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és mindennemű penzilletekek.
tettem, a
háború folyamán tetemesen
fejlődött és megizmosodott, amit egyéb
Magyarországban 12.2"
12.3
ként.egynémely iparvállalat tekintélyes
Irta: DUmann Adoll,
Ausztriában
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alaptőke-emelése
is igazol.
Ezáltal
főrendiházi tag, a M. ált. hitelbank v.zeriga>gatoja.
Németországban
19.8
20.7
iparunk abba a helyzetbe került, hogy
21.2
21.4
A tfáboruban megtaláltuk saját Angijában
bár más államokban is hasonló kösülBelgiumban
23
7
24.5
mágtinlíaíi Azok a politikai és nemzeti
ménvek állottak be, a versenyben az
A Németországra vonatkozó ada elvesztett piacok visszaszerzésében
ség; egyenetlenségek, amelyek ezelőtt"
és
bénitőlag hatottak gazdasági fejlődé tok élesen domborítják ki azt, hogy ujuk meghódításában
fokozott erővel
sünkre, a jövőre vonatkozóan, remélhe céltudatos munka révén.a termelés mily vehet részt. E folyamat persze a háború
gyarapítható. Németország 1 befejezése után nyomban nem fog meg
tőleg, ki vaunak már kapcsolva. Saját arányban
erőnkbe vetett hitünk csüggetegsége j átlagtermése búzában és hektoliterenként: indulhatni, akadályul szolgálván az első
13.8 métermázsa I időben a nyersanyag beszerzésének neeltűnt és helyébe szilárd öntudatosság 1881-tól 1886-ig
22 3 métermázsa. I hézségei, főleg azon anyagok tekintet.'.
lépett. A kereskedelmi méretek rendkí 1911-tól 1913-ig
vüli módon kibővültek es mindazok,. kik 4
Bizonyára figyelembe kell venni az j IWII, amftlyek koJfQldrol azaraendők be.
részesen a gazdasági tevékenységnek éghajlati viszonyokat is. ámde különö j viszont azon vállalatok — és ezek
érzik, hogy látókörük és tetterejük lé sén a mezőgazdasági gépek hiánya, a ) szama a habom folyamán tetemesen
nyegesen megnagyobbodott, A háború mezőgazdák még mindig fogyatékos ki- í emelkedett — amelyek az anyagfeldol
rendkívüli szükséglcjei bizonyára elő ! képzése, a felhasznált műtrágya csekély gozás tekintetében függetlenek a külfoTdmozdították a gazdasági tevékenységet 1 mennyisége, az olcsó hitel hiánya és a tői, teljesítőképességüket a háború beés pedig annál inkább, mert a.fokozott ! földbirtok sajátságos eloszlása okai an- j fejezése után nyombau számottevő akatevékenységnek megtelelő haszon volt a ! iitik, hogy nálunk-a föld hozadéka — j daly nélkül fogják kihasználni, illetőleg
•kísérője. Igaz ugyan, hogy az ipar csak j aránylag annyival kevesebb. A gépek fokozott es hádseregszállitá8ok revén
gyors és gyakran nagyarányú befekte beállítása már csak azért is sürgősen I lekötött üzeműket a béke napjaiban is
tések révén, elért alkalmazkodás által ! megvalósítandó mezőgazdasági feladat, ! fenn fogjak tudni tartani. Ezáltal a főtudta a hihetetlen mértékben megnőtt j mert elengedhetetlennek látszik az igás- ' ként tengeri útra utalt államok számára,
szükségletet kielégíteni, ámde az általá , állatok bizonyos-tehermentesítése és ez amelyeknek a lényegesen lecsökkent
nos tevékenységi vágy leit szülője an által élettartamuk, főleg a lovak élettar tóhnatartaloui mellett számolniok kell
nak, hogy amig a háború előtt alig tamának meghosszabbítása. Jövőre le i még jó ideig rendkívüli magas viteldi
mertünk uj beruházásokra gondolni, hetetlen lesz egy aránylag csekély ér jakkal, a verseny számottevő módon
addig most. megfelelő előfeltételek mel tékű repa- vagy burgonyaszállitmányt ' nehezebb lesz.
lett, egyszeriben megvalósíttatnak. Jogos őszi időben 5 , 10, vagy még több kilo
Azoknak a közleményeknek, amenak látszik az a remény, hogy a bor méter távolságra, négyes ökrös fogattal, | lyek az entente gazdasági
elszigetezalmas világháború ezen gazdasági vív melynek mai ériéke 12 —15.000 korona, : lési törekvéseiről számolnak be. nem
mányait tartósan megfogjuk tudni őrizni a vasútig elfuvarozni, az igásállatok j szabad különösebb fontosságot
tulajes hogy ezek méltón fogjak kiegészíteni nagyobbmérvü értékcsökenése esetében donitani. Kétségtelen, hogy Anglia a
az elniaradhatlan politikai előnyöket.
sem. A kisvasutak létesítése napirendre I háború befejezése után minden eszközHáborúnk — minden bizonnyal — veendő, amely téren igen nagymérvű j zel arra fog törekedni, hogy kimagasló
győzelmes befejezése után elsősorban a tevékenységre nyílik alkalom. Célirányos alakját a kereskedelem és ipar terén
mezőgazdaságnak
kell áttérnie a bel- mezőgazdasági beruházások már csak visszaszerezze, aminthogy Franciaország
terjésebb gazdálkodásra.
Habár e lap azért is megokoltak, mert előreláthatóan is mimlen lehetőt el fog követni arraolvasói előtt is jól ismeretes azon hosszabb időre kell számolnunk a ma nézve, hogy ebben vezető szerepét a
diszmú-, fényűzési- és divatáru szakmák
aránytalanság, amely a mi földünk és a gas terményárakkal.
A műtrágya olcsó beszerzése azáltal terén, amely áruk kivitele a köztársa
nyugati államok földjövedehue között
fennforog, nem fog ártani az ide lesz elérhető, hogy á háború folyamán ságnak évente 1 , milliárd frankot jö
vágó adatokat újból emlékezetünkbe létesült nagy arányú mészgyárak a beke vedelmezett, újból átvegye és végül
létrejötte után valószínűleg tevékenységűk Olaszország sem mondhat le fő-tó < ipa
idézni.
Egy hektárnyi terület átlagos bú körébe fogják vonni az amonnitrát ráról, az idegenforgalomról. Évek előtt
jelent meg a Kanca d' Itália vezérigaz
zatermése métermázsákban kifejezve a gyártását.
Az ipar miként már fentebb emlí gatójának Comm. Konaldü Stringheiiiek
következő volt:

Gazdasági kilátások.

Az évek állaga

1903-1907-is.

1908— 1912-ig.
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a háboru felemeló

tanulságai

adatok alapján, meg van állapítva, hogy
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az 1009/1010 években vasúton 359,709,

—

hajón

mindenki
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évenként mintegy 055.000 .személy ér
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kezeit

fejlesztésére, ugy a monarchia megfiata

Olaszörsfágba,
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évenként

492,000000 lira bevételi többletet

je

lent. Kitek » .s/.áiiiok a későbbi evekben
kétségtelenül

emelkedtek

és

Luzzatti beesülie jóval többre
bevételeket.

később
ezeket a

Olaszországnak" a

következménye gyanánt

háború

dicsőséges jövő

béke

lodva é«

megalapozására,

megacélojott teremtő

erővel

fog belépni a felvirágzás, a renaissance
korszakába, amelynek áldásai
fogjak

velünk a jelen

feledtetni

idő gondjait és

kidjait..

amiig} is szá

j jól lálhatö utón. Éppen csak, hogy fölérnek
s eltűnnek a fulóárokban, mikor a felhílk
mOgül emitt kitör a nap s aranyosan be
világítja az innenső hegyét Az olaszoknak
még mindig hull a nyakába a zápor. A két
hegy közé' eső völgy fölött, mint valami ra
gyogó hld, ugy jelenik még egy színpompás
szivárvány.
- -—
— A szivárvány, aszondjak békét jelem!
— szól az egyik katona.
— Defc.-akazoknak! — mondja a má
sik és lemntat a völgybe, ahol a drótakadá
lyok előtt százával mossa az olasz holtteste
ket a hegyről leszaladó, hirtelen támadt patak.

molni kell azzal a körülménnyel, hogy
az

idegenforgalom

még hosszú

ideig

nála természetes csökkenést fog mutatni,
de arra már bizonyára nem togja tudni

Szivárvány a halálvölgy fölött.
Tábori levél Deltirolbol.

felhős az ég. Nyomasztó. tikkadt a
forr. sap. Az országúton fáradt bakák ballag
nak a heuylető felé. Amott, messze, már
nioi.djou Ami Oroszországot illett, csak
esik. Paskolja a meztelen sziklákat a zápor
arra akarok utalni, hogy ez az állam s az ormokon ugy ülnek a fekete felhők, mint
évenként :!5—iO millió métermázsa gyászlobogók a zá.-zló rudakon. A feihflterményt visz ki Németországba, amely
renjetezböl ki-kicikaz.. egy-egy villám, utána
áru részére bizonyosan ueni találna akkorákat dördül az éa. hogy elvesz benne
más alkalmas vevőt. Eifészeu
biztos, az agyuk szakadatén dübörgése, a puskák
szaji.ira ropogása, a lec-apó gránátok főidhogy az enienle-áilaiiiöV' idevonatkozó
reug' lő robbanása » a leomló sziklak borazánntitsaiklian 'kijavitliatatlau hibákra
záltiTe- zuhanása is. Odaát ilyen rettentőm
fognak akadni.
dul a vihar, ideát meg száraz minden, csak
A íeiltvázolt Kedvező .kilátásoknál a lekegó foirrt,'az embernek a szíja padlá
sához, tapad a nyelvű s szinte vágyakozással
éHenieti e l , bizonyara szainolni kel! azzal,
várja, h-gy a szel a tuisó oldalról at>- |*rjen
hogy a beke bekövetkezése számos se azokból a fMhökbűI valamit emide i - . .
bet fot: megnyitni, melyek kezelése a
A b..l..:'s mennek az országúton. Az ar
elszánni

mayát, hogy az

idegenforga

lomból eredő jövedelméről teljesen

le-

gazdasági fejlődést zavarólag érinthetné.
Csodalatos inouoii a tőzsde enöl
akar

tudomást

venni :

rózsás reményekkel
kivánja

figyelembe

értéklésével

várható

nem

sokkal inkább

táplálkozik es nem
venni

az értekek

nehézségeket

es

valószínűleg benllható visszaeséseket.
A gazdasági tényezők fejlődése ké
pezi az iillnmi pénzügyek

természetes

alapját, miért is a legsürgősebb feladat
tárgya

lesz

kíméletes

módon talpra

állítani a háboru által sújtott gazdasági
tényezőket. A vonatkozó évenkénti rend
kívüli állami kiadás számszerűleg eziilószerint

meg nem állapitliató, amikor a

háboru még javában folyik és a felme
rülendő kiadások, valamint a leszerelés
költségei még át nem tekinthetők. Szá
mos uj jövedelmi forrás

igénybevétele

az állam részére és az általános, céltu
datos takarékosság fogja egyengetni azt
az utat, amely az állami pénzügy meg
szilárdításához vezet. Kz persze hosszabb
' időt fog

igényelni, de a "célt végre

biztosan-' el fogjuk

érni. Az

elosztásánál, valamint annak

is

adóteher
megállapí

tásánál, hogy valamely állami szükséglet
sürgős-e. illetőleg átháritható-e az utó
dokra, mindenesetre a legmesszebbmenő
előrelátás lesz ajánlatos. Ha azonban —

cuk, izzadt, szemük alatt a ráncokban sárrá
vált az "(laülepedett por.
r^J Jó dolguk van a lattanoknak'
<
m ind ja az egyik. — Paskolhatnak a vízben.
A sürü erőben szinte elvesző túloldalon
kivillan egy keskeny tüzszalag. Nagyot böj!
az á.-yu, suhog a gránát, lecsap, robban s
kőből, kavicsból zuhatag hull ala a völgyre.
— Hová a csudába durrognak ezek,
hiszen ott senki ÍÍRCÍ? — gondolkozik a baka.
ü ' az olasz ágyú nem enged. Másod
szor is oda küldi a maga golyóját, ugyan
arra i pontra. Aztán a harmadikat, negye
dikét is.
— Bolondok ezek! — vélik a katonák.
Pedig dehogy bolondok. A negyedik lö
vés után tüzcsik villan meg a lövöldözött
hegyoldal fölött, de már csaknem egészen a
tetőn s a mi ágyunk kezd lelelni az ellenségnek.
— No, már no, hat oda, arra a görbe
szikiara meg hogy hordták (ül azt a mozsa
rat? Hiszen oda ut sincs?
Nehéz is azt megérteni az olyan jámbor
alföldi legénynek, akit csak most hozott meg
a vonat, hogyan viszi fel a tüzér a maga
bronz-szörnyetegét az olyan puszta sziklahátra. Hogy odaát olyan nagyon esik, lassan
emitt is lehűl a levegő. Szaporábban lépnek
a bakák, valamelyik még dalolni is kezdene,
de hamar leintik:
— Csend, te, meghallják, aztán nyom
ban ide lőnek I
Úgyis csak a felhőlengernek köszönit,
hogy eddig meg nem látták őket s nyugod
tan vonulhatnak fölfelé ezen az amoda is
;

HÍR
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Búcsúsok. Tegnap délután megjöttek
az idei első őszi buc-usnk: a vasváriak. —
Nagyobb buc-aijáraarúl is' szereztünk tudo
mást: a zanaiiuak érdemes laniloja vezet
ejíy nagy Csoportot, a jövő szombaton dél
után érkeznek be. A bucsujarást a Magyarok
Nagyasszonya .'tiszteletére és a szép maayar
Haza javára ajánlják le .
1

50 éves tanító. F. hó 1 én volt 47 éve
annak, hogy a sárvári róni. kath. hitközség
kántor-főlauitőjáva v.i asztotta ine^ Barabás
Györgyöi,—— Barabás Ernő-helybeli, fotanitó
édesatyja! — a mar nyjlgainiazuil főhercegi
fiúiskolái igazgatóianitót, aki 1866-ban kapta
meg m a g y a r é * nemet nyelvű is o f á k r a szóló
»aiis»ezeicltnel« tanítói o k l e v e l é t , lehat 50
éves tanilv. Huny Barabás György, a vasmegyei tauitók nesztora, kicsoda, azt neroc-ák mi tudjuk, hanem t u d j a az egész
o r s z á g m i n d e n pedagógusa. 1913 bau történt
uyugaiombavo.iuia-a

alkalmával

l a p u n k n á l ) is

hosszasabban lo lalkoziuiik a kitűnő t a n i t ó ,
kantor, mintaszerű családapa., jó kartárs és
juharai é l e t r a j z á v a l , aki i g a z a n elmondhatja:
»jo harcot harcoltam* és akinek érdeinei
vannak, nem a tolakodás mesterségével el
értek, haliéin a szerénységnél párosult vasB z o r g a l o i n , pontos es lankadatlan munkásság
gal érdemelt elismerések. Hozy az 50 év
alalt nagyon sokszor kellett neki keserű lab
dacsokat is lenyelni, elképzelhető; mert igaz
ságából, meauyózúdeséből egy jottányit sem en
gedett. De örömei is voltak és vannak es — hála
a Mindenhatónak! — jó, hogy vannak! Mióta
nyugalomban _ van, csak családjának, apró
unokainak (8 van) és szőllöjenek él; azokban
találja örömét. Lapunk részéről, melyben
éveken keresztül több jeles cikke megjelent,
kiváltjuk, hogy a kedres .Gyuri bacsi<
sokáig gyönyörködhessék bennök; de a jubi
láló családban mi is ott vagyunk, amikur azt
kívánjuk, hogy a köznek is sokáig éltesse az
egek Ura kedves családja tagjaival együtt!
— Érdekesnek találjuk megemlíteni, hogy az
ünnepelt testvéröccse: István éppen most
ünnepli 40. évét annak, hogy Vasvarra került
A tojás árának országos maximálása.
A földmivelésügyi és a belügyminisztériumban
most foglalkoznak a tojás arának maximálá
sával. A tojás maximálásával egyidejűleg a
kiviteli korlátozást is el fogják rendelői. Ideje
is, mert már tűrhetetlen zsarolások menne
a tojással!

Országos vásár volt szept 1-én Czell
dömölkön. Meglátszott a háboru a vásáron is.
Emberhiány van. Igaz, hogy a rosszmájnak
szerint annál nagyobb lármát csiualtak az —
asszonyok. Az állatfelhajtás nem volt kedve
zőnek mondható. . . .
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Jubiláló nővér. A helybeli rum. kath.
Vas kétiUláresek. A vas htiszfiUéresek
Bab, borsó ia lencsetermés Zár alá
leányiskolában évek hosszú sora óta tanítja már forgalomban vannak 8 nemsokara forga- I vétele. A kormány rendeletet adott ki,amely
JL zongorát és éneket Klavéria nővér. A múlt lomba kei ülitek * vas Kétálléresek . i s . Az jnek értelmében—a közélelmezésnek és a közszükségletnek az 1916—17. gazdasági év
kor ünnepelte (elavatasának 25 ik évforduló erre vonatkozó tárgyalást már inegk-Wdtn a i
magyar és az.osztrák kormány. A vas két- Ifolyamán leeodö biztosítása érdekében az
ját, mely alkalommal jelenlegi tanítványain filléresek ceja az, hogy az igy nvert Stouzót | 1916. évi bab, borsó és lencsetermést t á r alá
kivül számos tiszte Sje~kere>|e
fí'.l a szor .. hadsereg szamáM értékesítsék. F.zidísíerint helyezte. A rendelet értelmében termelőknek
galmas kedves nővért.s kívánt neki -továbbrr Ausziláflan 182 Millió korona értekft, Ma I kell tekinteni azt is, aki az uj termésből
is jó erőt, egészséget stb. Lapunk- részéről gyafor-z.ignn 7 8 niiHió korona értékű bronz j munkabér vagy konvenció fejében kap babot,
borsot vagy lencsét. A zár alá vett termés
kétfilléres vau forgalomban.
szinten csatlakozunk' a jókivánutokhoz !
nek- a saját házi szükségletét meghaladó ré
Havonkénti adományok. A czelldömölki ; szét a termeiőnek adásvétel vagy más utján
•amis kir a sohiinyról. Az utóbbi
hadbavnmntak
családjainak
gyároolitasára
haj
a Haditermény részvénytársaságnak kell be
időkben szárnyra kapott ama Bír, Jtogy séhiáÉtf lesz, mint értesülünk valótlan. Van só, vönként adakozók augusztus havi adományai: J szolgáltatni. A bejelentés városban a tanácsnál,
a sóbányák rendesen dolgtisnak. A sr) ára özv. ázögyény Marich Ferencne fjorcey grófnő i községeknél az elöljáróságoknál eszkőzlendŐ.
Árverés a vasúton. A vasúti kocsik
10 K. Kiéin Testvérek. Szabó Karoly 25— j
sem l e n 1 korona, csupán egy két fillérrel
emelkedik az ára. Ami baj jelenleleg van, 25 K, Scheiber Zsigmond dr. 20 K, Pjetnits j ban és állomási helyiségekben ta'ált tárgyak
annak vagy a szállítást akadály az oka. vagy Ferenc dr., Klein Viimosné, Deutsch Gyula né, | elarverezési idejéül a szombathelyi üztetvezepedig, hogy egyes nagyárusok visszatartják Horváth József 10—10 K.fBures Rtchard 6 K, töség a czelldömölki állomásra f. evi szep
özv. Balassa Jenöné, Szőgyény-Marich Maria, >tember hü 7. napja délelőtti 9 óráját tüzle ki.
az árut.
Földbirtokosaink -figyelmébe ajánljuk
Szőgyeny-Marich
Paula, Honig Sámuel, Takach j
Adományok a sebesült k a t o n á k . ré
szére. A cz.-l.dümölki Vöröskereszt kórház Márlunhe, Wallenstein Karotyné 5—5 K, j a közeledő őszi buzavetés alkalmával dr.
és vasúti üdítő állomás részére az utóbbi HuchlhaSsen Ede é, Németh Márkus, Deutsch.! Keleti és Murányi újpesti cégnek mai Corbin
hétjMi a következój^lom^ílyok
érkeztek: Samu dr. 4—4 K, Sch'mid Kuni,' Marton ; hirdetését, annyival is inkább, mert a rézTjyOtnörey György %p&^íipoiita különböző
Izidor 3—u K, Rólh Mor, Liiluer Imre, j galic buza csávázásihoz lényegesen drágább
mennyiségű tej. KiaU* Gyula naponta 8 üveg
Mersich Jenő, Banóezy Isttánné, ÖZV. Ilof- • és alig kapható.
szódavíz Wallenstein Karolyne (Sag) 20 K.
N. N . 10 K. Kovács Sándor (Merse) 20 drb. hauser Sajjílome, Steril Jó'zsef 2—2 K, Takach j
Zenetanárok saját érdekükben kö
Ferencne. Stettka Tici, Steiner Lajos, Csitiag • zöljék c í m ü k e t Rózsavölgyi é s T á r s a
káposzta. 1 zsák paprika.
Iskolai beiratások. A raeíldömöiki ág. Sándor, Wittmaun áedólfné, Weisz lenne. cs. é s kir. udvari zenemű-kiadóhivata
hitv. ev. elemi iiépis'kolabao az uj tanévre Somogyi'Aladárné, Schwarz'Sámuel 1 — 1 K. lával. Budapest, IV., Szervita-tér 5.
szóló beiratások f. évi szeptember hó 4—5 Gutlmaitn Ad- fne, Fischer Fülöpné, Slern
és ti. napjain történnek az uj iskola iiey.se- Elias 50—50 li . Széute Jenőné, özv. Grosz
gében. A tanítások 7 én (csütörtökön) v-szik
Henri síié, K . s s \ i tno-ne 40—40 fill. Üsszeseii
kezdi tnket.
=
~ '- v
326 korona 7 0 fillér.
Kereskedelmi. Versét — sajnos — nem
• A hadiárvákért
Múltkor adtunk hírt,
közölhetjük. Nem elég a jó vershez a rim,
hogy kis leánykák házi színielőadást tartottuk
Haborns Adótőrvények. A képviselő oda sok egyéb- is kell. Szép gondolatai azon
és annak tiszta jövedelmet a hadiárvák javára ház- eiött f- kvó b á b : T U S adójavastatok az ban biztatók arra, hogy a verstannal beha
küldték. Most ugyanők ismét- tartottak elő | adózó közön-é-g legszele-ebb rét.-geit érintik. tóbban leendő foglalkozás után jobb versek is
adást s annak tO koronányi tiszta jövedelmét Saját erdeke t^iaát minden adózónak, hogy kerünek ki tedta alól.
Vásárló: Ha biztosan tudja, hogy az
rendeltetési helyére is juttattak. • A'.szereplő kellő tájékoz..ii-t szerezzen jogainak meg
' illető kereskedőnél van cukor, ugy menjen a
kis leánykák á következők voltak: Barabás védésére, tudva a/t. hogy a rea kivetett adok ! községházára, hívja el a biró urat és egy
Bözsi, Bodor 1 us. Ditán Terus, Fülöp l.inu.-, a törvénynél nem-é magasabbak s végűt esküdtet, menjenek az illető kereskedőhöz,
•fedezzék' ftlt a cukrot, azután hadiuzsorásM: • Janka es. Mizeri Rozika.
jogainak, megvédésére idejében orvoslást sze
k.dás ciinen jelentse fői. Elég baj, hogy még
A krumpli maximális á r a . A Belügyi rezte sst n. E'.-n szemjHintok figy.'tenib ",eteaz itthoitlevóKiiek is szenvedőtök kell olyan
Közlönyben olvassuk, hogy a burgonya maxi lev.el fognak a szentesítés ntan megjelenni lelketlen uzsorásoktól. Mit csináljanak akkor
mális ara szeptember 1-től kezdődi hatállyal dr. Tury Zoltán pü. tanácsos magyarázataival a kisgyermekes családanyák?.,
11 koronában vau megállapítva. — Jo lesz s a közig, bír- -tg joggyakorlatával ti •Habo
Kiadó : Dinkgreve Nándor.
ezt megjegyezni, mért aki ennél magasabb rns Adótörvények « I , füzet Jövedelemadó,
áron elad, vagy ve'sz, nQutetés~áíá esik. Azt bolti ara 5 K, előfizetési ám 4 K. I I . füzet
hisszük, hogy ezek Után a mi piacunkon áru Nyilvános szarnád; kül. váll. adója, bolti ára
l a p u k nyomdájába
sítók is tudomást szereznek arról, hogy a 3 K, előfizetési ara 240 K. I I I . fűzet Hadiburgonyát kilónként nem 36, — mint csü nyereségadó, vagyonadó a Öl. oszt. kereseti
törtökön is adták — hanem 11 fillérért sza adó életbentartasa, bolti ára 3 K. -előfizetési
bad eladni.
ára 2 40 K, három füzet együtt bolti ara 9 K,
Óvónőválasztás. Az elhalálozás folytan előfizetési ara 8 K. — Megrendelhető minden
nem rég üresedésbe jött kemeoesmagasi óvó hazai könyvkereskedésben s lapunk kiadó
Jó karban levő, keveset h a s z n á l t
női állást tegnap délután töltötték be. A kir. hivatala utján.
tanfelügyelőséget Koroknay István kir. segéd Eltiltották a kénsav használatát. A
tanfelügyelő képviselte.
minisztérium rendeletet adott ki, °amely!yel
ásvanylermekek
előállitásáriál' kénsav haszná
Deák-otthon fiúnevelő intézet Szom
bathelyen. Ezen állami felügyelet alatt álló latát eltiltja. — Ez a tilalom nem terjed ki
intézetben a vidéki tanulók kellemes otthont katonai, vasúti vagy hajózási' intézmények
találnak teljes ellátással, állandó fegyelmi s reszére szükséges erősfényü világító kőolajra,
tudományi felügyelettel. Tessék tájékoztatót benzinre, hengerolajra és automobilolajra. A
kérni, azaz személyesen érdeklődni (Kőszegi gyógyászati célokra szolgáló olajokhoz is
szabad kénsavat használni.
Cini a kiadóhivatalban.
utca 46.)
r

1

—Szerkísztöi üzeiretrr^

Egy ügyes fia

tanoncul
azonnal felvétetik.

;

Remiiig-tonírógép
azonnal olcsón eladó.

Fél éves
esetleg

egyéves

sertéseket

kisebb, vagy nagyobb mennyiségben megveszek.
Cim megtudható e lapok kiadóhivatalában.
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Kemenesaljái Közg. Hitelbank
R é s z v é n y t á r s a s á g Czelldömölk

j
i

Az Osztrák-Magyar Bank mellek helye.
Elro Magyar Altalános Biztosító Társaság I
kernleii foügynuksege.
Betéteket elfogadunk: betétkönyvre és folyó
számlára. Kölcsönöket nyújtunk: értékpapírokra.
Folyószámlát nyitunk megfelelő „biztosítékra.
Váltókat leszámítolunk előnyös kamatláb
mellett.
Értékpapírokat és külfoidi pénzeket veszünk
és eladunk.
Jelzálog-kOlcsönöket folyósítunk.
Pénzbeszedéseket és kifizetéseket eszközlünk.
Beváltunk -zelvéuyeket.ki-orolt értékpapírokat.
Sorsjegyek biztosításai árfolyam-veszteség
ellen elfogadtuk.
Oaztálj-sorsjegyeket eladunk.
Megőrzés végett átveszünk mindennemű
értekeket.
Óvadék célokra értékpapírokat biztosíték mel
leit kölcsíUizünk.
Elfogadunk: tüz, elet és jég biztosításokat az
E.sö Magy. Alt. Bizt. társaság részére.
Oazuasági cikkek beszerzései jutányosán
eszközöljük.
A Banküzlet körébe tartozó mindennemű
•
- roegbiráat elfogadunk.
Intezetünk kebelében működő -Önsegélyző
Hitel-Szövetkezet- kényelmes heti vissza
fizetésre jutányos kölcsönöket nyújt.

OSZI
VETÉSHEZ
Corbin magcsávázöszer változatlan
^árakon kapható. Corbin megóvja a
vetőmagot varjak és egyéb madarak
kártevésétől, üszögtől, rothadástóí,
férgektől. Egyszerű használati uta
sítás. Ezerszeresen kipróbálva, kitűnő
bizonyítványok. — Olcsó.

Dr, Keleti f-s Murányi "gST Újpesten.
$ M K ~ Rendeléseket é s kérdezősködéseket idejekorán

Czelldömölki J

kérünk.

R.T.

G y á r t e l e p ü n k ö n napont"
(Villamos-Művek)

müjég kapható.
Jégkiadás reggel 7—x& és ^ste 6—7 óráig.

M ü j é g á r a helybe

tömbönként:

.' (kb. 12'i/k^r.) 80 fillér-, fél tömb 40 fillérr"
k

Nagybani eladásnál 100 kilogramm tói feljebb tömbönként 60 fillér.
Waggon-ra&omány 4 korona métermázsánként.
Vidéki fogyasztóknak a helyszínen áfvéve'tömbönként 60 fillér. °
A jégszelvények lehetőleg előző napon a Villany-telep irodájában niegváltandók.
Nyomaton Dinkgrcve

Nándor

villanycrórt berendezett könyvnyomdájába*,

Celldömölk.

