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VEGYES TARTALMÚ FÜGGETLEN LAP

Bégjeién minden vasárnap reggel.
Előfizetési á r a : Egész, évié s k ,
f,.|,. ,.
korona, negyedévre ikon .na.
"Egyes szám ára darabonként -Jn fillér,'
vr

A közeledő rém.
- Rohamléptekkel közeledik a rideg
tel. megannyi
bó^ttlmasságával
Már
tudniillik a szegény ember szempontjá
ból nézve a dolgot
A különben szof^alm'as,
törekvő
ifépfjB nagy c s a p á s a tél. Áll ez kivált
a mezéi .munkával foglalkozókra, kikben
•megvan a munkakedv, meg á tetterő,
csupán munkájuk nincsen. Aztán m é g
ehhez j á r u l ' á . d e r m e s z t ő ,
farkasorditó
hideg; mikor egy kis (ütés, melegebb
étel is elkelne; csakhogy honnan teljék?
A nyáron szerzett és félretett lillérek a
legtakarékosabb életmód mellett is fel
emésztődnek.
Ezt a d r á g a időt kell valahogy értékesiteni, hogy a sok földhöz ragadt
ember*-né legyen" kénytelen a nyomorú
ság száraz kenyerét enni," családja ne"
dideregjen, ne fagyoskodjék a kétségbe
esés ne lankassza életerejét, ne csüg
gessze lelkét é s rossz gondolatok, lévtanok no forgassák ki eredeti mivoltából.
Itt van a ~ háziipar, melyet télen
egész faniilák kultiválhatnak odahaza. Az
utóbbi időkben á töldmivelésügyi mi
niszter kísérletezett e téren kielégítő
eredménnyel.

TÁRCA
A bizalmatlan.
• (Megtörtént

"set.) .

Nemrég vendégem akadt. Átjött hozzám
a falu esze. Mihály bácsi ugyanis legokosabb
ember a faluban. Ha hozzám eljött, ennek
nagy oka van.- Biztosan akar valamit. Persze
nem rukkol élő kívánságával egyhamar. Xeliogy
azt hií.yjem, hogy ö tőlem tanulni akar. —
Hiszen ő a falu, esze. Beszélgetünk az időről,
esőről, szélről, vetésről. Kérdezőkődik a politika
állásáról slb. Ő mindezekért nem jött. Jó félóráisf-fiuzta, mig kirukkolt vele:

D I N K G E E V E KANDÓÉ

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldonmlkní •
ide intézcndök a szellemi részt illető közlemények,
hirdetések és mindennemfl nénziltetékeb

.Munkát juttatni lehetné elegendőt a
népnek, annyit, hogy egész télen nein
volna hiány ebben, csakhogy a tömér
dek, elkészített cikkeket vájjon értékesí
teni tudná-e az állam? Valószínűleg nem
Itt a társadalom a nagyközönség
segítségére is volna szükség, ha a ma
gyar társadalom hathatósan támogatná a
hazai cikkeket, mert e^tekintetben
magyar nemzet nagyon közönyösen vi
selkedik.
Láthatjuk ezt kisiparunknál is, mely
erősen pang, se előre, se hátra nem
mozdul, óriási tétlenségben szenved s
ha a jó Isten nem könyörül meg rajta,
ki tudja, minő sors vár r e á !

pártfogásunkba

vchni. -mert ha

ezeknek elegendő munkájuk akadt, ké
szítményeik kelendőségnek : örvendenek,
akkor a mezei munkásokat is rá lehet
fogni a téli időszak alatt háziipari cik
kek készítésére,
A kisiparosok osztálya az. mely
m a n a p s á g a társadálom mostoha gyer
meke, melynek jajszava csakis a nyo
m o r ú s á g határáig hat, de továbtrr a j ó 
lét küszöbéig m á r nem bír jutni.

Hogy is boldogulhatna, mikor aligalig támogatják, mindenfelől szorítják,
sújtják, bénítják. Szerény eszközökkel dol
gozik, kevéssel beéri, de j ö n a nagy -A társadalomnak is kelt segitó kart konkurrencia, itt van a nagy vállalkozás,
nyújtani, lelkesedéssel, ambícióval fölka a g y á r i p a r é s főleg Ausztria, az ó ipa
rolni ezt a nagyfontosságú ügyet, akkor rával. Es itt van a nagy. inindent meg
lesz munka, illetőleg akkor a kész mun emésztő, megölő d r á g a s á g és ennek tete
kát értékesíteni lehet majd. S e munka jében a rideg, szívtelen, kiméletlen_Jél.
A rettentő d r á g a s á g , a r é m e s tél
mellett a kis emberek ráérni fognak —.
lesz hozzá lelki nyugalmuk — önmagu ránehezedik a szegény emberekre, kik
kat' képezni, művelni, mit a népkönyv nek jövedelme, javadalmazása nem áll
tárak utján érnek el. A napi munka a r á n y b a n a rendkívüli kiadásokkal
után egy-egy népszerű, jól megírt é s
A kormányzattal egyetértóleg a nagy,
könnyen érthető könyvet vennének elő. hazafias társadalomnak kell komolyan,
amiből szépet, nemeset, hasznosat sajátí önzetlenül eljárni a leküzdhető nehézsé
tanának el.
gek, bajok orvoslására, mert ha azok is

— Nem náció tanitó ur! Hanem tudja
Isten olyaTi kölcsönféle dolog. Kölcsön vesz
az ember, aztán fizet is,-nem ,is.
— Ahá! "már értem. Amortizációk akart
Mihály bácsi mondani.
" '
— Azt, azi. A fene essék beléje, de
hát öreg vagyok, hamar elfelejtem. Hogyan is
van ez laráló ur?
fin azután teljes erőmből, minden tudá
sommal elmagyaráztam az öregnek a törlesztéses kölcsön minden csínját-binját. Mert bár
a kölcsönnek, pláne a könnyen visszafizethető
kölcsönnek barátja-nem vagyok, de minden
esetre szivesebben latom, ha a szegény paraszt
törleszteses kölcsönnel >egit magán, mintsem
a vidéki takarékpénztárak drága kamatját

fizesse.
.
—
Mihály bácsi szépen megköszönte, hogy
felvilágosítottam, fölkelt s elment. Este megint
- — Ahá! már pedzi — gondolám ^agam oU volt.
ban, de mintha nem értenem. '
• ..'
.
— Meggondoltam tanitó Or, é n ' szeret
'.
"yih'iiiy iJitclTy ;"Mic~^rjr nél*' (efvenni" -Virrforintj• •Ivart" feés"kölcsönt,
ftVtffPlt lenrnra fizeiséj
— Mondja tanitó ur! Mi az a -ániork:/,ici.ó<-?

RACZ

Elsősorban a kisiparosokat keikkel-

löleg

GYULA

épület és bútorasztalos
Celldömölk (a kőfaragóval szemben).

Elvállal

- Újra elmagyaráztam neki, hogy annyi
kamattal, illetve kamatfizetéssel, minőt itthon
fizet, 30—Kt-^50 esztendő alatt a tökje is
lefogy. Sőt ba kis szerencséje van. még ke
vesebb kamatot is fizet. Újra megköszönte a
szívességemet s azzal ment el, hogy majd
megbeszéli otthon a dolgot
Mihály bácsit elfelejtettem már. Kgyszer,
hónapok mulra találkoztam vele az utcán:
— Xo bácsi! mi lesz a kölcsönnel?
vagy segített magán kölcsön nélkül is? b i m ,
lám mégis jobb igy.
l

Xem a' uram. Az ügyvéd kicsinálta
Szombathelyen az ottani takarékpénztárnál
6-OS kamatra. Tizenöt forintba került.
Hát maga szerencsétlen! miért tetle ezt?
Nem megmondtam, hogy ingyen csinálom: no
meg aztán a tőkét is fogyasztaná.
Épen azért tanitó ur. Ne is harag idjék,
de tlem lehet az igaz' dolog. Ingyen megsze
rezni, meg olesóbb .kamattal nem igaz dolog
az. Alán ésáTTmáradunk a n^|i7T:1;nizabb jiTyV""

mindenféle'

s azt a legszolidabb

asztalos

m u n k á t

kivitelbenjutányos
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Halálozás. Döbrötsj József Töldbuinkói
f. hó 3-án reggel li^orHtrnr 74 éves korain*
Csönuén elhunyt Telemét ö-én délután h e 
lyezték örök nyugalomra, nagyszámú-gy :i-zotú
közönség részvétele melleit.
Tanító választás. N.-Koeskün dtc.-'2-án
Cap Károly . oki. tanítót választollak, niég
egyhangúlag.
Füredi színtársulatáról. Nem érdek
telen-előttünk Füredi társulata. Legalább must
nem-az. ha ittlétekor az érdeklődés nem jgen
iiyih miit meg kijztfinsf„ünk kértben. I iiredi
most fejezte be szezonját Rohonczon. ahol
az egész idény alatt leli háza Volt és nünd.végig teljes sikerrel működött. Füri dí most
Körmendre meni, ajiol a bérlők - tekintélye
száma élénk érdeklődéssel várja.
Tanítók fizetéskiegészitése. A iiehi
állami el. iskolai tani'ók részére az 19(i7 évi
V..VVH. I . c . által biztosított fizetés és korpotlek kiegészítési államsegély engedélyezi »el
célzó kérvényeknek helyes megszövegezi se és
a szükséges okmányokkal való (elszerelése
útmutatójául .-Államsegély Kérvény es .Mel
lékletei* c.immel Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi igazgató-tanító egy instruktiv jel
legű értékes és min.len esetben igen elönyii-''
sen használhatótájékoztató füzetel szerkesz
tett és .adott ki. Ismerteti abban az államsegély kérvény alaki .kellékeik-.a kérvéayezés
eseíeit, a csatolandó okmányok, kiállítási és
ínelléklési módozatait, ád kérvénymintákat,
közli; a beszerzendő tanszerek és bútorok hi
vatalos jegyzékéi, a lakbérosztályba sorozott
helységek névsorai s csatolja egyúttal é.füzei
hez a helyi adatokkal kitöltendő kérvény
ínelléklési nynmtaivány-ürlapokat is. Ara két korona. Melegen ajánlom az érdekelt iskola
A dalárda működésben. Nehezen bár, ügyében a földművelésügyi minisztérium mun székek és tanítók figyelmébe Gyerkes Mihály-,
''mégis bekövetkezett az" az-idő, amikor újon kásügyi .osztálya ezen az utón is felkéri -a nak ugy ezen most megjelent útmutatóját,
nan alakult dalárdánk a működés térére'lép. lüüokaádokat, ha bármilyen munkásokra szük mini az évi tanmenetnek bármilyen tanterv
. I iröinmel vesszük hiret annak, hogy végre s é g ü k van. szükségletükről -a bérféllételek szerint tantárgyankénti beosztására szolgák*
• Részletes i'anlefviiyomtatványs valamint az
oly számban leptek a pártoló és, működő közlésével szóval, levélben, vagy táviratban
évi anyagnak osztályonkénti beosztására szol
tagok sorába, hogy-a dalárda ezzfl a nyil értesítsék a inunkásügyi osztályt
gáló miniszterileg engedélyezett .Tananyag
vánosság elé léphet, s mi is élvezhetünk órá
Téli ruhával es lábbelivel látott el 19
kat általa, midőn félre bánat, félre .bú, vigad nivendeket a jjnnshtesu izr. hitközség kebe beosztást nyomtatvány füzeteit. Megrendel
hatunk általa. Valóban -szégycnkedlietlünk lében mar két évtized ota fennálló .Malbis,— hető a l i vagy ö együttes osztály szamára
volna, hogy ily intelligens elemekből álló város Aruniin egylet. - ehauiikokor. melynek célja 2 K, 4 oszt. számára 1'80 K, 3 oszt szám.
kebelében, mim a mienk, nincsenek, akik a szegény tamilok felruházása. Az egylet eléua l'Gil K, 2 oszt. szám.-1 40 K, 1 oszt. szám.
szerénységéről ismeri, érdemekben -gazdag
szép és nemesén lelkesülni tudnak, akik nem Kohn Arnold áll. miért is az egész dolog 1 K előleges beküldése mellett Gyerke.- Mi
csupán a próza, de a költészet iránt is érdek minden feltűnés és ünnepély nélkül ment hály igazgató-tanítónál Székelyudvarhely. Chalődni tudnak. Musi már nem aggódhatutik** végbe.
luyka Rezső tanfelügyelői tollnok.
többé, a dalárda megalakulását faktumként
Uj állatorvosi állás szervezése. A
Ambrus Zoltán-Naptár. A Révai Test
tekinthetjük. Ma délután 2 órakor log meg varmegyei törvény hatoságának felterjesztésére
tartatni az alakuló gyűlés, melyen való meg— _a_ földművelésügyi miniszter a felsőőri járás vérek Irodalmi Intézet R-T. ez alatt a ciffl :
jelenésre az összes tagok ezúttal is felkéret ban Pinkafő székhelyivel ideiglenesen és. k i  alatt adta ki a Révai Kalendárium 1908. évi
nek. Ezen a gyűlésen választaniuk meg a vételesen egy második járási állatorvosi állást folyamát. S ezentúl évről évre változó egyvezetőség tagjai és mint hirlik: az elnöki ál szervizett. A miniszter° elhatározásáról tt hé egy fontos irodalmi mozzanatból: fűződő lesz .
a ciin. Annak a törekvésnek akartak a ki
lásra dr. I'letnic-s Ferenc az egyedüli jelólt.
ten érlesft"?tte a vármegye alispánját.
adók ezzel kilejezést adni, hogy ezt a párat
inig az alelnökL tisztséget Somogyi Aladár
A nemzeti csendes. Bár csendesen ját
szolgabíró által kívánják betöltetni. Megalaku szotta néhány legényke, a .csendes.-t a bor-' lanul kedvelt naptárt fokozottabb * mértekben
lás után a dalárda működő tagjai azonnal gátai •Olvasókör.-ben, mégis eljutott a zaja állítsák a jeles irodalmi alkotások propagálá
aktióba lépnek, hogy a küszöbön levő farsang a csendőrség fűiébe. Ez meglepte az illetőket sának a szolgálatába.^A_törekvés dicséretes,
és feljelentette, őket tiltott kártyajáték miatt. .'s.a kezdet szerencsés, mert hiszen kétségte
ne találja készületlenül.
Temesvári Szt.-Miklós országos vá- len, hogy Ambrus Zoltán összes munkáinalt»
Felemeltek az okmanybélyegárnsitás .Sájó-M'" j " ! informált' helyről értesülünk
meyelniis; ? ..modern, magvát": ű^ajnu'-éW
á l : Az óKmany"béIyégái"fs^
egyik legjelentősebb eseménye. Az ÁmOroT"
1-én kedves napjuk lesz. A pénzügyminiszter hiány folytán a f. é. december 12 én kez
Zoltán-Naptár
olyasmányi
része teljesen
ugyanis elhatározta, hogy'az' okTnáliyTiélyegé'k dődő temesvári szárvásmarliavásárón "igen
ÁmíTrus Zoltán irőf egyéniségének "a mélt*'""'
árusítása utáni julatékot az eddigi í- és fél nagymérvű felhajtás várható, amely körül
tásával foglalkozik; a maga kerekded-égében
percentről 2 percentre emeli föl, ami nagy- ményre az érdekelt körök figyelmét ezennel
érdekes, összeállításában ötletes . olva.-inanl
forgalmu tőzsdéknél már jelentékeny jövede felhívjuk, Ué "sertésekből és lovakból is nagy
ez a mozaik, melynek apró köveit irodalmunk
lememelkedés! jelent.
felhajtást várnak.
nak jelesei szolgáltatták. Az olvasmány! részt
Mulatsagi hirek. .V helybeli kath. legény
egylet nagyszabású táncmulatságra készül,
melyet műkedvelői szinieiöadással
kötnek
össze. A Sárga cxíhii fogják -zinre. hozni,
melynek próbál már javában folynak.
Banyakatasztrofa. Nagy szerencsétlen
ség történt tegnapelőtt pénteken .a. Néiitéfkere.szturhoz tartozó líalpzsái kavicsbányá
ban. Á bánya egyik o l d a l a beomlóII es az ott
H Í R E K .
foglalatoskodó és iniisem sejlő három gyer
mekei maga alá temette, akikél már csak
Advent. Az ietókészülél--ideje az I V .holian tudták a kavics közül kimenteni. A
Jézus eljövetelére. Az Ur .eljöttr. mi már nem szerencsétlenség hiré nagy részvétéi kelt
ugy várjuk öt. mint az"' ótestamentum, j á m - mindenfelé'. Dr. Király János járásorvos és
U.r lelkei: nem lesli születését varjuk. Ne
Somogyi Aladár szolgabíró tegnap voltak' a
künk a kegyelmek Istenét kell várnunk s a helyszínen vizsgálat megtartása végett. V
magunk lelkét kell megtisztítanunk, tiog'y
A jövő esztendőről. -Már csak egy hó
minkét ne érjen az. a vád, mely a betlehemieket, nap választ el bennünket a jövő év kczdetéhogy nem adlak helyei Krisztii; nak, begy J. , |
ezért talán néni .lesz 'érdektelen, ha a
megszülethessek, I'. lelki megújulásnak, a lelki "•jövő esztendő egy pár érdékés adatát, felso
teljes tisztaságnak, a kegyelmek leányának
roljuk. A nagyközönség általa baii.-iicin- törődik
' rtz-dye-i-Hiivel, f.s.eude~eu siklik ,it egyik évből
Kgyház. hogy milyen boldogságot is veszteti a másikba, nem törődve a különös adatok
el az ember, s hogy milyen, tisztásig felé kal. A jövő év az r.niS-ik Krisztus születése
kell törekednie. Ezt állítja élénk a mai Un-. óta, szökő ev. 366 nappal. Az év közepe:
nep. a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe..
július 3-ának oelc. A leghosszabb napok
Választék névjegyzéke. A megye t.'.r- június 17-éu éá 18-án. a legrövidebb napok
tvuyltubWig<°makJtűzp<tnlL.vála.«ztmán.yaösaze-' december 21-énj'-s 22-én lesznek. .Az
állította' a jövő l'.HVS-iki- képviselőválasztók lendő, szerdán, január 1-en kezdődik
csü
névsorát.- melyből eilümk. hogy a szombat törtökön, december. :íl-en végződik.- Nagy
helyi kerületben- van 4039 választó;- a kő örömére szolgálhat a bálázóknak, hogy a
szegiben 2ti22. a -arvánbau átNig. a rumi farmiig rendkívül hosszú tartamú lesz. A
bán 2U2.1, a körmendiben 4107. a mura farsang ugyanis Vízkereszt napjától hushagyőszombatiban
4875, a
szentgotthárdiban keddig tart.-vagyis január 7-ikétöl március
2407, a felsőeöribeu 2926,: a németujváriban :t-áig. tehát Ö7 napig. A jövő évi húsvét-ké
2830, a celldömölkiben 2637. láthatjuk tehát, sőn lesz. amennyiben liusvétvasarnapja ápri
hogy a legnagyobb választokérulel^ a mura lis l i l é r e esik.
szombati, a legkisebb a szentgotthárdi kerület.
Á visszavándorlók munka-közvetitése
félreállnák, kiktől elvárhatják e nemzet
fiai a támogatást, helyzetűk enyhitésfC
akkor a szegény kétséglieesetl emberek
a biztos pusztulás örvénye felé sodrod?
nak. ami pedig nem lehet érdeke seinaz államnak, sem a társadalomnak.
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KAROLYNÉ

csemege különlegességek es iüszerkereskedése
á

a-legiziésesebben bármilyen ünnepélyes
alkalmakra. • ..— • —

a magyar irodalom i«~> ismertető jcgyz. k>- h.,, „ .
érezte először a féltékenység
követi. A naptár külső kiállítása jo ,/!.-,,
i iojiiiiliii.it. Sedeyné pedig ezerszer, meg ezervall s ily kiadványoknál meg nem szokottal
-zer amióta .olorjánházyt szerette, IV ennyire
előkelő. Az Ambrus jiiiltán-naptárt; a kiadó
, még. soharmint most Érzelmeinek máskor
hivatal — VIII.. (vtlm-Ul 18.
ingyen kiiirjr^,".,,, | . . n ura lenni mikor Adorjánliázvval
u

tlu

' j ,|..lko,olt rVk.Óxe-zlett szenvedély lobogott
i szemében, iltúieies vágy pirosította ki arcát
, mindig Most jobb történi. Ideges, semmivel
nem lörodó természete hatalmába kerítette
teljesen. Adorjánházyék felé. indult. Tenni,
mondani'akart valamit; Maga sem tudta mii.
lie olyat, hogy ulánna szét roinbolódjék
Adorjaiiliazvek családi boldogsága. Alig busz
lépésnyire volt niar löhik. Kkkor megszólalt
mögötte egyiiaiig.

Bün és bűnhődés.
'Elbeszélés).
lBevarity

Gyula.
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Adorjánházy hallgatott, Érezte", ha felelne
g á t o l t hangja elárulna.
Adorjánházyné igyis sokat sejlett mar.
Szomorú lett. s maga sem tudta miért, de
ellenszenvesnek találta azt a n ő t
Ilonka észrevéve, de meg nem értve e
jelenetet, egyszerre gyermeki jókedvvel mu
tatott előre.
\ :
"
— Nini! Olt áll előbbi látogatónk.
Ki csakugyan kissé távolabb ott állt a
detektív.
• .
"'
Adorjánházy homloka elborult. A kitörni
készülő vihartól rettegett' De mégis volt egy
kis. reménye, hogy simán fog elmúlni minden.
Mar sajnálta, h igy nem..beszélte le nejét az
idejövetelről. '.
Sédeyné.is észre vette Adorjánházyékat
Az ö ideges termeszttében azonban egész
más változást idézett elő ez a találkozás.
Szerelmes volt. Imádta Adorjánházy!.
Azért is hódította meg mindig és mindig,
'íjra meg újra, mert beteges képzeletében
irjgyélte a férfit saját feleségétől is. Adnrjáns

:
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fristőltésu gyógy és ásványvizeket, úgyszintén el

Czelldömölk.

nieg azoknak, akik levelezőlapon kérik.'.
'"p'•.; "•'-•_" .. '.~~^7===:

tillértöL felfele,

Orosz és Karaván teát, teasüteményt, gyümölcs
és déligyümölcsöt, sajtokat, hideg felvágottakat,
vállal gardinetek elkészítését és halak díszítését,

rekc(«> rkut.Tuhoz
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— Nagyságos asszonyom'. Férjét látom
olt jönni a fasor végén.
•
— Hallgasson — szólt indulatosan
Sédeyné. Közeledik .Adorjánházyék felé. ekkor
eléje állt a detektív és lassan parancsoló
hangon reá szólt':-— Ne okozzon botiányt. Nagyságos
asszonyom. Csillapodjék kissé.
AUorjánházyné és Ilonka szivdobogva,
rémülten nézték e jelenetet. Fogalmuk sem
volt arról, miérl a jelenet. Adorjánházy ha
lott halványon állt. Xézte, szinte hypnotizáltan nézte Sédeynét Mozdulni nem bírt, a
rettegés "kiölt
belőle minden akaraterőt.
Sédey- pedig siető léptekkel közeledett s"midőn,
feleségéhez ért. az megszólalt Nem volt már
ura gondolatának, lettének, csakis ugy tör
ténhetett hogy önmaga töri pálcát saját
maga feleit
_ — Sézdi Ott-áll feleséged szerelője
kelten bírtátok, fogjatok kezet egymással !
S aztán egyszerre szivéhez kapott, egy
ijedt sikoly hallatszott még ajkáról. Kiájult.
Kérje és a detektív vitték be a batárba.

B é r e s

Adorjánházy —felriadt. Sédey tekintete
pihent rajta. Oly gyűlöletes volt ,a pillantás,
hogy ő maga is, meg a nők ismegborzadlak.
Hallgatva mentek kocsijukhoz. Alice
márványhideg arccal nézett maga elé. Adof- "
jáuházy mint bűnös ült" mellette. Hallgattak
az egész utón s csak midőn haza ••értek.szólt
Alice Ilonkához:
' .
— Kérlek, édes - anyánknak ne szólj
semmit"
(Folyt, köv.i
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Nézze agy ahogy akarja:

i
a

Azt nem lehel elvitatni, hogy á Fayfele Sodener Minerál pastillák több mint
2 0 év óta a nyak és agége meghűlésé
nek minden- formájánál fényesen kitűn
tek és hogy.a legnehezebb-katarrus gyógyitására millió és millió ember azokat
épp oly fényes eredménnyel használta
és használja most is. A Fay-léle valódi
Sodener egy háztartásból se hiányozzék,
hogy mindig kéznél legyen. Dobozonként
1-25 K-ért mindenütt kapható. L'tánzóktól óvakodjunk és kérjünk állandóan
»Fay-féle valódi Sodenert.

Főűgynökség Magyarország é s Ausztriára:
. ' . - WIEN, IV. Gr. Neugasse il.

Könyvkötészethez
szükséges gépek és egyéb felszerelések •

haláleset miatt jntányos áron

— eladók.

=

Az üzletet saját kezelésem alatt mélyen le
szállítón árakkal tovább folytatom, miért is
kérem a I . közönség szives pártfogását

Özv. Zsigmond Istvánné.

S á n d o r

nri és női cipész
CELLDÖMÖLK, Kossnt-n., kőfaragóval szemben.

- ^ ^ ' z i W m í i H r o r igényeinek M j e s e i ^ e g M e l í L e é ^ ; "
női- és gyermekcipőket jó anyagból, mérsékelt árdn.
=

Vadász- és lovagló-csizmákat, továbbá fájós lábakra special Cipőket.

=

Javítások pontosan és játányos áron azonnal, eszközöltetnek. — Mindennemű cipőtisztító szerek legjutányosabb árakon I
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Kékkúti Annatiszta,

baktériummentes,

egészséges

Zalavármegye Balaton hegyei között. — 4 legnagyobb orvosi
szaktekintélyek által elismert
• . :
G

Y

Ó
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cukorbetegség, vérszegénység, vesebaj és mindennemű emész
tési zavarok ellen.
.

KITÜNÖ

BORVÍZ

bármily gyümölcs-szörppel pompás.

ÜDÍTŐ

ITAL

vegyileg megvizsgálva T-Ji'an budapesti m. kir. tud. egyetemi
tanár és dr. S z i l á g y i Gyula budapesti műegyetemi magán
tanár, kir. keres. törv. hites vegyész által.
-
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