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nja nastati i ogiftanje olovom. Tobak nai- 
mre nfthadja se vu kositrenih tablicah za- 
motan, a vu ovik je navek olov poméian, 
makar i malo.

Vnogo guste*e je bilo prvlje ogiftanje 
olovom, dók su tobaka zamotavali vu o- 
lovne tablice, nu odkad je zakonom nalo* 
íeno rabiti kositrene tablice, od onda se 
redje dogadja, akoprem se nemre reöi, da 
ee vu oböe viáe nedogadja.

(Konec sljadi).
P r ir e d il:

G|ád Ferencz.

N e v i d l j i v a  rana.
(N ovela ).

Napisal: JÓKAI MÓR.

III,
(Dalje).

Ja  za siguino znam, da se bude za 
mesec dni opet povrnula strasna bol, re
kel je stranj8ki poátenim dühöm. No kak 
bilo tak bilo ! Dók se vidimo !

Doktor je pripovédul ov sluöaj bete- 
ga drugim doktorom, od kojik je vsaki 
drugaö se izrazil o njem, a nigdo nije znal 
podpunoma raztolnaéiti.

Na koncu meseca je doktor zabrinuto 
öekal, jeli se neée opet najaviti on nena- 
vadni bete/nik ; medtemtoga preálo je me- 
sec dni, a éudnoviti bete/nik se nije po- 
vrnul.

Za tim je preálo joá nekoliko tjednov, 
onda je dobil doktor lista iz bete2nikovoga 
doma.

Odprl ga je, previdel je iz podpisa, 
koj je bil na koncu drobno napisane stra- 
ni, da ga ja bete/nik lastovitom rukom 
pisai, iz Cesa je sudil. da se je beteg ni 
povrnul, ar bi ga préAil bil vu listu pisa- 
nju.

Vu listu bi'o je ovo :
Vnogopo’tuvani gospon doktor ! Neöem 

Vas i doktorska znanstvena iziskavanja o- 
staviti vu dvojbi, zaradi ouoga cudnovitoga 
betega, kojega budem za malo vréme po* 
nesel sobom vu grob — ili morti i jód 
drugam kam.

Opisal Vám budem poöetek mojega 
strahovitoag betega. Pred tjeden dni povr 
nul se je beteg i tretji pút, i ov krat se 
nelem vPe s njim boriti.

Vezda morém samo tak pisati ovo 
nekoliko réöib, da gorudom gubom oblo- 
Zim ono mesto na ruki, kője me boli, i 
dók guba neizgori, nedutim vekáu bol, ne* 
go kaj ju óva zrokuje. A to je samo 
áala.

Pred pol ljeta bil sam vrlo sreően éo- 
vek. Od dohodkov sam prez brige Zivel, 
bil sam vu prijateljskom odnoáaju s* cé- 
lim svétom, znal sam se vsemu veseliti, 
vu tem trideset pet ljet star Covék naha- 
dja veselje,

Pred Ijeto dni sam se oZenil. Zebrái 
sam ái Zenu iz ljubavi. Vzel sam vrlo Ije- 
pu, zvuóenu i dobroéudnu dövojku, koja 
)e bila komorkinja pri grofici.

Sirom&ána devojka nije me Ijubila sa
mo iz zahvalnosti, kaj je po meni posta 
la gospa, nego mi je pravom détinskom 
ljubavi odano bila Pol ljeta preálo je tak, 
da sam jednoga dneva za sredneáega drial 
od drugoga.

Ako sam kad kada dalje morál oditi 
od imán ja, nije imala moja tovaruáica mi- 
a domaj, kad kada je i tri vure daleko

se áetala po onim putu, po kojim sam se 
ja povradal dimo ; ako sam zakesnil, nije 
spala célú nőé, oöekivajuői mene, ako su 
ju pako kada velikom műkőm nagovori'i, 
da ide k prveánjoj svojoj gospi, koja ju je 
i vezda rada imela, odonud se redovito 
isti dán povrnula, — nikak ju nisu mogli 
duie od pol dana tam zadriati, tér bi tu- 
guvanjem za menőm i drugim zabavu po 
kvarila.

Iz ljubavi naprama meni odrekla se 
plesa, sarno da nemora ruku kojeg drugog 
muíkarca driati vu svojoj ruki m9Sto mó
lé, tér se je znala i razplakati, kad bi joj 
koji muíkarec kaj Ijepoga rekel. — Re - 
jum, ja sam jedino neduino déte imái za 
Zenu, koja mi je i to izpovedala kakti teZ- 
ki gröli, ako vu snu nije od mene se- 
njala.

Ja neznam, kakov mi je zloöest düh 
áeptnul jednoga dneva vu vuho ; a kaj, 
ako je to vse samo njeno prenavljanje ? 
Covék je takov bedak, da rajái vu najvek- 
sem blaienstvu i eredi iádé nespokoj- 
nost

Tovarufiica moja imala je i stoleka za 
áivanje, a ki ticu tóga stoleka navadna je 
bila redovito zapirati (zaklépatij Ja sam 
to viöe pút opazil. Nigdar nije zaboravila 
vu njem kljud i nigdar nije ostavila ki^tj- 
CU (ladleka) odprto.

Ta me misei poőela muöiti. Kaj mo
re biti ondi, kaj tak skriva pred menőm ? 
Obnoieval sam. Nisam véruval nedű nim 
potezom lica, bistrim oéima, zagrljaju, ku- 
áuvanju. Kaj ako je to vse samo obma 
ma ?

Jeden dán doála je opet grofíca po 
nju, tér ju je samo velikimi pro njami i 
molbami mogla nagovoriti, da bi on den 
pri njoj bila. Imanja su nam samo za ne
koliko vur bila odaljena, tér i ja sam to- 
varuShi obedal, da bum sam po nju ta 
doáel,

Komaj je izi la kodija iz dvoriáda, po 
izkal sam vse klju'e, kaj ili je bilo pri hi- 
2i i pokuáal sam njimi odpreti kljudenicu 
spomenutog stoleka. Jeden je na zadnje i 
pák odprl.

Kad sam potegnul ki ticu, bil sam 
sbunjen kak on, koji prvi krat vu svom 
>.ivotu krade ; — ja sam bil tat, razbojnik, 
koji dohadja. da vkradne tajnosti jedne 
slabe Zene.

Ruke su mi drhtale, gda sam pazljivo 
jemal jeden po jeden predmet, da se tak 
neopazi po neredu, da je tu tudja ruka 
preizkavala; prsa su mi se napuhavala. 
skorom kaj se nisam zaduáil . . . .

Na jeden krat do!ei mi je vu ruke 
paklec listov (pismah), koji je bil pod 
ápicami. Kakti stiela osiknulo me nekaj 
od glave do pete : o, to su listi, kője mo
re Covék odmah na prvi pogled spoznati ! 
Ljubavni listi . . . .

Paklec listov bil je prevezan s ruz- 
nim pantlekom, sa srebernimi átranci.

K»d sam se doteknul pantleka, doölo 
mi je na pamet, jeli se to pristoji; jeli to 
delo dolikuje poátenomu Covéku ? Vkrasti 
tovaruáiőine tajne; skrovnosti, kője se ticu 
devojaákog dóba !

Jeli mi ona odgovorna za one misli. 
kője je onda imela, kad joá nije bila mo
ja ? Jeli morém biti ljubomorec na ona 
vremena, kad me jói ni poznavula nije ?

Verojatno je, da su se i vu njezinoj 
pameti razvijale vsaké fele misli; pák kaj 
je to grf*h ? ödo bi joj to mogel pripisati 
vu gréh? Ali sam bil vu staliáu to Vöi- 
niti.

Jedna mi je misei áeptala : a ako su

ti listi iz dobé, kad sam veő imel pravo 
na v e njezine misli; kad sem mogel biti 
ljub:moren i n i ono, kaj senja; kad je 
veő moja bila ?

R á z  vetem pantleka. Nigdo me nije 
videl; niti zrcalo nije bilo obrojeno proti 
meni, da se sam pred sobom zaöerlenim. 
Odprl sam list za listom i Citál sam do 
kraja . . .

Ah, to je bila za mene straina jedna 
vura.

A kaj je bilo vu tili listi. Najodurneáe 
izdajstvo, kaj je ikad muikarcom nane*
áeno.

Drugiput dalje.

K A J  J E  N O V O G A ?
Potres vu Japann.

Ciiskom japanskom poslaniétvu vu Bt-öu 
stigli su sluibeni glasi o zadnjem potresu vu 
Jipanu. Vu obedveb provincijak Ailii-ken i 
Gif jken poginulo je prek 6500 ljud.h, a 
9000 ih je raujeno. Do 75 jezer biZah je 
zruieno, 12 jezer pák skvarjeno.

Samoubojstvo.
Blagajnik (kasapreceptor) na banhofu 

vu Temiávaru, Karol Leonhardt obesil se je 
pred dverni tjedni vu jutro na skrovnom 
mé^tu svojega stana, dók su njcgova troja 
déca, s kojoin se jef ljubeői ib, oprosti1, se- 
dela pri kavi. Zrok sainoubojstva uije joá 
poziat; jedni misle, da bi se imalo iskati 
vu familijarskih svadah, drugi vele, da je 
pri pregledavauju kasé se preuaálo poraenkanje 
peuez. Vubojica sam je telegrafiral svojoj 
Zeni vu KaranáebeS na íme svoje najstareíe 
köeri: „Dojdi dimo, otec se je obesil.•

Krach vu Berlinu.
Firma Hiráfeld i Volf pangrotirali su sa 
pasivom od 7 milijunov; od ovih ketuá 
Le pciger prepái je takaj tér su on i Volf 
zaprti. Volfu su ákomce podmetuuii revoivera 
i gifta, da bi se zaklal — no on rsjli hoöe 
iiveti. No ov dogodjaj nije ostal sam, ar su 
se i brati Soméi féld, delniki finné ,Fried- 
liinder i Soméi teld,* vu subotu po poldau 
strelili zaradi siluoga zgubiöka. Imaju zgu- 
biéka od 3 milijuna marakah, síim naöinom 
bude tóga i viáe. Mlajái brat Feliks ostal 
je mrtev, a stareii Sigmund t- iko je ranjen. 
Pred njihovim uredom ziálo se vnoZina svcta 
i potrebuvali su svoje peueze. Kak se éiui, 
da su i vu Berlinu predli Ijepi duevi arau- 
njezki. íz Berlina javljaju na dalje, da su 
kod prepale bankovne hiZe Hiráfeld i Volf 
izgubili peneze: cesarica Friedrich 200 jezer 
marakab, princ irienrik (brat cesarov) pol 
milijuna, minister ákolab gróf Zeidlitz vés 
imetek, jeden gruntas imenom §u)c 500 
jezer, Volfova sestra, vdovica Lővenfeld 400 
jezer, Volfov zet 100 jezer, oáferjaá üressel 
S0 jezer, slasti ar Krancler 80 marakab. 
Joá su kvaruvali na velikom : minister kan- 
cclar Caprivi, gróf Lendorf, gróf Bredov, 
gróf Eeulenburg, gróf Lűttichau.

Imetek prosjaka (bógca).
íz Pr&ga piieju : Vu stanu starog i od 

vnogo ljetah poznanoga prosjaka (bógca, iter- 
ca) Tverdija obavljeua je premetaCina (is- 
traga) zaradi jedne prijave zbog lihvarenja 
(uZorije). Tóm prigodom uadjeno je iparkasi 
kih kiijizicah i vrcdnosti papirab vu svot- 
od skoro pol milijuna forinti. Na koji je 
Dtöiu ov starec, prosjiöeő vu pmjavoj (zlra- 
pauoj) opravi viáe ljetah dotel do tolike svote 
(5ume penez), uije se moglo dokazati.



8 urednikom moéi j* svaki da* 
goToriti med 11 i 12 varom. — 
Svo potiljke ti én de se aadriaja no- 
▼iiab, naj ae poliljajn na ima 
H a r g i t a i  i o i e f a  nredaika f i  

ÓakoTM.

Izdateljstvo:
g a ji ia r a  Fiacbel Filipova kam aa 

pr ed p latt i obznane poliljajn.

r rc < 1 |» in t im  r ó n a  j e :

Na celo leto . . . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na cetvert leta . . 1 írt

fojedini broji kolfajn 10 kr.

Obzvane ae poleg pogodbe i fal 
raCunajn.

n a  h o r v a ts k o a  i m a g ja rsk o m  je z ik n  izlazeéi d r u z t r e n i  z n a i i s ív o n i  I p o v m d jiv i  H at z a  p n k .  
| I z l a z i  s v a i é i t  tijeö L en  3 e d .e n lc r a t  1 t o :  v u  s v a k u .  n e d e iy u .

31u2beni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajudega öinovnickoga drufctv.VC „Cakovccke áparkasse'1, „Medjimurske sparkasse *. i t. d.

Neknj od duliana.
i i i .

(Dalje).

Da preveliko puáenje slabi pamet, tak 
je poznata stvar, da i navaden dovék dé 
tetu svomu krati puáenje s redmi : „Naj 
pu iti, otupila ti bude pame+.t Zna se i 
to, da je puáenje skodljivo za óéi, da je 
vedkrat bilo zrok slabomu vidu, a kad 
gda i podpunoj sljepoti. Pák to niti nije 
tak rédki sluöaj.

Ljudi, kojim pipa nigdar nevgasne, 
koji i po no i Zvadu kamiá, tér puáiju po 
női i, gda nemreju spati i vu jutro prvlje 
neg se oble^eju, mogu dojti do ovoga 2a- 
lostnoga izprobanja ; malo je ljudib, koji 
bi mogli na den viáe od 20 gramah duha- 
na potroáiti, a da im oebi naákodilo po* 
gledu i pametuvanju Pák ako je s vufi- 
vanjem duhana ekopdano jóé i viivanje 
alkoholnoga pitja, onda moreju nadojti 
takvi betegi. kakvih si sigurno nigdo ne 
feli.

Veliki duhandjeri kak i pijanci malo 
jedu, neimaju apetitita; jer istina puíenje 
vu maloj m ri priskrbljuje doduie apetita, 
nu vu velikoj méri puíenje slabi ga, po- 
kehdob zrokuje loludadui kalar.

Ako nenaobrafen duhandjir nezna il1 
nede da si stavi granice, onda za ovom 
neprobavom i beztednosti hitro sljedi sko- 
znuvanje, tuga, tromost, a ond% oslabi 
vid, osobito ako joá i terh Ijet^h pritiáde 
ramena : na jedenput sarno opazi Covök, 
— tu ved neima pomodi

Covék faktiéno more menje podnogiti j 
duhan, kad ostari ; to je uprav zrok, ksj í 
stare duhandfire s vekáinom poliodi beteg 
ocih Ima ljudih, koji vu svojih tridesetih ! 
ljetah popuáe 10 do 15 cigarah na dán 
ali kad prevale íeterd^seto Ijeto, moraju 
se i s tretinom i detrtinom ovoga kvantuma 
zadovoljiti.

Veliki uplir ima na razvitek betegov 
poleg puáenja i zanimanja i naóin zivlje 
nja dotidnika Pri onom duhandjéru, koj 
se vnogo giblje na prostom zraku, hrani 
se jakom mesnatom hranom, kojega nje- 
govo zanimanje ne prédi vu sp&vanju, ne 
razvi e se tak lehko beteg, kak pri onom, 
koj viáe mora sedeti, skoznuvati tér se 
slabe e hrani.

Ponajvise oslabi vid penzioniranim 
s1u2benikom. krdmarom, koji, neimaju^ni- 
kakvoga drugoga v ivanja, hode da vse 
nadomeste s pipom Ne treba midid, da 
je slabi vid, kaj ga zrokuje pu5enje tak 
rédka stvar, dapade je 2alibo2e jól jako 
gusta

Vu zadnje viéme iznosi pri nas ma o 
ne 2 percenta, tojest na stolinu duhangje- 
rov dojdu dva, koji su se s puáenjem o- 
slabili vid Tu more pomodi samo to, ako 
dnevnu porciju duhana pomenjáamo, ili 
ako se ga zev ema habamo, ostavimo 
Medtemtoga nepomaíe nikaj ménjati du
han, ar prosti duhan, zrokuje ista zla, ko- 
ja i najfinela cigara

Vsikak su vsakomu zlu viáe izvrÉeni 
oni, koji takaj i ivadu duhana, koji imsju 
vu zubi haguáa Ovakov ivakad stostruko 
duti giftnu moé duhana, a k tomu nadoj- 
de, kaj je najgoráe, da ávakaéi pobiraju 
po vulicah faladece cigarah, kője su drugi 
zahitili, a Bog zna, od kakove odurne bo- 
lesti (betega) bo'uje on, koj je prav malo 
prvlje dotidnu c garu puáil !

Suáica (heftika) i vnogi drugi betegi 
moreju se na táj nádin dobiti, pák ako si- 
romák dovék ne misli, gde je pravi zrok 
njegovomu betegu, samo to zns, to duti 
da je betefen Eto pia e za ne^rednu sírást 
tűién fivot, rana smrt.

Kak god je odurno fvakanje, isto je, 
grdo, odurno ánofati duhana Zaliboie ima 
ih i med vudenimi ljudmi vnrgo koji 
si no«a s tobakom pivtuju

Snofan e isto tak zrokuje vnogo zla, 
kak god i puáenje, a zvun tóga — nebi 
dovék ni senjal — more povodora ánofa-
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ványszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) terü
letén lévő podtureni IBI tk. 197 hrsz. a. 
277 írt, 558 hrsz. a. 171 írt, 696 hrsz. a. 
188 írt, 683 hrsz. a. 69 írt. 1012 hrsz. a 
119 frt, 1435 hrsz. a- 95 írt, 1470 hrsz. 
a. 190 frt, 198 hrsz. a. 23 frt és az ezen 
tkvbeu felvett legelő és erdő illetmény 150 
frt becaértékben, as 1876 hrsz. a. ingatlan
ból pedig Guncz Istvánt és Sztrahia Margi* 
töt illető tele 129 frt becsértékben, a pod
tureni 738 tk. 905|b hrsz. a. egész ingat
lan 119 frt, a podtureni 800 tk. 1214 hrsz. 
a. egész 33 frt, 1535 hrsz. a. egész 35 frt, 
1619 hrsz. egész 102 frt becsértékben, a 
podtureni 806 tk. 1805 hrsz. a. egész 51 
frt ,  1892 hrsz. a. egész 141 frt; és 1906 
hrsz. a. egész 63 frt becsértékben az árve
rést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy & fennebb megjelölt in
gatlan az

1891 december 2-ik napján d. I. 10 drákói
a podtoreni község biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10°|o-át készpénzben 
vagyaz 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. november 
hó 1 én 3333. sz. a kelt igazságügyministeri | 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték- j 

papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.'Cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye* 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi szept. hó 
24 napján.

A Csáktornyái kir, jbiióság mint tlkvi 
hatóság. 922

302 szára 1891.
Árverési hirdetmény.

Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir, jbiróság 
1891 évi 2622/91. számú végzése következ
tében Nagy József ügyvéd által képviselt A.* 
lendvai takarékpénztár javára Göncz István 
ellen 190 frt s jár. erejéig foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 385 
írtra becsült 3 drb. szarvasmarha, szekér, 
góré, pajta, széna, és épületíából álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek Podturenben leendő 
eszközlésére
1891. évi november hó 28-in d e. 10 órája

batáridőül kitUzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t:-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán 1891. novemb, 15-én.
MOLNÁR

920. kir. jbirósági végrehajtó

Ház és szántóföld eladás.
Battyán (Pálján) községben levő 

Czónár Mihály örökösei tulajdonát ké
pező, jó állapotban levő téglából épült

l iáz
a hozzátartozó melléképületekkel együtt 
továbbá

n zán tő fö idek  
azonnal eladandók.

Bővebb felvilágosítással szolgál
CZONÁR IST V Á N

916 2—2 Puiján.
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Öxv. T o m a s i  K á r o l y n é

v a ra e d i lakós Muraközben VII ik Hegykerilletben zebaneczi határbanJevő több 
részletből álló ingatlanait, u m.

1. Pri Trcmi nevű mintegy 10 hold szőlőbirtokát, épületekkel, szép gyü
mölcsös kaszálókkal, erdő és szántóföldekkel ; továbbá :

2. Pri Pilu nevű, mintegy 8 hold szőlőbirtokát épületekkel, szép gyümöl
csössel, kaszálóval, erdő és szántóföldekkel; mégis

3. Pri Lipiczai 2 6/* hold szántóföldjét,
4 Klnc8ecsi 1 */8 hold szántóföld és rétjét.
5. Ribnyáki 2 4/8 hold szántó és rétjét, szabad kézből örökbe elárverezi 

s eladni szándékozik. Árverési határidőül
fo ly ó  n o v em b er liő 3 0 - át tűzi ki

zebaneczi biróházánál, hol a venni szándékozók bánatpénzzel ellátva megjelenhetnek.
Egyúttal a stridói mézővőrosban levő egyemeletes házát melléképületekkel 

úgy a grabovniki határban levő 5 hold szántóföldjét is eladni szándékozik. 
Venni szándékozók értekezhetnek levélben vág/ személyesen a tulajdonosnőnél: 
V arazsd , D o lt-u te z a  HZ. szám a la t t .  921 1

É R T E S Í T É S .
^ a n  szerencsénk Csáktornya város és vidéke rí é. közönségének 

becses tudomására hozni, hogy

f. hó 25-én az országom vásár napján
„llftllyil“ nznlloda I. emelői képvi.előnk

A M 'N.C .IAltit  IUVATC

női- és gyermek felöltök kel, 
női Immlalá és k a r m a n t y ú k k a l

megérkezik, melynek megtekintését ajánlja a

f e *  Bécsi egyesült ruharaktár.

Jíyom atoíf Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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