




HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA“
List iz BudimpeSte.

B l a g o r o d n i  G o s p . U r e d n i k !  
Nebi rád prepustiti, da na svetlo ne iznesem 
ovu lepu, zft svakoga donioljuba veselu, zgodu, 
jtr mislím, da za one, koji su isto ovak éis- 
toga srca bude veselje, koji pák sarni sobora 
jós nésu na éistom — ovdi im je jedna prí
mje* — naj slédiju nju. Radi toga prosim 
Va§ Gosp. Urednik, da ovim mojirn redkom, 
vu cénjenom vaséra listu, mesto dati izvoljite.

Mojega pák dragoga prijatelja prosim, 
da mi oprosti, da njegove rcßi na sretlo 
izDi^am l ____

Kad gam nekojeg ovog dneva razgleda- 
val orsaéku izloibu tér bil ravno zadubljeni 
tu promatranju veliéanstvenih orguljab, kője 
je uzoriti kardinal nadbiskup kaloőki dal 
nspraviti i izloáiti, najedenput zacujem, gde 
se ne daleko od mene isto tak éudi netko 
torna remek delu рак izusti sledere réc i: 
„no toga заш рак nigdar ne videlí4 Do 
ticnik je dakak ovo sam sebi rekel, jer barem 
uesaiu nikoga videl kraj njega, komu bi bil 
mogel ovo reci. — Cuväi ja öve horvatski 
izustjene r. ci, priatupim odmah к inojemu 
napoznatomu horvatu pák mu se taki pred- 
stavim tko ваш i kaj ваш.

Moj horvat se vrlo razveselil, kad je 
5ul da mu ja po njegovom jeziku govorim ; 
ali joá vek.-t je bilo moje veselje, kad sara 
zeznal, da je íz istoga railoga к r aja lepenam 
damoviue iz kojega i ja. da j> uajmre Medji- 
murec Dakak da irao na brzo prijatelji, i 
to kakvi, postali ? J», poito *arn ovdi bolje 
doinaei bil nego on, ponudim ina odmah svoju 
usiugu, da niu znameniteáe stvari vu izlozbi 
pok»íem, a gdékoje i raztumaéira, Foäto 
яшо tak zajtdno razgledavali i őudili se neiz- 
inernoj lepoti pojedinih stvarih, na ednom opa- 
zimo, da smo ve. obedva poáteno se utrudili. 
— Zato predloii mej pri jatelj (jer od vezda 
ga budem sarao tak zval) da nialo pod sencem 
zelenoga drévja odpeéinemo, Ovdi, — posto 
smo jós jeduo vréme zamiiljeno gledaü okolo 
sebe, raimiáljavajué о filoveéjoj moguéuosti i 
marljivosti — za kratko pregovori moj pri
vátéi] tljedeée:

„O B oie! koliko je ovdi itvarih sa kője 
moje fele éovek niti senjati nebi mogel. Ja  
iám istina najvise zato űoiel aim, da vidim 
Pestu, jer star sam véé a ipák nebi bil rád 
predi vumréti, nego bi videl glavnoga uam 
vara a, ponoea i diku mile nam domoviue. 
A i to mi je mnogo dopt ineslo, da sam vezda 
ovdi, kaj je vezda i put falesi а к tomu 
vleklo me je i to, da na jedenput poglednem 
i izloibu, toga novoga dokaza moénosti i 
kuiture magjarikoga naroda“ — Med ostaliin 
naiim razgovorom dakak da neje moglo izostati 
milo nam Medjimurjt.

Vidite, moj raladi prijatelj, reci mi dalje. 
ondi vidim takva tiilarika, kovaéka, zidarska, 
loniarska i kaj ja znana kakva ave deia, da 
•e éisto presenetim kad na nje pogiednem ; 
neverjem skorom svojim ocim, da bi to mogla 
covetjv ;uka napraviti — pák »pak je tak. 
I nthotice se zmislina na siromaéno na e Medji- 
murje,koliko moramo napreduvati ako hocemo öve 
barem dostici. Netem reói, kaj je najvise 
zrok naáerou zaostatku, jer to vi isto tak 
dobro znate, ali to morém iikr<-no valiuvati 
da smo si satui najvise krivi. Mi smo vám 
jako mlanii za takove stvari, как je na 
priliku napredek i dobrobit domoviue, mi si 
zvekáinom samo za svoje . epe skerbimo. — 
Verujte mi, dragi moj domorodec, to vám je 
(isto tak jer negda i ja iieeam bil bolti. Ako 
me hoéete posluhnuti, povoro vám svoju his- 
toriju. Vidite. nastavi on dalje, meni vám je 
sabadavagovoril tko о domovmi, ja sam íivel 
eamo za se i za vezduinjost a za buduönoit 
di za domoviuu m^ue uajmenje glava bóléit, 
Zato pák, da ват vezda ßisto drugaéki vu 
svojem misljenju, jedino imam zahvaliti jed- 
nomu isto taa mladicu, как ste i vi.

On je poßel najpredi meui govoriti о teh 
stvarih, рак акоргсш sam se spervine samo

smejal nad njegovom zauetenostjorn i vDeputa 
mu rekel : „a kaj vi znate mladi clovek t  
kaj ste vi preáiveli svéta ? vre budete drugaé 
govoriii kad vám se malo krv poiasi. unda 
budete vidli, da se od domovine ne moci 
zasititi !*‘ Ali kraj svega toga moj miadió 
neje litel mene zapuititi, nego evigdi, gde je 
samo mogel govoril mi je о takvih stvarih. 
Vüepata sam se vec bil i razsrdil na njega 
jer su mi ved puua vuha bila njegve domo- 
vine,

Jedenput ali, kad sam ravno vu nedelju 
11a vecer pred svojom biíoro ledel, tko dojde 
opet к meni, ako ne opet moj mladi mudrija^ 
(tak sam ga ja zval, ali akoprem je on bil 
goapodski sin, zato mi je nigdar ne zamerii.) 
Po uavadi sedne si i vezda polek mene na 
klupu pák smo po elise о kojecem ipominati 
Nego znajte, akoprem sriii se viseput irdil 
na njegove zanesenosti, ipák sam ga zato 
dosta rád poslutal, ar mu je réó tak tekla 
i tak vugodna bila как iuborenjc ristoga 
zviraujka. Koliko put sam mu rekel, da je 
velki kvar kaj se neje za svecenika Skolal, a 
on mi je uav к odgovoril da on more i ovak 
svojemu narodu prodekovati i dobro éiniti

On vám neje bil как drugi mladi ljudi 
koji samo lakrdije i taije zbijati voljiju, nego 
je tak govoril о uajozbiljne-ib stvarih ka!v 
kakov starefii i izkusni ovek. Как smo tak 
skojefríiü razgovarali, moj mladi mudrijai 
opet na svoj melin obme spomenka. Najeden 
put росте govoriti о politiki.

Как sam rekel, moja politika za unda 
bila je: ja i moj /ер. Ali vezda росте on 
meni govoriti о du-nosti Covek* na prama 
domovini rezlagal je, kaj smo mi, a kaj je 
domovina, htel me je jedenput veó rtőt* 
poduéiti ob onom odnoíaju, koji obstoji izmedju 
пав 1 domoviue. Neznam как to, jeli s ovom 
prilikom nesam mu nikuj jnigovarjal i uekak 
mi je godil njegov govor. 1\> je nabrzoepa 
zil i on рак je s fern vékáim odu&evljenjem 
pocel govoriti Poőel je iz jako starih vremen 
svoje piipovtdauje, predstavii mi je sve 
teSkovóe i borbe, kője su naii starei negda 
pretrpeli, tak je govoril od ouih vremen как 
da bi mi bil sam stari negdaánji moj ded, 
koj je svemu nazo en bil, pripovedal.

Pred menőm su to sve nepoznate stvari 
bile: koliko sa se naái starei borili proti 
nepríjateljom a osobito proti turkora. Kad 
mi je zatem sve ovo povedal, unda me zapita, 
a kaj vi mislite dragi kum, za kaj su oni sve 
to őinili ? zakaj su alduvali viseputa svojega 
imetka, svoje iene, svoju decu i sve kaj su 
god na ovom svétu imeli! A ja BoÉe moj i 
nehotice izrekuem: za domoviuu. Oh da ste 
ga unda videli как je veselo skoéil к meni, 
как me je zagrlil a i rezplakal sejeodnekak- 
voga veselja. Istina starec ват veő, ali verujte 
mi tauvoga veselja joS nesam videl, a i meui 
potekle su suze iz oőih niti skoro sam nezna- 
juő zakaj, samo to sam ipák íutil vu sebi, 
da nesam vise on koj sam predi bil. Kad 
smo tak nekoliko minutab jeden drugomu 
о vratu viseli kakti mladi zaljubleuci prego- 
vori opet on ; jes«', dragi киш, prav ste rekli 
da za domoviuu; jedino misei na niu davala 
je njim jakoät i batrivost vu najveksoj ne- 
volji njihovoj ; ona je bila jedina zvézda áe 
nica za kojom su iáli negledeö na nikakve 
nevolje i zapreke ; za nju su bili piipravni 
sve, vsim svoje svete vere, alduvati; gDdee 
vu suzno lice máj ki domovini, koja je vec 
syojih sinov pomoc prosila, zaboravili su oni 
na sve drugo tér negledeő na nikaj nepies- 
treáeno, kakti iavi, srtali su vu najvekíe po- 
gibelji s eladkim posmehom i sreőnimi se éu- 
tili kad su inogli isvojega iivota za nju al
duvati. Évo vidite, oni su toliko mogli aldu- 
vati za nju a za kaj ? samo za to da ju zaőu- 
vaju za potomke svoje tér da ju njim neos- 
kornjenu piedadu vu delnju obranbu. Как 
рак vendar mi poátujemo ovo delo svojib 
dedov ?

Dosta je, viknem mu ji , znám sve kaj 
hoöete dalje reci, priznajem evője grehe i 
da иезет vreden na ime mojih dedov, nego 
evő mi гике, da budem i ja drugi od vezda;

znain da sam mnogo zagreäil proti miloj nam 
majki domovini, ali ako Bog dopusti trsil ее 
budem, da ovu svoju falingu popravim.

Morete si misliti, reöe mi moj atari
prijatelji, как se je moj mladi ,,raudrija^‘ 
akoprem od vezda sam ga ved ne tak zval) 

veselil uad mojim izpovédanjem. Komaj sam 
mu mogel dopovedati, da je ve6 jako kesno 
ter da je vréme na poßinek iti. Nigdar se 
nesmo jói tak lépő rezstali как i ovom pri
likom. Cutil sam, da mi je nmogo ljubtznt&e 
stisnul ruku nefo je drugda to znal vginiti. 
ali je opet i meni bilo uekak teäko se rez- 
stati znjim pak zato sam ga i zaprosil, da ae 
viüepiita potrudi do mene i obeßal mu, da ga 
od vezda navek s nejvekSim veaeljem posluial 
budem.

I to vam je dragi moj, raße mi moj 
Medjimurec, ona zgoda, kojoj imam zahvaliti 
da vezda ipák imam srée za domovinu goreße, 
da ju ljubim iz sve du-e moje. Moju proinju 
je on jako rac vusliial pak je navék doSel 
к meni, kad god je samo mogel, a navek mi 
je nekaj lépoga pripovedal.

S ovim je starec zvrsil svoju pripovest, 
ali na konec jo  ̂ je dodel sledeße: О ! da bi 
nam goipodin Bog dal viie tak vueenih i 
dobrih mladißov medjimurikih, kojim na sreu 
leii dobrobit domoviue i caroda, a osobito 
oua kolevka, gde su prviput zagledali dneva 
bo^jega ; koji nebi zaboravili na onu majku, 
koja jim je prvu hranu pruiila ter koja i 
sada hrani i ódévá nje. Kad se je moje véé 
ohladnjeno sree moglo raztopiti na njegove 
rééi, kuliki viá§ bi se mogli nadjati od naSe 
dece, kad bi takvi ljudi vodili i navußali. 
Nakan ovoga, pokehdob smo se véé i odmo- 
rili od truda. pogledali smo joő uekoje stvari 
vu izioibi. P<»éto je pak vréme vec jako se 
pomekuulo, te sem ja moral к svojemu domu 
poviatiti, oprostil sam se svojim medjimorcom 
a on mi je obeöal, da bude nastojal uagovo- 
nti svoje poznanee naj pogledneju ovu neiz- 
reéivu lepotu, jer — как on rece nvezda bu- 
du vec bolje isii kad sam jim ja puta po- 
kazal.a

Ja  pak, vracajußi se к svojemu domu, 
joá nigdar nésam bil tak zadovoljen i vesel 
как s orom prilikom. Mogel sem se i opet 
osvedoßiti, da mili moj inedjimurski púk ako 
i je zaostavljen ipák ne je izkvarén ter je 
vu njern jós iskra plemenitosti i rodoljubljs, 
ali su potrebni takvi mecijimurski sini, koji 
ovu ti spavajußu iskru razÉariti i uzplamtiti- 
podpomogneju !

Bppéta 22 májusa 1886.

GJÜRO BARANAŐIC

ZAB A \ A .

Nőre sela
— Pripovest —Priredil : A n t u n  P o t la c h n ik .

Med bregi Peőuha se nahadja jedno malo 
selce, vu kojem je on siroman î deéko iivel, 
koga je svaki élovek od srca samo áaliti znal. 
Jakob je veő odrasii deéak bil, ali sé je zato 
joá navék po vuücah kiatil i kolduval. Bil 
je jako blage i krotke naravi, i piav zato nigdo 
ni je pred njim zaprel vrata proste si hiíice. 
Samo pastiri su ga negda-negda znali zgadjati, 
a vu vremenu su ga i na polje iduée devojke 
draiile.

Narava nam jednu osebujnu pőldu suprotivnosti 
pred óéi postaviia vu oblikuJakoba. Bil je ném 
ali nije bil gluh; vu nerazmérno mu velikih vustih 
tak lépi zubi su se bélili, da mu je na nje vnoga 
selska devojka prav jalua rnogía biti, plavkasti 
rudasti lasi, spusőali яи mu se na nizko stiänjeno 
őelo, na kojem bi mu tupost öitati mogli, doklam 
mu se je svetlo plavo oko éisto, kakti steklo 
prezirno krésilo, spodobno cvétu áumskoga zim- 
zelena ,kad se rezvija.

Kad je po vulici svojimi dugimi suhimi 
nogami trebál, plera sgribil, prnjke svoje *a 
sobom vlekel, za odprtom rubaéom vidla bi mu 
suha od suuca zaígaua prsa i smijuő se bedaka
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324. szám 1885.
Árverési hirdetmény

Alulirt kir. bír. végrehajtó az 1881 évi LX. 
t. ez. 102. 103. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csáktornyái kir járásbíróság d 157 
885 számú végzése által KOVATS KATALIN férj 
STRÍHIA végrehajtató javára PULAI ZSIGMOND 
ellen 27 írt. 50 kr. töke és ennek járulékai erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 1,100 írt. becsült ? db. pej szörti 
kanca ló és egy landaui fedett hintóból álló ingó
ságoknak nyilvános árverés utján leendő eladatása 
elrendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis Csák
tornyán leendő eszközlésére
I885 ik évi junius hó 8-ik napjának délelőtt 

9 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oiy megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul Í9 kézspénz fizetés mellett ela
datni fognak.

Mindazok, kik elsőbbségi jogokat vélnek érvé- i

nyesithetni, kereseteiket vagy szóbeli jelentéseiket 
az Árverés megkezdéséig alulirt bir. végrehajtóhoz 
adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1885-ik évi május hó 27 
napján.

M o ln á r József
242 1—1 kiküldött bírósági régre hajtó

5501 ik. sz. 884.
Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi 
hatoság részéről közhírré tétetik, miként Wollák 
Rezső ügyvéd által képviselt L i l é k  L ő r i n c  
perlaki lakos végrehajtatónak M i h á c  C e c ilia  
térj. D v a n a j s c s á k  M i h á l y n é  perlaki 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 55 írt tőke s 
jár. iránti végrehajtási ügyében, a nagy-kanizsai 
kir. törvényszékhez tartozó Csáktornyái kir. járás
bíróság területén lévő Perlak községi 180 sz. 
tjkvben A 1. 1 sor 391 hrz. sz. a. felvett 280

írtra becsült ingatlannak Mihác Cecília férj. Dva- 
najsesak Mihálynél iJietö fele része, а С 1 sor 
sz. a. szolgalmi jog épségben hagyásával, mégis 
a perlaki 1314 sz. tjkvben A I 1— 3 sor 2346|b, 
3181|b és 3250 hrz. sz. a, Mihác Cecília lén 
Dvanajsosák Mihályné tulajdonául bejegyzett 179 
frtra becsült ingatlanok а С 1 sor sz. a. szolgalmi 
jog épségben hagyásával, — és végre a csukoveci 
263 sz; tjkvben A f  268|b hrz. sz. a. Mihác 

I Cecilia férj. Dvanajscsák Mihályné tulajdonául 
i bejegyzett és 218 frtra becsült ingatlan

1885. évi ju n iu s  hó 8  napján
és pedig a perlakiak a perlaki községházán d. e. 
10 órakor, a csukoveci ingatlan pedig a csukoveoi 
községházán d. u. 3 órakor megtartandó nyilvános 
árverésen becsáron alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben 
vagy az 1881 LX. t, c. 42. §-aban előirt óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. A 
többi feltételek e bíróság tkvi kiadóhivatalában 
betekinthetők, 243 1— 1

Kelt Csáktornyán a kir járásbiróság mint 
I tkvi hatóságnál 1884. évi december 19. napján.

i



6070. tkv. 884.

Árverési hirdetmény!

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság részéről ẑennel közhírré tétetik, 
hog Zalamegve összesített árvatára végrehajt a 
tónak KRAUTHACKER GYÖRGY stridói lakós 
végrehajtást szenvedett elleni 68 írt tőke s járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a III hegyke
rületi 8 sz. tjkvben A f  1 sor 9. hrsz. a. KRÁUT- 
HACKER GYÖRGY tulajdonául felvett e a 
tartozékokkal együtt 1014 írtra becsült, mégis a 
stridói 100. sz. tjkvbat A f  1 sor 68. hrsz. a. 
felvett 189 írtra becsült KRAUTHACKER Győr 
gyöt illető fele része, és pedig a III. hegykerü
leti 8 sz. tjkvi ingatlan

1885 junius 13-ik napján d- e 10 orakor

a III ik hegykerületi község biró házánál, a stri- 
dói 100 sí. tjkvi ingatlan pedig ugyanazon nap 
délután 3 órakor Stridö község házánál megtar
tandó nvilvános árverésen eladatni fognak.

Kikiáltási ár a becsár, melyen alul is az ár
verésre kitűzött birtokok elfognak adatni.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10° |0 
készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül
dött kezéhez letenni.

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
a Csáktornyái kir járásbíróság tkví osztályánál 
és a III-ik hegykerületi s Strido község elöljáró 
ságánál megtekinthetők.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi ható
ság 1885. február hó 17 ik napján. 241 1 — 1.

6664. tkv. 884.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. ibirósáv mint telekkönyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a délzalai 
takarékpénztár végrehajtatnak L1SZIAK FE- 
RENCZ perlaki lakós végrehajtást szenvedett el
leni 2700 frt s 400 darab m. kir. arany s 50 
darab 10 francos arany s járulékai iránti végre
hajtási ügyében a murscsáki 10<)2 és a hodosáni 
649 sz. tjkvben bejegyzett volt, de innen a szent- 
n.áriái 1 »96. sz. tjkvben A | 1 sor sz. a. felvett 
770 frtra becsült, s szent-máriai 69 sz tjkvben 
А I 1234, 1400, 1660,5006. hrsz. a. felvett 67 
írta becsült, az alsó-mihál\Toveezi 441. sz tjkvben 
A f  680 hrsz. a. 196 frtra becsüli, a 447. hrsz. 
92 írtra, a 3 sor 1304 hrszámu 49 Írtra becsült 
ingatlanok

1885 évi junius ho 15 ik napjanak d e 
10 órakor

Szent-Mária község házánál és

1885 junius 16-ik napjanak d. e 9 órakor

Alsó-Mihályovecz község házánál megtartandó 
nyilvános bírói árverésen eladatni fognak.

Kikiáltási árak a fennebb kiteli becsárak. 
me'yeken alul az árverésre kitűzött birtokok 
tjkönyvekként külön fognak eladatni

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óva
dékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
a Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi hatóságnál 
s Szent-Mária és Alsó-Mihályovecz község elöl
járóságánál megtekinthetők.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság:.

Csáktornyán 1886. évi február hó 16-ik 
napján. 240 1...1.

Vau szerencsém ezennel a n. é. kö
zönség szives tudomására hozni,

hogy helyben BÁRÖN L1PÓT ur
(egykori K á rá w z  fé l*  üzlet)

f ű s z e r ,  porczellán, üveg
kereskedése f. évi május ho 1 én vétel ál

tal tulajdonomba ment át.
Az átvett raktárt, újonnan vett árukkal 

kiegészítvén, — fötörekvésem lese, jó és pontos 
kiszolgálás, úgyszintén a legolcsóbb árak mel
letti árusítás által, a nagy érdemű közönség 
igényeit minden tekintetben kielégíteni

Továbbá bátorkodom még a n. é. közön
ség szives figyelmébe ajánlani a színién üzle
tembe! kapcsolt, újonnan berendezett és dúsan 

■  felszerelt

borra к taromat
bármely iparczélra való bőr folyton a l e g 
j o b b  minőségben és legjutányosabb árak
ért kapható.

IVÜdoii még merwél gyakoribb szíves 1)4*
tolatást kérrréfc, maradtam

kitörő tisztelettel
IN U Z E S  II.

Imam sreéu poStuvanim íitateljem no 
znanje dati,
da sam od gospona BARONA LEOPOLDA

(predi K a r a s io v o p s )
tacuna kupit i 1-ga majuga prekvzel. 

Prekvzeti magazin sam н n ö v ö m

porcellanskom i
i t. d. robjom dopunil.

Dobto blngo, za nnjfeb&u céuu da- 
jem i trsil budem se, da budu poétuvani 
kupéi vu vsem zadovoljni.

Preporuóun takaj vu Stacunu mojim i

koznate sí vari
za kakvugod mestriju. Svakefele kó|e se 

moreju pri meni dobro i fal kupiti. 
Kada bi preputuéil átacuna raojega 

pofit puku iindjiinurskomu, prosim. da me 
skim vcckrnt pohodiju

Ostanem s izvrstnim pozdravon

Ohöny-szövetel
e s A k is  g y a p jn s z ö v H b ö l  egy középtermetű térti részére ;

( jö gyapjúszövetből 4 frt 96 kr.
Egy öltözetre ( jobb gyapjúszövetből 8 „ „ r
З Ю  méter ( finom gyapjúszövetből 10 „ „ „

( legfinomabb gyapjúszövetből 12 írt 40 kr
Utazó Plaidek drbja 4, 6, 8. egész 12 írtig. Légiin, öltözeteket nadrág, felső-kabát, 

és eső köpenyszövetek tültTi, Loden, commis Kammgar, Cheviot, Tricot női kendőket: tekeasz
tal pesztókat- perwient: doskingot ajánl

Alapitlntott w f i | [ a r o l « r y  t P a n o N  ... 186G ...
gyári p®ktáea ВеигтпЬоо,

Minták postabérmentesen küldetnek. Mintalapok a szabómester uraknak bérmentetlenül kül
detnek 10 írton (elüli utánvétel küldemények bérinentve Állandóan több mint l.öoOOO o. 
é. frt, értékű raktárom van, ónnál fogva természetes, hogy nagy világüzletemben sok 1 egész 
5 méternyi posztó-vég*ok maradnak, csakhogy ily posztövégeket kénytelen vagyok jóval a 
készítési áron alul tovább adni. Minden józanul gondolkozó ember befogja látni, hogy e kis 
posztóvégekből minták nem küldhetők, növel néhány száz minta rendelésénél e végből mi 
sem maradna ennélfogva tehál valóságos s/éJelgós ha posztökereskedési ezégek posztóvégek
ből mintákat hirdetnek, mert ez esetekben н minták egész darabból és nem végekből valók, 
ijy eljárásnál a szándék ösmeretes Meg nemfelel« poszlóvégek kicse réltetnek, vagy a 
pénz vissza küldeti к Levelezések magyar, nemet, cseh lengyel, olasz es íranczia nyelven 
fogadtatnak el. jö 20

órás és ékszerész, Cs á k t o r ny á n.

Ajánlja dús an f e l s z e r e l t  r a k t á r á t  mindennemű 

órák, arany, ezüstáruk és ékszerekből
legfin. kiállítva, a tárgyak mindegyike a cs. k. fémjelzó hivatal által felülvizsgálva

és fémjelezve van.

M i n d e n n e m ü

к í; ( ; I ó  к А к  a  r,
ugyszintén

ARANY- és EZÜST TÁ R G YAKAT
javítás végett jótt&lláe mellett, elvállalok.

Régi tárgyak cseréjre a legmagasabb árban átvétetnek.
NB : Bátorkodom még jól bolondozott » p liliJ ii-á rn ra litá ro iin il is a n. é. közön

ség szives figyelmébe ajánlani. 209 12 *

Vidéki megrendelések lelkiismeretesen és pontosan eszközöltetnek
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