


Az erdőség aránylag kevés. A mi ter
jedelmesebb van, az gróf Festetics Jenőé. 
Kisebb területekben némely községek s föld- 
mívesek is bírnak. Általában azonban a 
paraszterdő elenyésző csekély. Lassankint a 
fahiány kezd már mindenütt mutatkozni.

A hajdani őserdők nyomaira csak 
Zrinyifalva (Kursanecz) mellett akadunk. 
Helyüket szántóföldek s kaszálók foglalták el.

Rét, kaszáló is mindinkább gyérül. A 
legelők kis terjedelműek. A takarmány hiány 
hatása az állattenyésztésre újabban nagyon 
is érezhetővé vált.

kCLÖ XFÉLÉK .
— fvastics §tnó főispán ur és Dzrmann 

Antal ezredes úr Öméltóságáik e hó 4-én '1 
Csáktornyára érkeztek. Másnap Öméltóságáik 
A.-Lendvára utaztak, ahoFa magán tenyész
nének díjazásánál és engedélyezésénél az 
illető bizottság élén résztvettek. — Ugyanez 
ügyben e hó d án Csáktornyán, 7-én Per
lakon működtek. A jutalmazások 3 évig 
be voltak szüntetve, főispán urnák azonban 
ismét sikerült a magas kormány figyelmét 
és jóakaratát ez ügynek megnyernie és a 
tenyésztők számára jutalmat kieszközölnie 
Főispán ur Öméltóságának vidékünkben 
gazdaközönsége nagy hálával tartozik, a 
már kiveszendőben volt muraközi fajta 
lovak tenyésztésének előmozdítása körül, 
szerzett nagy érdemeiért. <> méltóságának: 
ez ügyben segítségére van Durmann ezre
des úr, a fehérvári állami méntelep parancs-! 
noka, kivel mór 1 0 -ik éve azon törekszenek, 
hogy a gazdaközönség ezen fontos kereset- j 
ága emelkedjék. Ö méltóságaiknak az illető 
megyei bizottság tagjai szintén segitségökre 
vannak.

— Csáktornya város tanácsa és mái 
érdekeltek főispán ur O Méltóságának meg
hívása folytán és elnöklete alatt e hó 6 án 
értekezletet tartottak, melyen a Csáktornya- 
ukki vasútnak a Csáktornyái állomáshoz 
leendő bejárata ügyében a város és az 
érdeklettek megállapodásra jutottak.

— J(églegesitis. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Vanicsek Kamilla per
laki állami elemi iskolai tanítónőt jelen 
állásában végleg megerősilette.

— Ifalilozis. Zindl Antal a 60-as évek 
elején Csáktornyán kántortanitó, később 
Horvátországban, Dolnji-Miholjácon községi 
elöljáró, jelenleg horvát larlománygyiilési s 
magyar orsz. gyűlési képviselő, éleiének 
f>l-ik évében elhunyt. A boldogult kiváló 
zenész volt s mint ilyen Csáktornyán zene-j 
iskolát tartott lenn és műkedvelőkből zene- 
kart szervezett. A boszniai okkupácziö u tán 1 
koronás arany érdemkeresztet kapott 0  Fel
ségétől. A dolnji-miholjáczi kerületet 1875. 
év óta képviseli. A megboldogultat Csák
tornyán napa (özv. Zozolliné), Ivánoveczen 
leány (Czeku'ilsné) gyászolja. Nyugodjék 
békével.

— Pollák Ignács kottorii
kereskedő eljegyezte Csáktornyáról Lustgar- 
ten Israel nyug. tanító kedvei leányát 
Mathild k. a.

— Csakathuntr §imon ur azon alkalom
ból, hogy a Ciáklornyai önk. tűzoltó-egylet 
az 1890. január 29-én Dráva-Vásárhelyen 
pusztító tűz oltásánál közreműködött, elis
merése jeléül egyesületünknek 5 frtot ado
mányozott, mely összeget midőn itt hirla- 
pilag nyugtázom, egyúttal köszönetemet is 
nyilvánítom. Szeiverth Antal parancsnok.

-  M fPY£jnévig fflSSH
Ferenc* tanulóköri lakába a kanizsai kegyes 
rendiek táraházában díszes emléktáblával 
fog megjelöltetni Neumann kőfaragó és 
Sallér építőmester ingyen teljesítik a munká
latokat. — Knortzer Frigyes az »Arany Szar
vashoz* czimzett nagy kanizsai szállodáját 
Matejkó tátraiUredi vendéglősnek adta bérbe. 
— A nagy-Kanizsai t >rnaegylet e hó 50-án 
disz- éz versenyt (mászást rendez — Nová 
bán a képviselőtestület elhatározta, hogy 
köz*, népkönyvtárt állít tel. A község e 
czélra egyelőre 1 20  frtot szavazott meg. — 
Zala-Szt.-Gróthon a kisdedovoda javára 
rendezett hangverseny 204 frtot jövedelme
zett. — A zala-egerszegi iparos-if.ak e hó 
15-én tánczczal és hangversennyel egybe
kötött. Petőfi estélyt rendeznek. — A nagy- 
kanizsai Keresk. és Iparbank forgalma a 
múlt évben 15,867,637 fit volt.

— L e l k i i s m e r e t l e n  f e le iö s e é g e t  vál
lalnak magukra mindazok, a kik benső meggyő
ződésük ellenére kikelnek bizonyos társadalmi, 
politikai, vallásos vagy egyéb természetű áldásos 
intézmények ellen s másokat is visszatartanak 
altéi, hogy belőlük hasznot húzzanak. Az ilyen 
emberek ellen nem védhetjük magunkat eléggé. 
A légvi ágosabban mutatkozik ez az elleuxékeske 
dés a gyógymódok és orvosságok dolgában. Saj- 
i:os igen sok ember van olyan, a kik kétségtele
nül foganatos orvosságokat meggyőződésük elienó- 
le mellőznek, értéktelennek mondanak s más be
tegeket is meggátolnak abban, hogy egészségü
ket visszaszerezzék. Ezért mindéi szenvedőnek 
fanácso'nunk kell, hogy őrizkedjék az ilyen lel
kiismeretlen emberektől és saját meggyőződését 
követve, használja amaz orvosságokat, a melyek 
nek üdvös voltát kétségtelen bizonyítékok mutat
ják. s a melyek a gyógyulást lehetővé teszik.

Semmiféle szerrel nem értek el még oly 
nagy sikereket, minő Warner Saíe Uure-jeve! a 
vese, máj, epe és gyomorbetegségeinél s minden 
beteg maga is meggyőződhetik ez orvosság gyó
gyító erejéről, ha levéllel fordul azokhoz, kik 
általa visszanyerték egészségüket. (21)

Solnveininger Miklós Király begyről (Krassó- 
Szörénymegyéből) ezt írja : Warner Ssfe Curejé- 
nek rendkívüli gyógyító ereje pár nap alatt telje
sen talpra állított s ezért minden szenvedőnek a 
legmelegebben ajánlhatom.

Baross László lelkész, Szegeden n gy sikerrel 
használta Warner Saíe Cure-jét.

Hitler Vincze, a <••». és kir. posta-csomag* 
osztálynál Bécsben azt jelenti, hogy az orvosság 
kitűnő szobaiatokat tett neki.

Az elősorolt személyek csak egyesek amaz 
ezrek közül, a kiket ez orvoiság meggyógyitolt h 
a kik kötelességünknek tekintik, hogy azt minden 
szenvedő embertársuknak ajánlják.

Egy palaczk ára 2 frt. Kapható az ismer
tebb gyógyszertárakban. Főraktár: Szatvator gyógy
szertár Pozsonyban és Török J. gyógyszertárában 
Budapesten

U10DAL03L
— <fzalai Jfáihily (előbb Singer) Csák

tornyái születésű budapesti hírlapíró jelesen 
szerkesztett lapját ajánljuk t. olvasóink ü 
gyeimébe ! Oly vállalat élén áll Szálai ur, 
mely méltán megérdemli azon pártolást, 
melyben a kormány és a fővá os tanáCia 
erkölcsileg és anyagilag részesíti. Lapjának 
czime : Budapesti Látogatók Lapja.« Meg
jelenik havonkint egyszer 3 nyelven (ma
gyar , német, íranczia); melléklete négy 
nyelvű budapest kalauz Előf. ára 5  frt. 
(Budapest Istvántér 6 . sz.) Az előttünk fekvő 
februári 2 -ik szám valóban figyelemre méltó, 
iartalm a Budapestről szóló általános rész
ből és Sopron városának s környékének 
leírásából áll. Egyéb közlemények : Buda
pest nyilváuos képtárai Pulszky Károly tói 
Gépipar. Közgazdasági viszonyok Sopron
ban Döifler Györgytől. Temérdek, legszebb 
kivitelű kép emeli a lap szövegét. Buda
pestet 7, Sopront s vidékét nem kevesebb 
mint 34 díszes képben ismerteti. Mindeu

számban más várossal és vidékkel ismer- 
kedhetik meg az olvasó. Városunk szülöt
tének gratulálunk ezen kitűnő vállalathoz, 
Csáktornyái ismerőseinek és lapunk t olva
sóinak melegen ajánljuk Szálai ur törek
vését !

— ,Én újságom czimti kitünően 
szerkesztett gyermeklap (szerk. Benedek és 
Pósa) 1 0 -ik száma a következő vált zatoi 
tartalommal jelent meg : Az amerikai őser
dőben (gyermekregény) 2  képpel. On ma
gyar vitézség — A kis Rózsi (a czimkép 
vei s ja magyarázata.) Majom szeretet (verses 
képmagyarázat). A jó szív kincs (elbeszélés) 
Hidas játék (ének hang egy szöveggel) 
Tojás a sósvizben (képpel.) Arany ABC 
(versekben 4 képpel). A Bandika Újsága 
(elbeszélés). Ki k rán kel, aranyat lel. Arany 

I kalászok (szemelvények). A rejtvények meg
fejtői. A szerkesitő bácsik pópája. A kitü
nően szerkesztett gyermeklapot melegen 
ajánljuk ! Ara egy évre 4 frt. kiadóhivatal: 
Singer és Wolfner könyvkereskedése Buda
pest Andrássy-ut 10  szám.

— £  technológiái £apok 4 ik száma a 
következő tártál >mm*l jelent meg : Elektro
mos légvezetékek 3 ábrával A párizsi vi
lágkiállításról. Fémmunkáló gépek, 5 ábrá
val* Az ipari szakoktatás. U| regeneratív 
gázlámpák 4 ábrával. Kazánviz tisztító ké
szülék ábrával. Vegyes közlemények. T a
lálmányok leírása 19 ábrával. Engedélyezett 
szabadalmak Ezen kitűnő műszaki és ipari 
szakfolyóiratot Táborszky Oltó, a m kir. 
technológiai iparmuzeum igazgató.a szer
keszti és adja ki. Minden hóban 2 szer je 
lenik meg. Ara egy évre 5 frt. Gépészek, 
gyárosok, iparosok, szakegyének és a m ű
velt közönség nagy hasznát veheti. Megje
lenik : Budapesten V ll. Rottenbiller utczu 
szám alatt.

k O z u a z d a s a u .

TözfecskendŐk beszerzése.
Figyelemreméltó, de sajnos azon tapasztalat, 

hogy nálunk az ipar lerón a verseny a legtöbb 
esetben távolról sem tisztességes, sőt csúnya ver- 
senygéssé fajul; mert az iparosok igen nagy ré
sze fájdalom ! nem gyártmányai jóságával es ju
tányos árakkal törekszik magának főlényiseget 
szerezni, hanem a régibb gyárak és ipartelepek, 
sőt a némileg nagyobb műhelyek is e g y e d u r a l 
ma t  követelnek magok részére az újabb iparte
lepekkel s vállalatokkal szemben. Ha tehát uj 
gyárat teremt valaki, mely a korszerű igények 
követeléseinek az által is megfelel, hogy a tech
nika legújabb vívmányait alkalmazza, s igy az 
eddig gyártott ipatczikkeknél jobbat és jutányo- 
sabbat bir előállítani, akkor a régibb gyárak, 
melyek már rég tu haladott berendezéseik által és 
műhelyeikben, minthogy azok nem sserelvék föl 
a legújabb s a legjobb technikai eszközökkel, 
t á v o l r ó l  s e m  k é p e s e k  csak megközelítő 
jóminőségli é* olcsó árakat készíteni, összes ere
jűket arra fordi'ják, hogy a nálok jobb uj gyár 
ellen a legszemérmetlenebb utón*módon is áská
lódjanak. Ha ily régibb gyárak tulajdonosaiban a 
bonszeretet cmk legkisebb szikrája égne, bizo
nyára örülnének hogy az uj gyár nem kiméivé 
fáradságot és költséget, azt éri el kitűnő és ju
tányos készítményeivel, amire ők képtelenek vol
tak s lettek volna : kiszorítja a nemzetünket szi- 
polyázö külföldi drága, silány, sőt gyakorta szer
fölött rósz gyártmányokat. De minthogy a hon- 
szeretet ily, rendesen külföldről hozzánk besza
kadt s ideiglenesen hozzánk letelepedett, magya
rul nem értő, német üzletvezetést gyakorló ezé- 
geknél, amelyek, ha a magyar kenyeren jól 
megtollasodtak, sietve vonulnak vissza földieik közé, 
ósmeretlen, hát Öröm helyeit kaján irigység szállja 
meg őket az uj gyár sikerei miatt, és latba vetve 
az évek során, mig őket túlszárnyaló versenytár
sok nem volt, szerzett összes befolyást, annak 
révén mindent távolról sem riadva vissza még a 
legbecgtelenebb eszközöktől sem, elkövetnek, hogy 
a fölöttük álló, törekvő magyar uj gyárat káro
sítsák, sőt ha bírnák megteuimiiitséki



sabhu győz készítményeik fölött, a Velence aljas 
bérgyilkosait fölbérlöket jól-rosszul utánozva, egé
szen indokolatlan párbajok utján törekszenek a 
honi ipar fejlesztése körül máris e'évülheietlen 
nagy érdemeket gyűjtött országgyűlési képviselőt 
láb alól eltenni.

Hát bizony ez undorító látvány! 
Somogymegye tör vény haiósági-bbotlségának 

legutóbb tartott gyűlésén több községi képviselő
testület határozata kerti t törvényhatósági jóvá
hagyás végett tárgyalás alá; a bizottság jóvá
hagyta ugyan a községi határozatok azon részét, 
mely szerint tüzoltóeszközők beszerzéséi elhatá
rozták, de megtagadta a tüzfecskendök beszer
zése czéljából egyes gyárosokkal kötött szerződé
sek jóváhagyását és azon határozatot hozta, hogy 
ezentúl a községek részére az alispán fog nyilvá
nos árlejtés alapján tűzfecskendöket beszerezni.

(Vége köv.)
„ T h e  Gf r e *  h a  na" életbizt ősi ró társaság 

mely több mint 25 évi itteni működésénél fogva 
teljes polgárjogot nyert, előzékenysége és szabad
elvű feltételei miatt pedig mindinkább tért hódit, 
1888|S0. évi működése minden irányban tekinté
lyes haladást tüntet ki. Említésre méltó, hogy a 
„Gresham* ezidén is teljes figyelmét a tartalék 
alap gazdagítására fordította, mely ez által ismét 
3.966,5611 Irkkal gazdagodott és Jelenleg több mint 
106 millió frankra rúg. A társulathoz az utolsó 
év alatt 129 5 biztosítási ajánlat nyujtatott be 
49.060,600 frk értékben, melyek közül elfogad
tatott 6140 drb. 40,748,650 Irk biztosítási ősz. 
szeggel. A díjbevétel a visszbizto utáni dijak levonása 
után 15.060,885 Irk 52 cts ra rúg. A kamatszámla 
mérlege 4 277,633frk 34 cts. mot tesz, miáltal a tár
saság évi jövedelme — a díjbevétel hozzászámiiásá- 
val 19 328,51* frk 86 ets.-ra emelkedett A társaság 
az elmű t év folyamában 8.515,361 fik 56 cts.-ot

VU CAKOVCU 9 ga MÁRCIUSA 1890 BR0J 10.

t’rtá s llk s  plaarna : 
#larni pijao, frátert'** hitt. térő 
a* kondlf*a«iJi. -- S u fedni kom 
moi\ je tTtki dán (ovoriti med 
II i lt rurom. — Srt poiiljkt 
éinée M ttdritj* ntrlath, nej
SS pofUftjn nt ime Mftrgltal 
Joéana nrtdnikt tu Ótkoreo.

I l d t l t l J t l T t l
f  tjtfttrt Fitehtl FtlipoT* ktm m  

predfUU i obtntn# poiiljtjn.

P rtdp lttss ««tt J ti
Na ctlo U tó ............... é frt
Na pol U t a .......................2 f r t
Na ittrtrt Itta . . » . 1 frt

Pojedini broji k o ttá ja  10 k r.

O b tn tn *  te p o l* f  pofod b t i Ik l 
r tC a n tja .

na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni 1 povuóljlri üst za púk.
«  ^ I^lasl svaki tijeden jedenkrat 1 to ; vu svaku nedelju,
Shdikm t f / iu n tk  „ Sftdjtm urskoga podpontagcyuftga Hnovnükoga d ru itva  „ Cakovetke íparkasse*, „M edjim ursk< sparkasst", „ Dolnjo-M edjimurskt Iparkasse*

Gospodarstveni posli vu 
marciusu.

Vu eadovnjaku.
Sadovnjake treba of istit i i vu red 

posta vili. — Ako imamo sadovni (Skolski) 
vrt, moremo koécice posaditi i plante prr- 
eaditi — Oefinje treba vu ovim meaecu 
iaditi, Kife treba po drevjah snaáiti i ob 
rezati. — Ako anno pozabili pognojiti drev- 
ja, vezda to moramo véiniti. — Vu sa- 
dovnjaku m ortm o vu tem mesecu okuli- 
rati i cépit i,

Vu vrtu
Od áVakojaóke neanage treba vrt oéis 

titi. — Grede treba ^kopatí -  Jeaensko 
okapanje moramo ponoviti i pozubaéiti. — 
Ka kqje grede sunce fiija, moremo krum- 
per»» kalarabu, ke’a, éalatu, povrtnicu, pe- 
tro/.« » mrkvu poaejati.

Vu goricab.
Ako mrazi p ejdu, vanjaki pozel mo

remo VU goricab zvrsiti. — Ko,e gorice 
viaoko le2 iju, ako nam vróme dopusti i 
ako smo s obrezai jem gotovi, tree more
mo odk iti. (Ovo de'o pr! nas nez^rőavaju, 
*r mje navada trse za zimu pokopati)

Na polju i na senoloái
N a  p o l j u  t r e b a  v u  t t m  m e a e c u  o r a t i ,  

f e j a t i ,  p o v l a C i t i  O v o  § u  n a j g l a v n i j i  p o s l i .

Pod proiu, len i konoplje treba zemlju po* 
gnojiti ~  Na aenokoói treba ciatiti.

Vu volnjaku.
Vu tnarciuiu po meju t’mele letati. Ako 

je lűpo vié rn e  predi, ali k Joiefovomu za 
sigunio moramo r mele vun pusliti, da ai 
najdeju jealvinu. IVed Vulnjak moramo 
slamu ili 6eno sipali, da dimo dojduée i 
obtei éene émele na zemlji nezmrzne u. Dob- 
ro je avaki veéer okolo volnjake nalazere 
ómelc pobrati i vu koá deti. — Ko e pre 
glednimo, jeli nam émele imnju dosta meda. 
Ako neimaju, dajmo jim meda ili ^utoga 
cukora, drugaó nam őmele pogineju. — 
Nekoji gospodari su navadni koie obreza- 
vati, tojest meda pol rati. S tem si samo 
kvara delaju ar takvi obrezani kosi teZko 
daju rój.

Priposlano.
Jako poéiuvani gospon Urednik !

Molim, da doatoju ovih pár rtéih, vu 
Medjimurnke novine poataviti

Priskerba Obóin:.

Vu ob ini Podbreat (vu M(djimuiju) 
god. 18£0 aastavili su pojedini obéinari, 
evaki vu jednako «kup jednu Cassu (bla- 
gajnu) atojeéu do 700 írt. Üve uovce pla- j tila njrni je Zaladaka sí. Varmegjija za

Dravaku stra2 u koja od svib ^.elja je bila, 
na cilj do prilike, doklam bude kakov ko- 
madiő gmsjne za obőinu od Gospodina 
Groía kupiti.

Auda za to ?reme doklam bude prilika 
za kupiti, zebrala obóina lednog poitenog 
i vrednog obéinaka, ra Gassiia, da öve 
novee na zadu^nice (Obligatorije) razpo 
sudjuje, i godiánje interese (kamaté) 8 °|# 
od 8totine, nuter pobira. Utina elvár je bi’a 
vu redu, i radovolna obőina z njegvemi ra- 
< uni, koji avaki konec leta bili su preéitan'. 
Dakle god. 1884 Capital do-el je na 1000 
frt. i a tim se Caasir zahvali vu zroku, 
jerbo je imel < úti, da on a ovemi novei 
i Hvoju tergovine ^nuter tira.

Anda prlmorana obCina dmgoga tbi- 
rati, komu je stari, zadutnic prek dal od 
gori napomenute svorte. t ov sluibuval je 
4 god. Opet se zahvali, polek nepri atelstva 
Kto ponudi «e i trelji, « óbedanjem, da 
óva stvar drágáé vu redu buda, kaj i nije 
lagal. Ob ina mu ie dozvoli a jóé i druga 
dohod ka nuter pobirati, koji su iznaaft!i 
do 120 írt. na leta. Sluibuju i anda ovaj, 
prolii meaec január teku 'a  god. dal ]• 
raéun ovak : Obéina ne e k up'la nikaj, nego 
kroz gori napomenutu glavnicu ostoje Ca
pital skup a intereéun, i s ovim dohod- 
kom od 120. frt danaa 825 frt.

Zato obéina iroa telju med Poátuvane 
óitatelje naznaCiti, zahvalu CasHre koji su



priskrbeli obi ini nekoja stotina dőli, pák 
cla itak Ca»«a éisto ni se posuáila, ako 
prem je proSu godinu bila velika suSa.

Vu Podbrestu. 18-ga februara. 1890.
Jeden Obiinar 

i élan izmedju éita(elj)d).

r(





sőgbiró lakásán 1890 i f i  április 2  ik napján 
d. i . 10 órakor (Ír. Schvartz Adolf nagykani
zsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyetese 
kozbenjöttével megtartandó nyilvános árve 
jósén el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezui kivánók tartoztak a beesár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött, kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az átverés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 15 nap alatt, a másodikat 
n a 30 nap alatt, a harmadikat u. a. 45 
nap alatt minden egyes részlet után az ár
verés napjától számított (Los kamatokkal 
együtt az áiverési féltéit lekben meghatáro
zott helyen és módozatok szerint hfizcui.

K̂ en hirdetmény kibocsájtásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a perlaki kir. tlkvi osz
tálynál é i sz  alsó-králjevcczi község clőljá 
rőságánál megtekinthetők.

A kir. járásbirófág, mint, telekkönyvi 
hatóság.

Ferinkön, 1889. évi deczember 31-én,
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M Ó Z E S  B .  V  U  C A K O V C U
V K L 0ST AR 8K 0J HIZI

Prfpnrnr’i »Toj vi'liki íliirniek ml svaké fele koíe Z \ SOSTARR Cl/MARE, 

8ATTI.F.RF. I REMRNARK. SVF, /.A III21J 1‘OTRKBNR

S P E C E R A J S K E  H Ő B E  I M E L Ó
SVAKR FRf,R

a  L A 2 F., K R C M A R S K E, C 1 M E N T l l t A N E S T A I v l ,  E, 

PORCELLAINSKE I KAIVIENATE POSUDE, VAMPERLICE,

za vipeti, za stol i 7.a steno, sve velki zbiratek i nnjfalefia oena.
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\  an szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 
hozni, miszerint fiam iíju B O R S  IS T V Á N , aki 12 éven ál folytonosan a fő- 
városokbani tartózkodása alatt, ott a szabómeslerséget teljesen elsajátította, 
a budapesti szabászali tanintézetben kitűnő bizonyítványt nyeri, a mai napon

üzletembe mint társ belépett.
Tekintettel arra, hogy a legújabb divatlapok nagyválaszléku és 

legszebb kelme minták, valamint kelm e készletek a legkitűnőbb hazai 
és külföldi ezégektöl rendelkezésükre állanak : tiszteletiéi kérjük a nagyérdemű 
közönséget, szíveskedjenek minket becses megrendeléseikkel szerencséltetni!

Csáktornyán, 1890. márcz. 1 .
Kiváló tisztelettel

B O R S  I S T V Á N  É S  F J A

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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