
Sorsjegyek biztosítását árfolyam-veszteség !
ellen ellogadjuk.
Oaitály^orsjei-yekel eladunk.
|
Megérzés Végett átveszünk mindennemű r
értékekei. '
Óvadék e e l o k r a értékpapírokat biztosíték mel- l
lett kölcsönzőnk. •
Elfogadnak: tüz, élet é s jég biztosításokat az
1 1
' Első Magy. Ált. Bizt. társaság részére.
•
Oazaaaági cikkek beszerzését jutányosán |
eszközöljük.
A Banküzlet körébe tartozó mindennemű <
"megbízási ellogadunk.
lntesettlnk kebelében működő • Önsegélyző
Huni-Szövetkezet- kényelmes heti visszatizen .-re jntanyos kölcsönöket nyújt.

egészséges fiatal leány.
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Címe megtudható kiadóhivatalunkban.

|
B
B
B

I
B
B
B

a

§

Benzin-motor k e z e l é s r e 3
ese eg
gőzgép mellé kisegitflnek

ajánlkozik
ügyes géplakatos segéd
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Xádítirdő a hét minden nap
ján használható.

Több garnitúrával rendelkező cséplőgéptulajdonos

kedvező

feltételek

mellett

elfogad.

Bővebb értésig nyerhető lapunk szerkesztőségében.
Nyomatott Dinkgrcve Nándor villinyerire berendezett könyvny'otndíjában, Celldömölk.
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