
Л községi magtárakról.

Nincs ország egész Európában, mely
nek fekvése és talaja kedvezőbb volna a 
földmivelésre, mint Magyarországé. Az Ég 
gazdagon megáldotta hazánkat, terem mi- 
nálunk gabona, bor, gyümölcs slb. nagy 
mennyiségben, s mégis gyakran megtörté
nik, hogy a kisbirtokos- kinek öszszel alig 
van elég helye, a hová gabonáját elhelyez
ze, tavaszra kelvén az idő, kénytelen ugyan
azon gabonát, mit 6 őszszel eladott, két
szeres árért visszavásárolni

A gazdálkodásnak ezen furcsa neme, 
már nem egy gazdát tett tönkre, mert ebb 1 
kétszeres kár háramlik a termelőre. Az első, 
hogy nagy kamatot tizet az általa eladott 
gabonára, a másik pedig az, hogy a drágán 
vett kenyérrel igen szűkesen bánhat s 
gyakran kénytelen a nélkülözhetlek is nél
külözni, és a legnagyobb munka időben 
nem táolálkozhatik ugv. mint kellene De 
oka ez annak is. hogy gazdáink az által, 
hogy pénzük nincs kénytelenek gabo- 
nájok jó  részét előre eladni; mi által tete
mes kárt szenvednek és mégis örökös hátra
lékban vannak

Mindezt nagyon jól tudjuk, de ezek 
meggátlására még sem tétetik semmi sem. 
Társadalmunk nagyobb része stoikus nyu
galommal megmarad az ö semmit tevésé
ben és onnan várja a segélyt : a honnét 
az épen nem jöhet. Pedig tenni és csele
kedni kell. — meri megtörténhetik ezen 
olcsó gabonaár mellett is, mikor alig 
találunk gabonánknak piaczot, bogy a 
jövő tavaszszal kénytelenek leszünk kenye
ret vásárolni; még pedig nem oly potom 
árért, mint most eladjuk.

Vannak nagyon sokan, kik mindazon 
bajokért, melyekkel a földmivesnek küzdeni 
kell, a kormányt akarják felelőssé tenni és 
a nagy adót okozzák, pedig az nem áll. 
Az adó, mit a föld után fizetünk, nem oly 
nagy, kisebb mint amennyit a dézsma 
kitett, kormányunk pedig mindent megte sz. 
hogy kereskedésünket és földmivelésünket 
az őt megillető polczra em elje; de bár 
mily erőfeszítés mellett sem érheti azt el, 
ha a társadalom nem 'ámogatia.

Az egyesülés es kölcsönös támogatás 
hiánya okozta azt, hogy a kisbirtokos osz
tály pusztulásnak indult. az ősi birtok 
idegen kézre került. Elég szomorú példája 
ennek a lefolyt évtized, mikor nagyon sok 
helyen egypár mérő gabonáért vagy egy 
zsák liszt áráért került dobra ház és föld

Igaz, hogy azóta több üdvös törvény 
látott napvilágot, pl: az uzsora-törvény is, 
de mindezek csak holt hetük, csak írott 
malaszt lesznek, ha nem egyesülünk s 
közös erővel nem teszünk és cselekedünk 
a föntebb említett baj elhárítására.

Különösen a M u r a k ö z  érzi a tár
sulási hajlam hiányát, mert itt az egyol
dalú földmivelési ág mellett mi sem űzetik. 
Az egyoldalú földmivelésnek pedig nagyon 
sok árnyoldala van; egy jégeső megsem
misítheti legszebb reményeinket s több év
re visszavet bennünket, — egy májusi fagy 
pedig egészen tönkre teheti a termelő 
gazdát.

Egyesült erővel kell cselekednünk, 
mert csak úgy lehel a termelő közönséget, 
azon zavartól, melybe rósz termés, jég 
vagy fagy bele sodorhatná, megmenteni1: 
s erre legalkalmasabb a k ö z s é g i  m a g -  
! á r E*en fontos intézménynek nem volna 
sz *bad egy községből sem hiányozni, mert 
az által nem csak. hogy olcsó kamat mel
lett kap a megszorult gazda gabonát, hanem 
e népet takarékosságra is ösztönzi; ameny- 
nviben az eleség aratás után szedetvén be, 
minden gazda törekednék annak tagja 
lenni, mert akkor valamelyes gabonát mind
egyik nélkülözhet. A községi magtárak felál
lítása nem ütközik sok nehézségbe, mint
hogy pénzbefektetést .nem igényel, s min
den helységben akad olyan helyiség, hová 
az összegyűjtött gabonái el lehel helyezni, 
kezelése sem nehéz s bármely megbízha
tó ember által is eszközöltethető.

A néplapok, néptanítók és lelkészek 
hivatása ezt a néppel megismertetni és meg
kedvelteim. s mi nem is kételkedünk, hogy 
derék tanítóink ezeu fontos intézményt 
fel ne karolják és ne törekednének a 
magyarosítás mellett földin velősünk felvirág
zását és a nép gyarapodását előmozdítani.

Föl tehát a munkára, egyesüljünk, 
mert c ak társadalmi utón tudjuk polgártár 
sainkat azon zavartól megmenteni, mibe az 
előbbi é iek  bele sodorták

LOB SIMON

ösize homlokát, önök kényszerítenek, vagy 
talán azt hiszi ön, hogy mi nem tudjuk azt, 
hogy szívesebben táncoltatják az atlasz ruhát, 
mint az egyszerű mollt ? S sokan csupán a 
toillettek kedvéért mennek el önök közül a 
nyilvános mulatságokba Ha kifogása vau ön 
nek öltözetünk gazdagsága /ellen most, úgy 
lennének egyszerű ruháink ellen százan önök 
közül kifogással. Ha kevesebb igényeket tá 
támasztana a férfi világ, s ha szintén előljárna 
a jó példával e tekintetben, bizonyára nem 
szolgáltatnék alkalmat az utólagos felszóla
lóéra. Ami pedig a főzést illeti, arra csak 
azt válaszolom, hogy Mrs Ádám nem tud 
olyan m 'gyár nőt megnevezői, ki ne tudna 
féi jit szája ize szerint főzni, A tűt. és czérn&t 

i is tndjuK, bogy mire kell használni a nézze 
csak meg Ádám ur hölgy-ismerősének ujjait s 

• meglátja lajta a varrás nyomát.

De hát Uram! ön csak elsorolja a mi 
hibáinkat, de a férfiak hibáiról nagy bölcsen 
hallgat. Ha jól tudom, azt szokták mondani, 
hogy férfi növeli a nőt. Iga/, ez '• mert ha 
igaz, akkor a nekünk tulajdonított hibák önökre 
háiamlanak vissza.

Felhozza hibánkat, divatos nevelésünket, 
s szemünkre lobbantja tétlenségünket. Bizony 
pedig igaztalan irányunkban, mert látja ön, 
ha tudomást akarnak szerezni háziasságunkról, 
akkor azt ne & hálókban tegyék, s ne a mu
latságok után Ítéljenek meg.

Azután nem is vagyunk ám olyan divat 
bábok, kiknek első lenne a divat, s kik előbbre 
valónak tartják a pipereasztalt a konyhánál, 

j .lobbau áldoznak önök „annak a molochnak, 
i mit a jelenkor divatnak nevez“ , mint mi. 

Költségesebbek az önök kedvteléseik, miut a 
mieink s ha eljön az az idő, mivel Ádám ur 
fenyeget „mikor főznénk és vannánk szívesen, 
csak volna mit“ , bizonyára nem mi, hanem 
az önök gondatlansága, hogy ne mondjam lé
hasága, idézi ezt elő.

Bizony kétségbeejtő az a gondolat, hogy 
mi. önök szerint gyöugék s gyámságra szoruló 
teremtések, nagyobbára olyan emberek gyám
sága alá jutunk, kik magok ia rászorulnának 
a gyámra.

Böjti levél.
Тек. Szerkesztő U r !

Engedje meg, hogy becses lapjának 10. 
számában Monsieur Ádám tollából kikerült
„Böjti predikácziókra“ nemem nevében
megtehessem észrevételeimet. Mrs Ádám elő- ( 
sorolja a farsangnak azon élveit, melyben mi 
virággal, csipkével díszített, vagy ezek nél
küli, különböző kedves szinü, 2— 3 méteres 
uszáiylyal bíró fényes toilettek segélyével hó- 1 
ditjuk az erősebb nemet. Ugyancsak nekünk 
rovatik még föl a farsang különböző cziméu 
csiuált konlók hosszú sorozata is, s az ezek 
fizetésével felidézett keseiüség.

Igaz, hogy részben mi is okai vagyunk 
ennek, de csak vallja meg Mis Ádám, hogy 
az erősebb nemnek jut ki chbeu is az orosz
lánrész. De ugyan Ádám ur, miért hozza fel 
bünül nekünk azt, mire önök kényszerítenek? 
Vagy azt hiszi, nagy örömet lelünk mi a cifra 
divatos ruhában, я drágábbnál drágább ruhák- 
bin mennénk bálba, ha erre önök nem kény- 
szeritnéuek? Igaz, Mis Á<?ám hiába ráncolja 1

H Í R E K .

— Latunkat ez uj évnegyedben t. pár
tolóinak szíves figyelmébe ajánljuk! Kérjük
a nép valódi ba átaíc, huny iapuuk céljaival f 
a népet megismertetni és lapunkat a nép 
között terjeszteni meg ne szűnjenek 1 — Ä 
kiadóhivatal a hátralékos előfizetési dijak szives 
beküldését és az előfizetés megújítását tiszte
lettel kéri!

—  A m uraközi nagyrabecsült lelkész, 
jegyző és tanító arakat bizalommal felkérem, 
legyenek kegyesek községükben történt bármily 
csekélynek látszó eseményt, röviden, levelező
lapon akár magyarul, akár horvátul tudomá-



Bankra hozni f Számos muraközi eseményről 
rendesen más megyei lap utján értesülünk. A 
t. beküldők híreikkel sukkal nagyobb szíves
séget tesznek nekünk, mint bármi ly más me
gyei lapnak, különben is oereviszou* ban lévén 
összes megyei laptársainkkal, azoknak lapunk 
hirei rendelkezésükre állanak. Aztán becsüljük 
meg, és támogassuk első sorban azt, ami hoz
zánk legközelebb áll, mert érdekeinket c*»k 
az képviselheti valóban, aki közöttünk élvén, 
ismer bennünket, ismeri bajainkat és s/üksé- 
geinket! Ismételve kérünk szives közreműkö
dést.

Szer к

— £l e$ikt3 mya-2 igrábi rasu t építését 
hir szerint a húsvéti ünnepek után megkezdik. 
A varazsdiak husvét hétfőre várják Zágiabból 
a bánt és az érseket az építés megkezdési 
ünnepélyéhez. A mérnökök a múlt héten pu
hatolták a Dráva hidjánál a talajviszonyokat.

— A Csáktornyái noegyletnek f. hó 
22 én tartott választmányi ülésén elnöklő 
Zakál Henrikné bejelenté, hogy D. Б. és M.
Ej választmányi tagok leköszöntek. Helyök 
betöltéséről a közgyűlés fog intézkedni. Titkár 
(Jeney Gusztáv) jelenté, hogy az egylet alap
tőkéjének gyarapításba a Csáktornyái fbtalság 
és a Csáktornyái takarékpénztár 30 30 ft tot
küldött. Több, rendre segélyért folyamodó 
kérése fedezet hiányában nem volt teljesíthető, 
rendkívüli segély Borsnak és Hol/eniénak 
szavaztatott meg. Végül a választ шоп у érvé 
nyeaifé két, a vál. ülésre meg nem у e *t 
taggal szemben a múlt közgyűlés ama hatá
rozatát, miszerint a gyűlésen un g j e f 
tagok 50 kr. büiiteté*péuzt tartoznak fi/л un.

— Szerencsétlenség. F. hő 21-én ováts 
György krályeveczi vasúti munkás a fával 
megterhelt pályakocsiról oly szerencsétlenül 

esett le, hogy lábai a kerekek alá kerülvén, 

bal lábát eltörte, jobb lábán p dig erős zú

zód ást szenvedett.

—  A  műkedvelő színi előadás Csáktor
nyán úgy halljuk, husvét utáni szombaton ta 

tatik meg, ha ugjauebben a ürgédéből husvét

hétfőjén ide érkező német színészek nem 

akadályozzák a műkedvelőket.

Az Ígért hllSVéti mellékletet a mai szám

mal küldjük szét t. előfizetőinknek. A mel

léklet egy füzetke .,jó könyvek a muraközi nép 

számára*4 czímmel. E könyv horvátul van írva, 

tehát a horvátul nem értő t. olvasóinkra 
nézve értékkel nem bir leirui a könyvet. De 

anuál nagyobb az érteke a népre nézve, mert 

a hazafi is s erkölcsös irányban szerkesztett 

füzet Inzafíatlan s erkölcstelen ponyva ter

mékeit van hivatva leszorítani a ponyváról. 

A füzet tartalma: A haza, Glád Ferencz- 

től. Akkor és most (költemény) Potlaclmik 

Antaltól. Alajláth György (életrajz). Potlach 

nik Antaltól. Közmondások. Vegyesek.

—  N ag y  szen zá c ió t k e lte t t  a vend vidé
ken a mura-szombati postamester, Dinsten- 
berger Kálmán sikkasztási büntette. Nevezett 
égvén 3 hét alatt apránként 9123 frt. 4 kr. 
sikkasztott, f hó 23-án Önkényt jelentkezett 
a járásbíróságnál. Dmsfenberger a muraszom
bati előbökelő körökkel a legjobb baráti vi
szonyban és pontos hivatalnok s jó családapa 
hir ékem állott. Mértékeit költekezése sem 
gyanjitatta ismenVei előtt bonét. Annál na 
gyoMi olt t • • Ь: 11 M и a-S omk) »г b i ti s 'időkéi 
a megdöob més /̂ e t miatt Avi sgá ó bitó
val tn i.rtO barail V vs^o n y  ball illiva.ll a s k  
kasztó, l»i í■ )s.aи no gbató j !em tef. idézett elő 
a bitó elé ve/nttetése. Egy szemtanú elbeszé
lése szerént mielőtt a bitó a kihallgatáshoz 
fogott volna, szemére ve vőn meggondolatlan 
csel. kodetét. ezen szavakkal búcsúzott el 
barátjától : és m o st, mielőtt kötelessége net 
teljesíteném, vedd utoljára baráti bucsuesó- 
komat I^ten v< led! A  szerencsétlen az elsik
kasztott pénzről pontos számadat vezetett. 
Hogy mire költötte az elsikkasztott összegot, 
még nem tudatik.

— A kir tanfelügyelő a vendvidéken.
B*!launcz'« I írjak, hogy L) Uu/siCska Kal
man kir. tanfelügyelő úr a műit napokban

látogatta meg a rend-vidéki iskotákat. Éz
iskolákban a magyar nyelv tanítása— daczá
ra a kevés számú tanerőnek —  szépen halad;  
a tánitó urak tehat e végvidéken lelkiisme
retesen felelnek meg ama kötelmeiknek, miket 
a haza tőlük megkíván. A kir. tanf. úr 
megelégedésének különösen a ganitsai á]larni 
iskola lelkes tanítói előtt adott kifejezést, az 
iskolájukban tapasztalt elómeuctel fölött. — 
Bellaiinozon ziszeki plébános úr a uép ue 
vében vend nyelven mondott köszönetét a 
kir. tanfelügyelő urnák a becses látogatásért 
és fáradozásért. Miut biztos kutforrá^b >1 
tudjuk, a tanf. úr állami iskolák frlá‘«Írásán 
fáradozik a vend vidék részére. Segítse őt 
a jó ég működésében és a közvélemény 
jutalmazza meg iá'adózásaiért örökös hálá
val ! r.l.

Gyászhir. Vevli Ferencz perlaki posta

mester anyja 72 éves korában Perlakon meg

halt. Temetése f. hó 27-én volt. Nyugodjék 

békével!

Irodalom Vettük a „Gondüző“ 27-ik 
számát, mely mint mindig, érdekes tartalom
mal jelent meg. Figyelmesztetjük olvasóinkat 
e kitűnő lapra, mely April elsején a harma
dik évnegyedébe lép. Előfizetési ára negyed
évre 1 f**t 50 kr. Kiadótulajdonos Székely 
Aladár Budapest VII. dobuteza 14. Előfize
tési felhívást küldött szét Varsányi Gyula, 
kiadandó költeményeire. Nem tudom, úgymond 
f• hívásában, mir érnek verseim, de azt bát
ran mondhatomt hogy csak akkor irtain, ha 
he ső ösztön kény szeri tett a verselésre. A 
megélendő kötet ára 1 frt. Az előf. pénzek 
Varsányi néven (Budapest, dohány-utca 6 sz. 
I. emelet) küldendők. В küldetett „Főrendi
házunk reformjához“ ozitnü röpirat. Irta Gróf 
Kreith Béla. „A magyar pénzügy * czimü heti
lap Szerkeszti Kormos Alfred. A lap elóf. 
ára negyedévre 2 frt. 50 kr, Kiadóhivatal: 
Búd «pest, Bálvány utca 14.

Szerkesztői izenet t. munkatársainknak.
Bee.sns kö/.l« ruéiiye,két megkaptam, lapunknak 
nagvon is kimert tere a/onb-ui nem engedi, 
hogy azonnal közö'hespilk becses kozb*4ié'»yo- 
iк *r. E tekint tb и levételt csakis alkalom- 
sz rii kö/.ie né rsekkel tehetünk Azért elné
zést es türelmet kérünk 1

„HORVATSKI DEL MEDJIMURJA“
ObCmske Éitnice.

Nega takvoga orsaga vn céli Europi, 
koj bi tak vu dobri mesti leSal, i kojega 
zemlja bi tak prilicna bila za poljsko délo: как 
Magjarskoga orsaga. Bog je sas vim blagos- 
lovil nasu domovinu, raste pri nas síitek, 
vino, sad itd. vu veliki mnozini, ipák se 
gustopul pripeti, da mali gospodar koj v 
jesen svega tak obiino ima, da skorom néma 
mesta, kam bi si Éilka, pospravil, na pro- 
tulelje ravno onoga íitka, kojega je v lesen 
prodal. za jo§ jedenput toliko mora nazaj 
kupi ti.

Takvo gospodarstvo je v e , vnogo gazih 
na nikaj délo, ar s toga dvovrstni kvar trpi 
ploditelj, Prvi, da velikoga intereáa mura 
platiti na on Éltek, kojega je  on sam prodal, 
drugiput pák iako na slabo more vun dojti 
s tak dragim kruhom. i vnogiput tam mora 
strahuvaii, gde nebi и oral. Ali zrok je lomu 
ito , da na:i tospodari sbog tóga- kaj nei- 
maju peneze, veliku slran Sitka napr moraju 
prodati. sbog toga veliki kvar valujeju, i 
ipák su navéke vu zaostatku.

Sve to dobro znamo, ali ipák nikaj ne 
délaju, kaj bi se óva huda Sega zalrgla. 
DruÉtvo ostaje samo vu svojim poéivanju 
i odonud téka pomo odkud ona nemre 
dojti. Na suprot délati i éinili je  treba, — 
ar se more pripetiti, da poleg ■ e fal céne 
komaj najdemo piaca za na Sítek, — da 
dqjduée p<otuletje presiljeni budemo kruba

kupiti. i lo ne za tak spotno ő nu, как 
vezda prodamo.

Vnogo njih je, koji za sve one te - 
koée, kője s poljskom délom hodiju, orsaga i 
veliku libru kriviju, ali to nestoji Slibra 
koju za zemlju p'aéamo, nije tak velika. 
menjsa je je déátma vutn déla, orsag sve 
kaj je rnoguce déla da trgovinu poljsko 
délo na nejveksu policu zdigne, ali to je 
sve zabadava, ako druztvo snjim skupa 
neéuti.

Jedinstvo je zrokuvalo lo. da mali gazdi 
su na nikaj doáli, — starinski iinelek ie na 
liudske ruke doéel. Dosta Éaloslnih peldah 
je bilo vu zadnji deset lel, kad je vu éuda 
mesti za jednu drvenku Éitka ali pák za 
jedno vreée mele céli grunt pod sekuciju 
doáel.

Istina, da od onoga vrémena véé dobri 

zakonih imamo, ali to su sve mrtve slove,

1 samo napisana milost bude, ako svi skupa 

nebudemo delali i cinili.

Izprema Medjimurje éudaput pózna, da 
öve dobro!e faliju. Ar vu Medjimurju samo 
zemlju obdeljavaju poljodelavci i samo s 
toga ziviju A zemlja pák éuda neprialeljov 
ima Jedna toca nam sve more zeti i na
2 — 3 leti nas nazad hiti la, gde smo predi 
bili. Jeden mraz vu MajuSu, na nikaj more 
déti gospodara.

Svi skupa moramo délati, ar samo tak 
moremo ploditeijnoga puka sloboditi od 
one nesreée. vu kaj bi nas lehko lu a, mraz 
vpelala, a nalo je naibolje prilicna ob inska 
zitnica Та znamenila potreboca nej smela 
z niti jednoga sola faliti, ar poleg tóga ne 

j samo kaj najménj i interes dobi vum Éitka 
on, koj potréba. nego takaj puka na skrbji- 
vosl nuka, jer se zitek po Éetvi nut er po- 
bira svaki gazda naslojal bi élan bili, ar 
onda svaki more nekaj malo zitka vkraj 
dali. Podignjenje ob nske zitnice nije ve
lika teÉkoca, ar peneze nepotrebuje, pák 
svaki obeini se najde takvo mesto, kam 
skup spravljenoga zitka moci spraviti, a za 
vodjara kaksega goder poátenoga clovéka 
moremo postaviti.

Pucki lis’i, navucitelj’. duhovniki su na 

to postavljeni, da ovo ob insku Éitnicu. vu 

seli moraju gori postaviti i mi imamo 

ulanje к njim, i misliino, da duino3t svoju 

budu zvrsili.

Hajda onda délajmo svi skupa ar *amo 
s délom moremo naáega puka od onih nes- 
reéah oslobod ti vu kője ga ona leta su 
hitila, koja su pretekla.

LÖB SIMON.
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ew kl§ iurtó* ю  ap|o«zAvetbAI középtermetű férfi részére ;
( jó gyapjúszövetből 4 írt 96 kr.

Eку öltözetre ( jobb gyapjuszövetből 8 „ n n
3*10 méter ( finom gyapjúszövetből 10 „ „ „

( legfinomabb gyapjúszövetből 12 frt 40 kr.
Utazó Pl aid ek drbja 4, 6, 8, egész 12 frtig. Légiin, öltözetekéi nadrág, íelsö-kabát, 

és eső köpenyszövetek tülfli, Loden, cornmis Kammgar, Cheviot, Tricot női kendőket: tekeasz
tal pesztókat* perwient: doskingot ajánl

AUpitt 11 »II » liK a ro h k y  élános ... 1866 ...
gyűrt raktár* Prurrnbrni«

Minták posiabérmentesen küldetnek. Mintalapok a szabómester uraknak bérmentetlenül kül
detnek. 10 írton felüli utánvétel küldemények bérmentve. Állandóan több mint 150.000 o. 
é. írt, értékű raktárom van, ennál fogva természetes, hogy nagy világüzletemben sok 1 egész 
6 méternyi posztó-végek maradnak, csakhogy ily posztövégeket kénytelen vagyok jóval a 
készítési áron alul tovább adni. Minden józanul gondolkozó ember befogja látni, hogy e kis 
posztóvégekböl minták nem küldhetők, mivel néhány száz minta rendelésénél e végből mi 
sem maradna, enné fogva tehát valóságos szédelgés ha posztőkereskedési ezégek posztóvégek
böl mintákat hirdetnek, mert ez esetekben a minták egész darabból és nem végekből valók, 
i 1У eljárásnál a szándék ösmeretes. Meg nemfelelő posztó végek kicseréltetnek, vagy a 
pénz visszaküldetik. Levelezések magyar, német. cseh. lengyel, olasz és tranczia nyelven 
fogadtatnak el. 8 — 20

K á v é  közvetlen H a m b u r g b ó l
közvetlen szétküldés a mi jó hirnemü kávé, thct 
csemege stb nagyban? raktárunkból a legfcítün >L 
minőségű áru Cegolcsöbb árakért bérmentve* etet;- 

ges vagy utánvét metfett«,

KÁVÉ 5 KLGR. ZACSKÓBAN AR O. É. I  RÍ
I. .vm CKê 'd é̂if részére . 3 20 Л v, zöld erős finom . . 5
I l i’, fin un e»oH . e . . 3  30 Ar.uyjáv.t ivfenfi. gyönae. 20
S;t to>, tiszta . . . . 3  20 l'«jrtoric3, глin.tto* егЛн . Г. О
ОиЬн, zöid erős fényes 4 20 'jöngv i:avé. lefin. zöld. TOíJO 
Gyöngy Mocafr valódi füze* 4 45 Java. па^унгешй legrtn. . 93
Ceylon, kékes zöld erős 4*95 Arab Moccu. nemes tüzes. 29

Chinai tea díszes szeleDczékben ár klgr. ként o. é f it
ketisow Congo pornál, fin. 1 *70 Tablnri/.sígenfi. 5 klgrkent 14 0
Congo, igen finom . . . 2  bO Jamaica-Ruin t i 4 liter . 4‘2>
Suuhong, leírnom . . 3’70 Caviar, la.) 4 klgr. tiszta 7 3**
Pecco Souhong, igen fin . 4 90 keveset sózva 1 klgr. .. 2*;"0
Császár keverék családi tea Ajókak szard, körülb. 24Ód. l'&о

igen fiom . - . . 4*20 CsemegeZdrkéatkörb.4ödJ2* 0

Idény-árjegyzék köiülb. 1000 csikkekről ingyen és bérmentv^

E T L IN G E R  és társu H am burg, világposta-szétkíi!<{;s\

Áron nagy veszteségek? melyeket egy londoni 
nagy vasbutorgyár. a „Hoddenígde Brothers and 0 mp« 
ezége, a glasgowi bank legutóbbi bukása alkalmával 
szenvedett, annyira megingatták, hogy kénytelen gvárát 
beszüntetni, s a tömeges készletet, kitűnő jóságu s 
minden kiállításnál az arany éremmel jutalmazott 
vasbutorait a gyári ár negyedrészen vegle elárusi 
tani. Ajánlom tehát a fentnevezett háztól bizományi- 
lag reám bízott csodaszép

(Az ágyak majd 

e rajznak 

h a s o n l ó k )

400 darab vaságyat felnőttek számára s minden szoba 
s lakás díszére válinak, hihetetlen csekély áron darab
ját 8 írtjával. (Előbbi á r a  32 frt 50 kr. volt.) — Egyes 
megrendeléseket is teljesítek, a meddig a készlet tait 
mindig teljesen ép, hibátlan minőségben, a pénz 
elöleges beküldése esetében :

etil es any i F.
G é p - R a k t á r ,  B é c s b e n  

Landslrasse, Krieglergasse 3. B.

Különösen a tavaszon s nyáron a vaságyak, 
meri folyton védeltnül szolgálnak a férgek ellen, 
mert tarlósak s összerakhatok, a laágyakat nagyban 
felülmúlják. J07 4— 12

Nyomatott Fisehel Fülöp kiadó és laptulajdonosnál Csáktornyán.


	12

