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Az idő halad. Az évszakok egy
mást kergetve jönnek, majd
mennek.
Még el sem m u l t a rügyfakasztó tavasz,
már itt a napsugaras nyár. Alig halad
lak el a forró nyárt napok, már itt
van hervadásával az ősz. A virágos
rét lassan elveszti díszét, a rengő ka
lász helyett csak tarló jelzi már és be
köszönt a rideg tél . . .
Sürü, szürke köd borong a lég
ben, be von távoli hegyormot, népte
len utcát, háztetőt, mindent, A fák
lombtalanul meredeznek a kietlen puszta
ságon s a tar mezőkön dermesztő szél
nyargalász., A. nagy természet egy időre
p i h e n n i - tér.
:

mintha mindén
készülne.

A

sivár

pusztaságban

— ami élő —
. -.

halni

A m i g . lassan, halkan szállong a hó
és beföd göröngyöt, sarat, leveletlen
ágat, siralmasan hangzik fel a szegény,
az éhező emberiség kérő jajszava: •Ad
jatok, adjatok.< S e panaszos, évelőkig
ható siralom, m e l y bejár országot, vilá
got, e-földön legtöbbször csak az ala
csony kunyhók belsejébe surran"»' he.
A Tfiagas palotákon hiába zörget, ott"
legtöbbször zárt ajtókra talál.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Pinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide intézendök a szellemi részi illető közlemények,
hirdetések r s mindennemű penzilletékek.

remegő tagjait belakarja. — selyembe
bársonyba jár. — aki addig, mig ott
künn az éhező sereg fázik, didereg, —
kényelmes.-meleg szobában él, — nem
is gondol arra, hogy a kérőnek, a sze
génynek adni kellene. A gazdag nem
látja a szenvedőt, nem látja a nyomor
gót. Mese előtte a.reszkető kezü. kol
dus, -mesc-~a-betcg, a bzenvedő—anyát f
sirató gyermekhad. Nem tudja, vagy
Ián csak nem akarja ludni, hogy van
nak éhes. árva emberek. Csak egyre
gondol, csak egyet lát, csak egy a valóság előtte, csak. egyről tud — és
ez a pénz.'
Ezt gyűjti halomra,' nem nézve az
utat, amelyen jár, nem -válogatva az
eszközöket, amelyeket -használ. Azt
hiszi, hogy a kincs, a vagyon boldogít
Pedig tudhatná, hogy: -Kincs, vagyon
lehet bár mint özön, a telhetetlen el
merülhet benne s nem fogja tudni, hogy
van sziv-öröm.« Már pedig mi a bol
dogság ? Nem-e a szívnek megelégedett
sége, a szívnek az öröme? Vagy tán
boldog volt a »Korneville-i harangok <
fösvénye, amikor rémes éjszakákon
örökös félelemben és rettegésben ott
turkált remegő kezeivel a csillogójtranyak kőzött ? V e d i g volt pénze7 volt
vagyona. Nem, a-kincs, a vagyon még
nem boldogít.

Csak a szegény tudja megérteni a
szegényt. Csak a szegény tudja, m i t
• Beláthatatlanok az Isten utjai.«
tesz az, nélkülözni a kandalló melegét
s fagyos időben hajléktalanul
bolyon Nem tudni, miért nem adott minden
gani. Csak a szegény tudja, mit tesz az. ből minden embél-nek egyformán. Miért
mig ott künn süvöltve sikong a szél és van az, hogy áz egyik ember szegény,
kavarva hordja a fagyos havat, meghú a másik meg gazdag. De bizonyára az
zódni éjjelre egy-egy sötétebb kapu a l  egyik embernek nem azért jutott osztály
jában és senkitől sem zavarva, néhány részül a szegénység, hogy azért a többi
órát-szandtkálrii. Csak a szegény tudja, jobbmódban élő embertársait, gyűlölje,
hogy vannak nyomorgók, szenvedők, hanem hogy békében várjon, tűrjön és
kikben csak a hit tartja a lelket s á munkálkodjon mindaddig, amig sorsa
kiken csak. az ég'segít. . • • .- . r :•..»::jobbra nem fordul. És bizonyára a gaz
A gazdag, — aki addig, mig más-, dagságot sem azérl kapta a másik- em
t m k a l i g van egy kis rongya, melybe ber, hogy azért a többi sanyarú viszo
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nyok közölt élő embertársait megvésse,
hanem, hogy segilse a nyomorgókat,
istápolja a gyámoltalanokat, ruházza a
rongyosakat, táplálja az éhezőket, fo
gadja be a hajléktalanokat.
És miért
adott az ész mellé szivet? Tán azért,
hogy mint egy fagyoskérgü. hitvány
húsdarab a vért mozgassa. Nem.
Ha
nem azért, hogy irányítsa az ember
cselekedeteit. És ugy is van. Aki a szi
vére hallgat, az csak jót cselekedhetik.
Gazdag emberek! A hideg télben, —
amig hegyen-völgyön sikoltva száguld a
szél s a távot erdők leveletlen lombja
meg-megzörren,— szól-e a szivetek
valamit? Hallgattok-e a szivetek szóza
tára? Meghalljátok-e, hogy a szűkölkö
dők halk zokogással mint esedeznek?
Eszetekbe juke, hogy az Isten igazsá
gos? Hogy a jótét helyébe jót várhaltok,
de viszont a büntetés elől nem mene
külhettek, mert az igazságot oszló kar
minden világokon át ér.
Gazdag emberek! Ti sokkal tar
toztok a szegény embereknek, a tár
sadalomnak, a hazának, az Istennek.
Hallgassatok a szivetek szavára, halljá
tok meg a szűkölködők kérő esedezé
seit, jusson eszetekbe, hogy «az Isten
igazságos. És ti, kiknek az ö- végtelen
jósága bőven juttatott a földiekből, a
szegényeknek, az árváknak, a gyámolatlanoknak, az elhagyatottaknak adja
tok . . . adjatok abból, amit Isten
adott!

Honfitársak, honleányok 1
Közéig a karácsony, jusson eszünkbe
az a sok ezer kivándorolt, aki messze ide
genben a mi léhaságonk miatt hullai keser
ves könnyeket, a szent ünnepen. Ha nem
tettunk volna rabjai a külföldi lim-lomnak,
ma ók velünk együtt az édes haza földjén
örvendenének. Idegenből hozott cikkekkel cifrálkodiink. a inaityar iparos pedig miattunk
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s azt a legszolidabb kivitelben jutányos
á r O I l kéSZiti Javításokat gyorsan és pontosan eszközli
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nyomoroghat. Ingyenrtej, ingyen-kenyér és
hazafiságot lángoló szózatok nem mt-niik meg
• magyar iparost: Biztosítsunk neki állandó,
száraz kenyerei és í> szívesen tovább nyomo
rog imádott hazájában. Szüntessük meg az
általat.'? nyomort azzal, hogy pénzűnkön csak
házai iparcikkeket vásárolunk karácsonyra.
Vagy annyira sülyedett nemzetünk, hogy már
em sun tépc.-? Az a szülő aki kedves
gyermekeinek idegen holmit' vásárolt kará
csom- -zent estélyére, utijegyet váltott nekik
a jöven.lő hontalanságra.
Kerüljük karácsonykor azt a házat
a h o l idegen isteneknek áldoztak.
Hazánk vérei! Cselekedjetek ugy,amint
azt a haza sorsa megköveteli. Akkor felvirul
újra a hon es orö>. boldog iparososztály
imája száll and a inagyaruk Istenéhez kará
csony szent ünnepeli.
"_
Krre ker miedannyilokat a
Tulipanszövclség -Magyar Védőegyesület i
I

Valaki . . .
Valaki a bélen a városunkba ural
kodó szobahiány miatt egy billióid-asz
talt bérelt ki égy egész éjjelre. (Ked
ves egészségére az éjszakai nyugodal
mat ! l

Szel vitte -/••haja .
•KözépélH".
Azt a sárga. hervadt
..Faleveh't.
Amelyre Írva \..h.
• Isten vélóú-fSzive nem lelt többé.
Vigasztalót:.

i Tudta jól, ki irta
E bucsu-s/ot'/.,-,
Mindig sírva ve.-zi
A kezébe:
Ősszel, levélhullás
Idejébe
.Sznilt/i/óiyi/i Yilintt.
1

Álmodozva.

v

Virággal behinte.t. puha. zöld gyepiigyon.
Édes elmerengni. Oly* édes az álom !
Arcom simogatják a selymes fűszálak:
Lezáródik szemem s jönnék tünderalmok.
Kgy kicsike virág az- ajkamat en.
Titkos üzenettel csókot adok neki
Osszé-összehajhk a sok szép virágszál.
Es a felkapott csok iuind tovább-tovább száll;

S mire áz utolsó virághoz eljutna.
Csintalan kis szellő szárnyaira kapja.
vele kiesi, fehér házba,
Valaki a bélen egy képeslevelezd- j-Kéj.üI-repül
rózsám ajakára
lapon küldött üdvözletet »Celj szépsé Kicsi fehér házb
gének' címezve. András, buzgó postá
Virágok közt szellő újra lengést támaszt,
sunk, mindezideig még nem bírta ma.
Meghozta a csókra inas csókkal a választ,
gát elhatározni,;, hogy kinek kézbesitseHozzám is elhozzak a kicsi virágok.. . .
Azt mondják, hogy valaki á >birIllatos gyepágyon edes.'k az álmok. '
bics< játékon az Líj Kávéházban sokai
• "
—kút— ••
nyert.
Kinevezés.
A.
győri
kir.
Ítélőtábla
elValaki a Griff«-Iien keveset iszik,
de gyakran, a Központi baji > ritkán-, , niike dr. Beiiull 'fjek ügyvédjelöltet a pápai
járásbírósághoz díjas jóggyakoriiokkánévezteki.
de sokat.
Karácsonyest a kórházban. .Mindnyá
Nem csoda, hogy valaki a héten ;
már megrendelte lakásába á villamos jan emlékezünk, mily kedves karácsony estét
lámpákat, hisz a tervezetet már ki is ' rögtönöztek a mull évben a" helybeli jó szinyomtatták.
*~ j
j vek a szegény korházi betegeknek. Több ol• Az már rttkáii * történik meg, I dalról óhaj. merült fel. hogy az idén. is meg
hogy valaki egy urnák adjon éjjeli [ kellene ezen örömöt szerezni azoknak, akik
zenél.
; a családi körtől távol, betegen töltik él a
Valaki az I j Kávéházban igen meg • szent karácsonyeslét.J'lzy. Ányos l.ászlóné
kedvelte a hirhicset. A játék végén kegyes volt vállalkozni rá. hogy mint tavaly,
"azonban azt kissé költséges passiónak az idén is ö hozza küldessenek az adomá
találta.
nyok, melyek lehetnek ételnemiiek. bor, dohánynemüek, karácsonyfára való. tárgyak és
készpénz is. Hordjuk össze a szeretet oitárára
. áldozatainkat minél többen!
A korcsolyaegyesület megalakulása.
| A téli évad küszöbén a korcsolyakedvelöink
Hogyha lelked . . .
| egyesületet alakítottak, melynek feladata a
Hogyha lelked visszaszáll a múltba.
I korcsolyapálya jókarbantartása, a szabályren
Gondolj rám is néha álmodozva,
delet megalkotása és annak betartása leend.
Ne sajnálj egy. csak egy könnyetértem,
Az alakuló gyüles elnökké Kelemen Tivadart,
Azt a könnyet, hidd. mngérdemeltem.
alelnökké dr. Hetthéssy Kleket, titkárrá Né
meth Ferencet, pénztárossá Somogví Aladárt
Hogyha találsz magános virágot,
jégmesterré pedig • Hauler Jánost • és SzagS magányában elhervadni látod,
meiszter Józsefet választolta meg. A' legfon
-Sírj eL.sirj. el egy könnyel felette.
'•
tosabb feladatok az utóbbi, két fiatal tisnt

HÍREK.
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isten veled I
I Isszel. levélhullás
' Idejébe
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-fjemre
kell majd a pálya használhatóságáról, jókarban való tartásáról
Talált kulcsok. Radö Ignác vasúti áll
felvigyázó egy csomag kulcsot talált. A jogos
tulajdonos igazolás esetén nála átveheti.

50. sz;un.
Szilves2ter-est. A polgári" olvasóig
határozata szerint f. hó ,:il-én" este
körhelyiségében íTory-léle vendéglő) Szilv. sztérestét tartanak. Az estély vacsorával kezdődik
és egy teríték fél liter sági nedűvel egyig
J ó n kor. A megjelenésre vonatkozó aláírási iv a kör helyiségében van kitéve.
Dalárdánk működésben. Múlt vasár
nap délután megtartott alakuló gyűlésen vé-.
laszlotta meg a helybeli dátárdaegycsülel
I tisztikarat. Elnökké ilr. I'letnits Ferenc, al
elnökké Somogyi Aladár választatott meg,
Titkár Kaiiioiuly Ferenc, pénztárnok fh-edüs
Sándor léit. A kárnagyi tisztség Angyal Janos tanítónak jutott, aki hivatásának lázop
nyara kitűnő képzettségének, megfeh ifién is
fog megfelelni Ijázuagygyá Vas János, ezen- .
kivüLmég tiz.nni'gv v d t-zlmoivi lag v d iszlátott meg. Az ifjú egyesületnek azonban
meg saját otthona nincs, miért is egyelőre
dr. Pfetnfor Ferenc liucsátott rendelkezésre
megfelelő helyiseget. ahol a dalárda már be
is rendezkedett és olt kedden estc K órakor-:
megkezdi működését Mint hírlik, a farsang
ban nagyobb szabású dalárdamiilalságra ké
szülnek, ami minden bizonnyal a legfényesebb
sikerrel is kecsegtet. Ma délután ismét lesz
gyüles a városháza tanácstermében, ' melyen
az alapszabályok
megszerkesztése
kerül .
napirendre. '
'
..
—
M ghosszabbított vasútépítési enge
delem. A kereskedelmi miniszter tegnap leiratilag értesiteUe Vasvármegye törvényható
ságát, hogy Porkoláb Mihály dr. celldömölki
földbirtokosnak és HolTman. .Fülöpfcemenes-szentpéteri vállalkozéüiak a györ-sopron-eheirlurti vasul-Kapiivár-tlarlha állomásból ki
zárólag : Kislálud, Mihályi. Vadosla. Páli,Vájj
Keménesszentpéler, Magyargencs és Kcineneshögyész községek érintésével a in. kir állam
vasutak Vinar állomásáig és innen Neinesszalók. Pórszalók, Dabrony. Vid, Vecse és
Nagyszöllös községek érintésével a m. kir.
államvasutak Devecser állomásáig vezelendészabványos nyomtávú gőzüzemű helyiérdekű
vasútvonalra •az 1907. évi december Vjkelt rendelettel kiadott előmunkálati engediletr. érvényességét a lejárattal számítandó
további egy ev tartamára meghosszabbítottá.
Éjjeli csendélet. Több oldalról érke
zett panasz hoz::ánk, hdgy kedden éjszaka
1—"2 óra között többen a posta-utcában oly
éktelen lármát csaplak, hogy "az egész kor
nyék éjjeli nyugalmát felverték. Nevezetesen
éjjeli zene üuigye alatt az egész bandát egy
ablak alá állították és otl fortissimo húzatták
a legduhajabb nótákat, közben pedig ők ma
guk léktelen kurjantásokban törtek ki és
mindezt a klarinét sivító hangja és a kör
nyékbeli kutyák üvöltése harsogta tul. -\ pa
naszosok megnyugtatására arról értesülünk,
hogy az illető csendháborítók; ügye a szolgabiróság előtt van. 'Díszes kirakat. Szvoboda Kátoly ne a
közelgő ünnepek alkalmából különféle karjr
csnnyrcikttékkel vmi^Iiialmózva; n^TyVltP
diszes kirakat készült megszemlélésre. E K"
nyes kirakatot, mélyben ezerféle cukorka. sfr
temeny és egyébb csillogó disz kellőmbe
látványosságot nyújt, a vásárló közön.-égnelt
délután 5—fi óra között megtekintésre ajánljak:
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Karácsonyi
SZV0B0DA

KAROLYNÉ

:Y fűszer- és cseinege-kereskech'sében
Vadászat Nicky Ferenc grófnál.
Xicky Ferenc gróf Ostfiasszonyfai vudászterülétén két napos körvad.'iszalot rendezeti, a
inelyén
résztvetlek: Xicky László gróf;
Xicky Pál.gróf, Rohuncy Lőrinc báró, Ajkav
/."lián, .Szabó Imre, Takách Márton és. Végh
Kndre. A vadászat ig: n s z é p eredménnyel
vegz-öilötL^l vadászat más óik napján a gróf
gazdag vadászlaki imát rendezett vendégei: tisz
teletére. . -

'/
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vásár!

Karácsonyfák, karácsonyfadíszek, csillogó-gömbök
i's szálak, luJiidenféieT élvezhető karácsonyfára való SZ3lORÉS csokoládé cukorkák, füge, dió. alma etc. dnsválasztékban
jutányos árban kaphatok
_• — — _

Karácsony a postán: A karácsonyi és
újévi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt a
küldeményeknek késedelem nélkül való keze
lése esak ugy biztosidiató, ha a közönség a
csomagolásra és címzésre vonatkozó postai
szabályokat betartja. Különöséit sz'eraelőtl tartandók a köv.dikezők: (..Pénzt, ékszert inas
tárgyakkal egylie csomagolni nem szabad. 2.
Csoniagolásrár' faládái vésszökósar, • vászon,
ki. I . , : T i ; kil in :.. ki b.i bn sulvu I o ... nkn il
pedig erős es..magoló papír használandó. Pa
pír burkolatú c.-omagok erős zsineggel átkötendek is l; pec:;t;fénd;'k. i. A ennzesw-l
kiváló "golid fordítandó címzett vezeték es

528 sz. 1907. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az
1881. évi LX. t,-c. 102 S-a értelmében
ezennel közhírré teszi, hogy a szombat
helyi királyi törvényszéknek 19117 évi
9840/p. sz végzése következtében dr.
Balassa Jenő ügyvéd által képviselt Steiner Lázár fiai gyomoréi bej. kereskedő
cég felperes javára Sági János és neje
kápolnai lakosok ellen hátr.•82 K H jár.
erejéig 1907. évi október hó" 10-án
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
le- és felülfoglalt és 1285 K-ra becsült
következő ingóságok, u. m : 1 d r b ' l ó ,
szarvasmarhák, siTtesek takarmányneniúek. gazdasági eszközök nyilvános ár
verésen eladatnak.
Mely árverésnek a celldömölki kir.
járásbíróság 1907. évi V. 325/2. számú
végzése folytán 32 K hátr. tőkekövete
lés, 182 K lökének .1907. évi augusz
tus hó 1-ső napjától járó '>°,' kamatai
és eddig összesen no K 90 till. bíróilag
már megállapított költségek erejéig,
Kápolna községben alperesnek lakásán
1907. évi december hó 16. napjának
délután 3 Órája határidőül' kitüzetik és
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin^
lelt ingóságok az 1881. évi LX t.-é. 107.
és 108. §-ái értelmében készpénzfizetés
mellett, a. legtöbbet ígérőnek, szükség
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

A vármegyei gazdasági egyesület
I. hó ü-án tárlóit illésén elhatározta, hogy
1908..év folyamán Magyarsjeiicseii álláldijazasokat rendez. -.
\Községi birok mozgalma. A szociális keresztnevének és lakhelynek pontőr, k i t é t e 
bajok befészkelték másukat a községi birok lére. A rendeltetési hely tüzetes jelzés (vár
közé is és fizetésrendeüést köveiéinek ők is. megye - ha ott posla nincs az "utolsó posta
Manapság már ritka az a hivatal, ahol a jegyzése szükséges. 4. A címet magára a
kvalilikátióból eltekintenek és. csupán az élet burkolatra kell Írni. ile ha ez nem lehetséges
tapasztalatokon alapuló értelmiség a megkí agy a eim fatáblácskára, bőrdarabra, vagy
vántató feltétel. Mi'ugy tudjuk, hogy ez az erős Icmczpapirra iraiidó. melyet tartósiui a
állás -inkább tiszteletbeli szokott lenni, a köz csomaghoz kell kötni. Pápiliápoka i r t cím
bizalom és becsüli'.- inegnyilalkozá.-a olyan egész terjedelmében "á csomagra ragasztandó.
jobbmódu községi polgárokban, akik e tiszt Felette kívánatos, hogy á feladó nevét és
ségben nem exisie.nliát. hanem dekórumot lakásat. továbbá a cimirat összes adatait feli
lelnek. Kz oknál fogva indokolatlannak talál tüntetendő papir|aplegyen magában a csomag
juk mozgalmukat, ami a közterhek emelését ban is WlielyezveT~57TA' csomagok tartalmát
ugy a.cimiraton, mint a szállítólevélen szaba
vonhatja maga ulán. •
. '
tosan és részletesen" kell jelezni. .Budapestre
Tázoltószövetsépi gyűlés. Tegnap délés Wienbe -szóló élelmi szereket, szeszes ita
-ulán tartotta választmányi gyűlését a vár
lokat tartalmazó csomagok cimiralára és az
megyei fuzoljosz:. vetsi ^ liielvtn a kclelezó
ilyen önmagok szállítóleveleire a tartalom
tüzőrség felől határoztak. Varosunkat Pálominőség e^ mennyiség szerint jegyzendő f i i ,
vifs József kerületi felügyelő képviselte^' a
(pétdát.1 szalonna 2 ke. I pulyka :t kg 2
gyűlésen.
liter bor slb. ,
Karácsonyiavásár ellenőrzése. A vár
Lépfene .Xasysimonyihan a lépfene
megye alispánja leiratot intézeti a járások
• Amennyiben az elárverezendő ingó
. főszoJgabirájához, hogy *iz áruba bocsátott járványszerüen lépett fel.
ságokat mások is le és felülfoglallatták
karácsonyfák jogos szerzését és árusításai
és azokra kielégítési jogot nyertek volna,
ellenőrizzék.' Ezen intézkedéssel elejétakar jak
ezen ^árverés az 18S1 évi LX t-c.
venni annak, hogy lopott karácsonyfák kerül
Azl néni lehet elvitatni, hogy a Fay- "120. S értelmeben ezek javára" 'is- el
a
jenek eladás alá.
féle Sodener Minerál pastillak több mint rendeltetik.
2u év iíia a. nyak. és a gége meghüléséDifteritisz. Pápócon és "Szentniklósfán a
Kelt Celldömölk. 1907 december 2.
nek minden formájánál lényegen kitűn
a difteritisz járványszerüen lépett fel, A a
Záborszky Sándor
tek és hogy a legnehezebb kalarrus gyó
főszolgabíró ezen községekben az iskolák be
kir. bír. végrehajtó.
gyítására millió es millió ember azokat
zárására nézve az intézkedési megtette.;
épp oly fényes eredménnyel használta
a
és használja most is. A Fay-féle valódi
Himzötanfolyam. Weber Alajos pápai
a
Sodener egy háztartásból se hiányozzék,
9
t"Z
lakos Ostfiasszonyfán ingyenes himzötacfolya• 7S
hogy mindiii kéznél legyen. Dobozonként
a
«
mos nyitott. Ilyen tanfolyam már nálunk is
l'-Jö K-ért mindenütt kapható. Utánzók
•Bi "5 5
a tól óvakodjunk és kérjünk állandóan
volt és ennek célja a Singer Co. cég gyárt
ta 2.
s
• Fay-féle valódi Sodenert" - - mányainak bemutatni sokoldalúságát illetve
E
gépjeit terjeszteni.
Főügynökség Magyarország és Ausztriára:
m
WIEN, IV. Gr. Xeugasse 27.
Jótékonyság. A jánosházai róm. kath.
iskolaszék, mint.minden évben, ugy az idén
is, körülbelül 50 szegénysorsu, árva gyerme
ket lát el meleg téli ruhával és lábbelivel.
Ebéd helyett halál. F.bédhez készült
szükséges gépek és egyéb felszerelések
Kaidon Tömből Józsefné Kiment a kúthoz,
haláleset, miatt Intány^s áron
J ' i ' i a ^ v i ^ - ^ f i l u J t e ^ j l g mvTllés" kQzjrep ej
vesztette az egyensúlyt és belezuhant az ala
csony káváju kútba. Mire észre vették ésjse^
gitségére siettek, már megfulladt. A. rokonok
Az üzletet saját kezelésem alatt mélyen le
és ismerősök mély részvéttel fogadták a jó
szállított árakkal tovább folytatom, miért is
lelkű asszorty halála hireLés az egész falu
kérem a t. közönség szíves pártfogásai?
sajnálattal kisélte a szerencsétlenül elhunytat
síri nyughelyére.
:

0

1
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eladók.
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Özv. Zsigmond Istvánné.

^ Kékkúti Anna-lorrás
tiszta,

=

baktériummentes, —

Zalavármegye Balaton hegyei között.
szaktekintélyek által elismert
G

Y

Ó

G

egészséges

Á legnagyobb orvosi
"

Y V I Z ,

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

K I T Ű N Ő

B O R V Í Z

bármily gyümölcs-szörppel pompás.

Ü D I T Ö

I T A L

vegyileg megvizsgálva Than 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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