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Neveljetek jellemeket!
A sinaiak nagyon különös emberek. 

Ámbár mivelődésük ősrégi és a természet 
megfigyelésében értelmük nagyon ki van 
fejlődve, hivőségük kezdetlegessége mégis 
mulattató.

például szentül hiszik, hogy némely 
állatok nevezetes módon átváltoznak; bit
regéjük szerint az angolnák kígyókká, az 
egerek denevérekké, a tigrisek czápákká. a 
héják galambokká változnak át; a fürjből 
őszkor vakandok lesz és tavaszkor ismét 
visszanyeri madár alakját.

Azonban koránt se szükséges, hogy 
sinaiak legyünk és hitüket is nélkülözhetjük 
a nélkül, hogy az ily átváltozások lehetősé
gét kétségbevonnók. -Csak markoljatok az 
ember-élet közé!« Nem éltük-e és nem 
éljúk-e meg naponkint czivilizált Európánk
ban. hogy oroszlánok bárányokká, napfelé 
törekvő sasok vakandokká lettek? Ritkasá
gok közé tartozik-e az. hogy férfiak épp oly 
gyorsan és közvetlenül változtatják meg 
goudolkozásmódjukat vagy jobban mondva 
azt. mit e helyeit fitogtatnak, mint változó 
időjárású vidékeken ruhánkat szoktuk naponta 
ismélellen változtatniV A történelem említ 
ugyan szilárd, következetes férfiakat, kikel 
az eke mellől szólítottak a haza megmenté
sére és kik. ha föladatuk sikerült, ismét 
visszatértek az eke mellé, megelégedve azzal, 
ha embertársaik nem törődnek velük. Talál

kozunk a történelemben oly egyénekkel, kik 
meggyőződésükért kiitták a méreg-poharat, 
bátran léptek a máglyára, kik a durva erő, 
anyagi hatalom elé. az erényérti szent lel
kesedés erejét, az érinthetlen férfiú-méltóság! 
hatalmát állitollák, kik száműzetésbe men
tek. szükséget és nélkülözést szenvedtek, 
mert hasonlóan a fénysugárhoz, nem akar
tak meghajolni, hanem inkább megtörtek!

Ha egykor Clio ilétetet fog mondani a 
jelenkori nemzedékről, fog ugyan találni 
nagyon sokféle erényt, de valódit nem.

Alapítunk mindenféle jótékony intéze
teket, fölfedezéseket teszünk, találmányokkal 
gazdagítjuk a világot és határozottan hala
dunk életmódunk finomításában; de mind
ezek mellett mégis elveszítjük lényünk 
erejét, mert létünk kellemessége, a jelenkor 
fogalma szerint, az, mi után mindenki törek
szik. e bálványhoz áldozunk és mivel ehhez 
pénz az egyedüli eszköz, azért hajhászsza 
ezl minden ember. Ezért homályosodik el a 
jogérti érzelem, ezért türiedeznek a magasz
tos eszmények, ezért les'zünK közönyösekké 
minden iránt, a mi nemes. Ezért cseréljük 
el könnyű szívvel a becsjelet a becsületéi*!, 
ezért arat a siker, nem törődve azzal, hogy 
mily utón. módon lett elérve, elismerést és 
csodálkozást.

Azonban, a tiszta emberiség minden 
csecsemővel újjá születik, a miért is ivadé
kainknak tehetségünk szerint ajánljuk azt. 
mi egykor valóban boldogíthatja őket és ez;

h o k y j e l l e m e k k é  n e v e l j ü k .  A jellem 
ama tulajdonságunknak mitől sem aka
dályozható, hamisítatlan kifejezése, melyek 
az egyéniség lényegét képezik. Mihelyt e 
tulajdonságok ingadoznak, változók, tehát az 
illető egyén jellemtelen. oly jelzés, mit senki 
sem akar magára vagy gyermekeire alkal
maztatni. pedig az. mit e szóval jelzünk, igen 
gyakran előfordul.

Ennek okai egyrészt a korszellemben 
rejlenek, másrészt nevelés-hibák következ
ményei, melyek növekedve erősbödnek. E 
hibák megvannak a c s a l á d b a n ,  főként a 
t á r s a d a l m i  i t é z  m e n y e k  ben. végre 
pedig az i s k o l á b a n .

Gyönge engedékenység a gyermekek sze
szélyei ellenében, különösen akkor, midőn e 
szeszélyek későbbi életszakhoz tartozó élvek 
előlegezését illetik : az eszközök eltévesztése- 
rnelyeket bátorításra, jutalomra vagy bünte
tésre használnak; a kös’etkezetesség hiánya 
engedésben vagy tiltásban; eleve jelzett 
következések teljesítése, legyenek bál* kelle
mes vagy keltemetien természetűek; a kisebb 
és nagyobb fájdalmak, sőt kényelmetlensé
gek elleni félelem* zabolázása, ezek azok a 
balfogások, melyeket családokban elkövet
nek. még pedig a túlságosan g y ö n g é d  
anyák,  kiknek gyöngesége néha annyira 
megy. hogy a gyermek szövetségesévé válik, 
hogy az elkövetelí hibát a haragos apa előtt 
elpalástolják. .

Társadalmi viszonyainkban is igen sok

T  Á R C Z A.
Szerencsétlenséir.

^Elhalasztott párti.)

I r t a : T o n - c s i .

Valahol mulatság volt a napokban: volt ott 
sek vidéki ember és egy különösen szellemes, a 
kinek főfoglalkozása ezidő szerint, hogy leányt 
keres.

All a szeretetreméltó páiliképcs fiatal ur a 
következő alkatrészekből:

Szépen fésült fej, megfelelő részleteivel, örökké 
fürkésző csillogó apró szemekkel, paprika s-íinü 
formás fiilekkel, merész gallérba szorított kényes 
esikónyakkal, diszlingváltan magyarázó hosszú 
kezekkel, járásközben 25 fokra fölkapaszkodóit 
lábakkal, egy smokking, egy ezilinder, fenomenáli- 
sen fényes laktopán, fehér keztytí fekete vairattal...

Egyebet a legnagyobb megfigyelő sem lett 
ĵ olna képes találni rajta és benne. Igaz, a más- 
Jn* Eehet azonban, hogy a fejében is van valami. 
Az alábbi történetből kitűnik, hogy agy van benne.

Szóval jierfekt párti.
S úgy beszélt mint egy Kolosán, de nem 

olyan lémitően komoly Tolosan. mint a kiben 
Epglevicg giöf oly igen szörnyüködött.

Ah mondja egy gyönyörű Sans Géné neki, 
ligának is mindig jár a szája és soha se házasodik.

. IgJíz bizony, de lehet, hogy épen ezért jár 
nindig ;i szám most, mert azután már nem jár- 
a • Gsak vigyázzon, a bajusza egy darab idő óta 

“i'gyoM mrgvaslagodol I.
A lányok ezl nem szerelik.

Ugyan V
Áthajolt a kedves madamhoz és szeretetre

méltó henczegéssel mondta inég:
Ezt a vastag bajuszt asszonyom? Igen? Sose 

aggódjék. A minap is egy milliomos partit szalasz
tottam el.

Az asszonyok mind mosolyogva fordultak 
feléje. (> diadalmasan nézett vissza rájuk és sze
retettel simogatta a saját frizuráját, mely szőrme- 
kelme tekintetében korántsem versenyezhet az 
ipozáns bajuszszal. mely ből egy elegáns hoá kitel
nék valamely bájos leány nyaka köré.

Milliós parti!
— Ki az?
Oly őszinte hangon, a minővel, csak egy igazi 

hóditó rendelkezik, mondta el a szereletre méltó 
fiatal ur ezt a balesetét.

Véghetetlen lesújtott a dolog. Egy ostoba 
véletlenen múlt az egész. Knélkül meg van az 
ideálom: a milliomos após.

— Hol?
Aradon ?
Csak türelem! Hölgyeim. Nem Aradon. 

Az aradi milliomos apósok már le vannak fog
lalva. Egy kicsit későn születtem. Sebaj, van másutt.

Egy kis menyecske csípős megjegyzést tett.
Nem gondolja, hogy egyáltalában kár volt...

— Születnem? — vágott szavába a vastag 
bajusz alól Parti ur — persze, hogy kár, minek
után kegyed már úgy is férjnél van ... .

Többen türelmetlenül sürgették a szeren
csétlenség történetéi.

Hja! ha nem hagynak szóhoz jutni. Nehe
zebb asszonyoknak megszakítás nélkül egy törté
netet elmondani, mint egy asszonyt megérteni.

Kaezagnak és ezen banális szellemeskedés 
után végre csend lett és beszélt Parti ur kiváncsi 
szép asszonyi fők közt.

Végre. Még valamit előzőleg. A történet rövid, 
de a végén csendes részvétet kérek.

Köp.
Jó. Hát Hécsben voltam üzleti dologban. 

Ah! Mécs! Megismertein Scheller Eiigvest. Az az 
én Frigyes barátom 22 éves és az apja milliomos. 
Mulattunk és úgy megszeretett Frigyes, hogy invi
tált: gyere hozzánk, czimbora, bemutatlak csalá
domnak. Holnap ebédre. Jó? Jó. Elmentem. Tiz 
fényes szoba, egy sereg cseléd, tizfogásos ebéd . . . 
és majd a tenyerükbe vettek, úgy megszerettek. 
Az öreg Schnellerné homlokon csókolt, az öreg 
Schrieller majd agyonszoritott az öleléssel. Mummot 
ittunk, bockot szitunk . ..

Az asszonyok türelmetlenül kiáltottak bele 
az izgalmas előadásba:

Hát a milliomos parti? a lány?
Eeverten csapott a levegőbe a fiatal ember.
— Lány. Fájdalom az nem volt, de ... .
— Hol van hát itt az elszalajtott parti?

Hol ? Hiszen azt akarom épen mondani.
— De ha önök .. .
— Mondja!
— És az öreg milliomos elragadtatásában 

megrázva kezemet, igy kiáltott fel: Ön nagyon 
tetszik nékem fiatal ember, ha Friczi lány lenne, 
önnek adnám. Hát nem szerencsétlenség ez? Mi?

Kaezagott és egy csinos menyecske hátba 
ütötte.



csira rejlik, melyek a legjobb jellem éltető 
erejét is megrontják. Ki vállalkoznék arra, 
hogy ecsetelje a különféle arczulatokat, 
melyek alatt az i l l e m  s z e r ű  h a z u g s á g  
nyilvánul? Ki ne Jalta volna a szigorú igaz
ságra nevelt gyermek bámuló arczát, midőn 
szüleit vagy a nevelőt vagy másokat, kikre 
áhitalos tisztelettel tekint, az első hazugsá
gon kapta, melyeket kiejteni senki sem tar
tózkodik, mert tekintettel kell lenni az ide
gen iránt? A gyermeket, ki ennek tanúja 
volt, egyelőre tekintetbe se veszik, és hogy 
a hibát utólag helyrehozzák, szépitgető és 
mentegető nyilatkozatokat tesznek. A gyer
mek ezzel ugyan föl lesz világosítva, de 
kétlem, hogy ezzel jobb, erkölcsileg neme
sebb lett; de mindenesetre be lett vezetve 
a kölcsönös ámításnak előtte mostariig isme
retlen terére, mely jelen korunk beteges 
vonása.

Végre az iskola vagy jobban, mondva 
a tanítás befolyása említendő, melyet a jel
lemre gyakorol. Az iskolának természet
szerűen inkább terjedő, mint mélyedö hatása 
van. Kel l .  h o g y  á l t a l á n o s  t a n í t á s i  
c z é l t  t ű z z ö n  ki, kel l ,  h o g y  á l t a l á 
n o s a n  é r v é n y e s  t ö r v é n y e k e t  h o z 
zon,  mivel pedig szem előtt kell tartania a 
középmértéket, se a színvonal fölött, se alatta 
nem terjedhet el. Egyenlősitenie, általánosí
tania kell és a veletlen játékára bíznia az 
egyesek sajátságait, egyéniségeit. Ekként 
könnyen megeshetik, hogy kitűnő tanítvány 
gyönge jellem legyen; sőt az az eset is 
képzelhető, hogy a tanulónak elsőrendüsége 
okozza a feddésre méltó jellem képzését; 
mert ha több tanító a legkülönnemübb köve
telésekkel áll elő a fiú irányában és nem 
képes arra, hogy mindegyiket egyaránt telje
sítse, csakis két eset képzelhető: a fiúban 
vagy rendkívüli és sokoldalú tehetség rej
lik, vagy pedig tanítóinak megelégedését 
egyéni természetének végképeni lemondása 
árán szerzi meg, mindenkihez alkalmazkodni 
igyekszik és minden órában másnak kell 
lennie, mint a minő. Ha már most ehhez 
még az is járul, hogy az oktatás inkább 
elható és tudalmat halmozó, mint serkentő 
és képző, úgy, hogy csupán a főt veszi 
igénybe, a szivet pedig érintetlenül hagyja, 
úgy minden oda működik, hogy a jónak 
ígérkező jellem tönkremenjen.

A  Csáktornyái mandátum átadása.
A Csáktornyái választók egy 15 taga kül- j 

döttsége kedden adta át Wl ass i cs  Gyula vallás- 
és közok atásügyi miniszternek a kerület man
dátumát.

Zakál Henrik ügyvéd, választási elnök 
a következő lelkes szavak kíséretében adta át a 
a inegbizó-Ievelel:

Nagyméltóságu miniszter ur! Szere
tett képviselőnk!

A Csáktornyái választó-kerület újab
ban is s ez úttal harmad Ízben válasz
totta meg Nagyméltóságodat országgyűlési 
képviselőjévé, s mi azon czélbói jelentünk 
meg. hogy a megbízást Nngyméltóságod- 
nak kézbesítsük.

Be kell vallanunk, hogy a küzdelem ' 
igen heves volt, de végre is, a sötétség 
ellen vívott harezban a haladás zászlaját
—  melyre Nagyméltóságod neve volt Írva
—  győzelemre juttattuk, s azt, ezen man
dátum által jelképezve, elhoztuk Nagy
méltóságodnak —  a győztesnek.

Nagy méltóságod kifejtett programmja 
alapján, de viselt legmagasabb hivatali 
állására való tekintettel is —  mint a sza-

badelvü-párt hive választatott meg; jelen 
esetben a felekezeti reakció és fanatizmus 
ellen, a közjogi alapon álló ellenzék, de 
a függetlenségi és 48-as párt is hazafias 
kotelességénok ismerte N agy méltóságod 
zászlaja alá sorakozni és megválasztatását 
elősegíteni, mert a pártokat azon meggyő
ződés is vezette, hogy e választással a 
kerület csak önmagát tiszteli meg.

Most tehát, midőn e megbízást s 
ezzel vagyonunk és városunk feletti ren
delkezésre a jogosítványt átadjuk, kérjük, 
legyen hü őre Nagyméltóságod továbbra is 
alkotmányunknak, alkotmányos szabadsá
gunknak, függetlenségünknek, kérjük, 
hogy kerületét, ennek és lakóinak jogos 
érdekeit továbbra is magas és hathatós 
pártfogásában részesíteni kegyeskedjék.

Az Isten éltesse és vezérelje Nagysá
godat ebbeli törekvésében.

Az üdvözlő szavakra a miniszter meleg köszöne
tét mondott a választóknak, Ígérve, hogy lelkes ügy
buzgalommal fogja teljesíteni azt a kötelességet, a 
mely reá úgy, mint a kormány tagjára és mint 
képviselőre várakozik. Örül, hogy szülővármegyéjé
ben mégis van egy kerület, a mely a szabadelvü- 
ség zászlaját diadalra juttatta. Nyugtalansággal 
látja, hogy Deák Peren ez vármegyéjét, a mely 
a haladás terén mindenkor az elsők között volt, 
a reakezió szele annyira átjárta, hogy egykoron 
az antiszemitizmusnak volt melegágya és ma a 
néppárt tetszetős jelszava alatt hirdetett vissza
fejlődés szolgálatába szegődött. Kérdi, hogy Zala- 
vármegye politikai misszióját ott a határszélen 
híven tölti-e be akkor, ha a reakciót szolgálja?

Reméli, hogy egykoron az egész vármegyében 
visszatérnek a szabadelvüség útjára, a melyet 
DeákFerencz bölesesége kijelölt. A néppártról meg 
van a maga politikai meggyőződése s azon nem 
változtatott volna az sem, ha e párt akár negy
ven tagot küldött volna is az országgyűlésbe, A 
politikai élet és fejlődés törvényeit eléggé ismeri 
arra. hogy a néppártban ne lásson egyebet, 
mint múló tünemérfvt, a nagy politikai és 
társadalmi reform ellenhatását. Az ily ellen
hatás nagy átalakulások idején soha sem ma
radhat ki. Annyi azonban bizonyos, hogy az 
eszközök, a melyeket a néppárt hasz
nál. elítélendők, d gy van!, És áltól fél, hogy 
egykor számon kérik tőlük, vájjon igitznak bizo- 
nyult-e az a sok ráfogás, a melyeket a nép elmé
jébe és szivébe csepegtettek? Meg fogják kérdezni 
tőlük, igaznak bizonyult-e. hogy a keresztéin 
vallás ellen irtóháboru készül? A keresztény szel
lemnek megfelel-e az a fenyegetés, hogy a liberá
lis szülők gyermekeinek nem adják fel a kérész t- 
séget, hogy a liberálisokat nem látják el a halotti 
szentségekkel stb.

És ha meggyőződik a nép, hogy mindez csak 
kápráztató korteseszköz volt. akkor bizony ennek 
nagyon rossz következményei lehetnek. De akkor 
mi fogunk odaállani és meg fogjuk védeni a fana
tizmust terjesztőket a bosszú haragjától. (Élénk 
éljenzés.) Mi fogjuk megmagyarázni, hogy az ő 
fanatizmusuk nem volt egyéb, mint ellenhatása a 
nagy reformnak és hogy sokat közülük talán csak 
a küzdelem heve vitt az ily képtelen túlzásba. 
Mi igy fogjuk nemes fegyverekkel őket védeni. Kz 
a liberalizmus.

A beszédet lelkes éljenzés követte. A man
dátum átadása után a miniszter a küldöttség tag
jainak tiszteletére a Drechsler-féle étteremben 
ebédet adott.

Zalavármegye törvényhatósági bizottságának
Zala-Egerszegen, 1896. évi okt. hó l én s fo lytatva  

ta r to tt rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből.

12078
ni. 896. 489. jk.

A nagyméltóságu kereskedelmügyi m. 
kir. Miniszter ur 24879 VI. 896. sz. rende
leté a kéményseprési ipar gyakorlására nézve 
az 1895. évi deczcmbcr hó 2-án tartott köz
gyűlésen 26637/ni. 895. 1809. jk. sz. a. 
alkotott megyei szabályrendelet tárgyában.

Határozat.
A magas miniszteri rendelettel a kémény- 

seprési iparról 26687 ni. 895. 1809. jk. szám 
a. alkotott vármegyei szabályrendeletnek a 
kéményseprésért járó dijak megállapítására 
vonatkozó 4. §-ának 1 pontjától, melylyel 
a földszintes ház egyszerű vagy orosz ké
ményének egyszeri seprési dija 10 krban 
lön meghatározva, a jóváhagyás megvona- 
tott és ama dij 12 krajezárra emeltetett föl.

Minthogy e díjtétel a kéményseprői mun
kához képest tulmagas és aránylag a leg- 
terhesebb az összes díjtételek közt a közön
ségre nézve, a vármegye bizottsági közgyűlése 
azon tiszteletteljes fölterjesztést intézi a nagyin, 
kereskedelemügyi m. kir. Miniszter llrhoz, 
hogy a létező viszonyok számbavételével 10 
krban megállapított díjtételt annál inkább is 
jóváhagyni méltózlassék, mert az 1885. évi 
szeptember hó 22-én 4802. sz. a. kibocsá
tott magas rendelettel jóváhagyott díjszabály
zat megállapítása óla a takaréktüzhelyek, a 
kályhák és különösen a kémények száma, 
főként a tüzrendőrségről az 1887-ik évben 
alkotott szabályrendelet azon intézkedése 
következtében, miszerint uj házak kémény 
nélkül vagy fakéménnyel nem építhetők, 
nevezetesen szaporodván: a kéményseprők 
megélhetése annál kevésbé lesz a legkisebb 
mértékben is veszélyeztelve, mert a magas 
miniszteri rendelet értelmében uj díjtételek 
is felvétetnek: az alább kiadandók szerint, a 
szabályrendeletbe.

Az említett 4 szakasz következő pontjai.
2. Emeletes ház egyszerű vagy orosz 

kéménye egyszeri sepréséért 20 kr.
3. Egyszerű orosz kémény egyszeri ki- 

égetéseért 40 kr.
4. Szögbemenő complikált orosz kémény 

sepréséért 80 kr.
5. Uj kémény lehúzásáért 50 kr. jóvá

hagyást nyervén: azok a szabályrendelet 
szövegébe felveendők.

A takaréktüzhelyek és a vaskályhák 
tisztítása után, azok nagyságához mérve 
külön dijak lévén megállapitandók: a hivat
kozott 4 szakasz következő pontjai, a viszo
nyok figyelembe vételével, ilyeténkép módo
síttatnak :

6. Egy és két sülős takaréktüzhely egy
szeri sepréséért 10 kr.

7. Három vagy több sülős takaréktüz
hely egyszeri sepréséért 15 kr.

8. Nagy vaskályha (50 c/m. átmérőn 
túl) egyszeri sepréséért 20 kr.

9. Kis vaskályha (50 c/m. átmérőig) 
egyszeri sepréséért 10 kr.

E díjszabályzat a magas miniszteri ren
delet értelmében még a következőkép egé- 
szittetik k i:

10. Svédkályha egyszeri sepréséért 40 kr.
I I. Maláta és sörgyárakban a maláta

pörkölő egyszeri tisztogatásáért 4 Irt.
12. Füstölő-kamara egyszeri tistogatásá- 

ért 20 kr.
13. Egy kémény kikenéseért 1 frt.
Azonban ettől eltérőleg:
a) A gyári kémények tisztogatási dija 

20 méter magasságig 3 Írtban, azontúl 4 
frtban állapittatik meg; beleértve ezen összeg
ben a füst csatornák tisztogatási diját is

b) éjjel (április 1 -töl szeptember B1 -ig 
esli 10 órától reggeli 4 óráig, október hó 
l-lől márczius hó 31-ig esti 9 órától reggeli 
5 óráig) a tulajdonos kívánságára végzett 
munka után 50% ‘kal magasabb dij fize
tendő.

c) hozzáférhet len cső-hálózatok (fürdők
ben, melegházakban, keményítő-gyárakban) 
egyszeri tisztogatási dija 1 frt



A mi a soproni kereskedelmi- és ipar
kamara azon javaslatát illeti, hogy a közsé
geken kívül iekvő pusztai es majorsági épüle
tek kéményeinek tisztogatási dija a rendes 
díj kétszeresében állapíttassák meg: azt a 
vármegye bizottsági közgyűlése a megye 
területén létező viszonyoknál fogva annál 
inkább is mellőzi, mert a kéményseprők ily 
pusztai és majorsági épületek kéményeit kör
utazásuk alkalmával utbaesőleg tisztogatják.

E határozat törvényszerűen kihirdetendő, 
annak után pedig a módosított szabályren
delet 4 példányban jóváhagyás végett a 
nagyin, kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úrhoz az ügyiratokkal föl terjesztendő. kmf.

Kiadta: Á rv a y  L a jo s  skv
Zalavármegye főjegyzője.

K Ü L Ö N F É L É K .
Halottak estéje. A helybeli katholikus .síi

kéit múlt vasárnap, halottak napjának előestéjén, 
az idén is oly mozgalmas képet mutatott, mint 
az előző években. Sőt fokozódott még élénksége, mert 
a rendkívüli kedvező, enyhe időjárás számos olyant 
is csábított ki a temetőbe, kiknek szerencséjükre 
gyászolni valójuk a temetőben senki sincs, de azért 
kíváncsiságból és érdeklődésből mégis csatlakoztak 
a gyászoló közönséghez. Nem volt sirhalom, melyet 
gondos kezek rendbe nem hoztak volna. Koszorúk. 
Virágok egész özöne borította a csöndesen nyugvók 
hantjait: s a mikor alkonyatkor az ezer és ezer 
mécs, gyertya és lámpás kigyulladt, Föld és Ég 
versenyezni látszottak egymással, mintha bírókra 
akartak volna kelni az Ég milliárdjaival a parányi 
lángocskák, melyeket gondos kezek gyújtottak, 
hogy kegyeletüket felejthetetlen halottink iránt ily 
módon leróják. — így jelentek meg a temetőben 
a hely Leli tanitó-képezde tanulói is zászló alatt 
tanárjaik vezetése mellett, hogy kedves halottjaik 
nyugvóhelyeit fölkeressék, szomorú érzelmeiket egy- 
egy gyászdallal az elköltözötlek szellemei előtt 
tolmácsolják. Koszorút tettek ez alkalommal volt 
igazgatójuknak. Hárány Ignácz sírjára, valamint 
megemlékeztek Bányay Árpád tanárjukról és Lábas 
szerencsétlen iskola társukról is. A polgári iskolá
nak korán elhunyt két tanárjáról, (ireskovics János 
és Veres Lenesről sem feledkeztek meg volt kolle
gáik: valamint az elemi iskola is kegyelettel járult 
halottja. Szinkovies Kereuez tanító nyugvóhelyé
hez. Még 10 órakor este népes volt a sirkert. 
Csak a mikor a gyertyácskák teljesen leégtek s 
sötétség kezdett ráborulni a holtak birodalmára, 
indult a népvándorlás hazafelé, átengedve a halotta
kat nyugalmuknak, melyben hozzátartozóik által 
néhány órára megzavartattak.

Eljegyzés. Kakasdi H a j ó s  Gyula 
m. kir. honvéd-főhadnagy jegyet váltott mull 
héten Hettyey Pál soproninegyei földbirtokos 
kedves leányával. R ó z s i k  a kisaszszonynyal. 
Kisfaludról.

Uj vasúti orvos. A cs. és kir. szab. 
béli vasút-társulat igazgatósága a déli vasút 
Kagy-Kanizsa-prágerhofi vonalán az orvosi 
teendők végzésére W o l f  Béla dr. helybeli 
orvost nevezte ki.

Zalavármegye ált. tanítótestületének
választmánya oki. 31-én F e l m é r i  Albert 
elnök előlülése melleit gyűlést tartott. A 
múlt gyűlés jegyzőkönyvének hilelesilése 
után fölolvassa elnök — eddigi működésé
ről — jelentését, mely helyesléssel fogadta
tott; majd tárgyalásra került a pénztárosnak. 
Khé de y  Ferencz jelentése, mely szerint a 
Pénztárban 2027 frt43 kr. van: és a könyvtáros, 
békán y Mihály jelentése, mely szerint a 
könyvtár állománya 520 kötetből áll. mit a 
választmány tudomásul vett. Majd elnök 
bejelenti, hogy Kolozsvárra történt áthelyez
é séb ő l kifolyólag leteszi a közgyűlés által 
nyert madátumot és megköszöni a tanítóság 
ôkon szén vét s a tisztikar támogatását és 

"éri a választmányt, hogy az alapszabályok 
értelmében helyettes elnököl választanak.

Mihály elismerő szavai után l e l 

ni é r i n e k  a választmány köszönetét fejezi 
ki. ezt jegyzőkönyvébe foglalván, távozó 
elnököt erről átiratban értesíti. —  A követ
kező közgyűlésig az elnöki teendőkkel 
J e n e y Gusztáv alelnököt, s mert pénztá
ros is tisztéről leköszönt, a pénztárosiakkal 
ideiglenesen D é k á n y  Mihály tanárt bizza 
meg a választmány.

—  Adomány. Csáktornya város elöljáró
sága a városban fölállítandó kórház alapjá
nak gyarapítására L a n g e r  Hugó bányavári 
földbirtokostól a járási szolgabirói hivatal 
utján 35 Irtot kapott ismét. Melyért, az alap 
részéről, adományozónak a város pénztárosa, 
F r á s z  Tamás, köszönetét nyilvánította.

Bucsuestély. Szép bucsuestélyt ren
dezlek a helybeli tanintézetek tantestületei 
október 31-én este a Szeiverth-féle vendéglő 
emeleli helyiségeiben távozó kar társuk, Fel
méri Albert képezdei tanár, tiszteletére, ki a 
kultuszminiszter által saját kérelmére Kolozs
várra helyeztetett át az ottani tanitónő-képző- 
intézethez. Húsz tanférfiu és még néhány 
tanügvbarát jelent meg az estélyen, hogy a 
poharak csengése mellett vegyen búcsút a 
távozó kollegától és jóbaráttól. Hogy tószt 
is volt bőven, magától értetődik. A magyar 
ember szokása, hogy szive érzelmeinek sza
bad folyást engedjen, most sem tagadhatta 
meg természetét e magyar társaság ezen a ke
délyes vacsorán sem. Az első túsztól Mencsey 
Károly el. isk. tanító mondotta, felköszönt- 
vén Felmérd, mint az ált. tanító-egylet elnö
két: Beér Ferencz képezdei tanár kartársá
tól vett búcsút; Pálya Mihály polg. isk. igaz
gató a kiváló tanárt búcsúztatta: Kollarics 
Mihály kir. aljárásbiró a távozó barátért ivott. 
Felméri kél ízben válaszolt, megköszönvén a 
megemlékezéseket. A kedélyes társaság csak 
éjfél után oszlott szél. * <

Uj kávés. A helybeli központi kávé
ház f. hó I-töl gazdát cseréli. Mint halljuk, 
volt tulajdonosa az egész üzletet egy Guth 
nevezetű kávésnak adta el Budapestről, ki 
az üzletet már át is vette.

Ujonczok eskületétele. A lovas-kato
náknak bevonulása óla mull vasárnap folyt 
le a város területén az első katonai ünne
pély. Az október elsején bevonult dzsidás- 
ujonezok ugyanis e napon reggeli 9 órakor 
tették le a szokásos esküt, mely katonai 
pompával ment végbe a katonaság által 
megbízott elöljáróság s az ez által meg
hívott különböző testületek képviselői s 
nagyszámú közönség jelenlétében. Az ünne
pély katonai misével vette kezdetét, melyet 
az őrház lépesőzeiének verandájában rög
tönzött oltárnál D e u t sc h b a ue r József 
helybeli szt.-ferenczremli szerzetes mondott. 
A mise végeztével, mely alatt az öreg kato
nák háromszor sort űzet adlak, szép beszédet 
intézett a miséző lelkész a 7 sorban patkó
alakban fölállított lovasokhoz. Figyelmeztette 
őkel az eskü jelentőségére és szentségére s 
magasztos szavakkal buzdította őket a haza 
és apostoli király iránt tartozó kötelességeik 
férfias és hü teljesítésére. A széni beszédnek 
látható hatása volt a nép gyermekeire, kik 
bizonyára egyszerű falusi templomba kép
zelték magukat a prédikáczió alatt, a mikor 
még harangszó hívására keresték föl az LTr 
szent hajlékát s nem kürtszóra s vezényszó 
mellett imádták az Istent. A szent beszéd 
illán imát mondott a lelkész, mire Kara-  
p a n d z s a százados elömondása mellett 
horvát nyelven az ujonczok az esküt letették. 
Ezután a város részéről P r u s z á t  z Alajos, 
az építészeti bizottság elnöke, üdvözölte a 
tisztikart és fölkérte, hogy érezzék magukat 
otthoniasan a város területén s viszonozzák

a baráti érzelmeket, melyeket a város pol
gársága a bevonult katonaság iránt érez. S 
egyúttal átadott a város adományakép a nap 
emlékére 477 koronát, melyből 5(5 altisztnek 
2— 2 s 42J közlegénynek 1— 1 korona 
jutott. A katonaság részéről M i c s e f s z k y  
százados fogadta a város üdvözletét s kö
szönte meg a város nagylelkű adományát, 
minek fél 12 órakor az összehívott képviselő- 
testületi gyűlés előtt külön is kifejezést, adott a 
városházán, a katonai hatóság részéről biz
tosítván a város közönségét, hogy hálára 
vannak kötelezve a város előzékenysége ál
tal s mindenképen azon lesznek, hogy az 
egyetértés a katonaság és polgárság között 
mindenkor teljes épségben föntartassék. Az 
nap az ulánusoknak szabad kimenetelük volt.

—  Táncziskola. S c h w a r z  Lipót is
mert tánezmester (5 hétig tartó tanfolyamot 
nyitott Csáktornyán. A tanítás a Zrinyi-ven- 
déglő nagytermében naponként este 8— 10-ig 
tart. A tantolyamon a legismertebb és leg
újabb tánezok nemei taníttatnak. Beiratások: 
a Zrinyi-vendéglő nagytermében este 8 óra
kor történnek.

Az ellenőrzési szemlék elmaradnak.
A csász. és kir. 5-ik hadtest-parancsnokság 
folyó évi október 23-ról keltezett és Zala
vármegye alispánjához érkezett átirata sze- 
rint a folyó évben ellenőrzési szemlék már 
nem tartatnak, melyek a képviselő-választá
sok miatt a múlt hóban megszakitlattak.

—  Egy Sanyarú Vendel vége. K i s- 
f a 1 u d y Kálmán egykor jobb napokat élt 
kisbirtokos, midőn vagyonával végzett, beállt 
diurnistának, hosszú időn át volt a megyé
nél, később külömböző helyeken napidijas- 
kodott, de folytonos iszákossága és ebből 
keletkező durvasága miatt mindenhonnan 
elbocsájtolták, úgy, hogy utóbbi időben könyör- 
adományból élt. Múlt hó közepén a zala
egerszegi pénzügyigazgatóságnál alkalmazták, 
de másfél nap után, hasznavehetlensége miatt 
elbocsájtották. Miután sehol sem kapott alkal
mazást és fekhelyét, melyet a vándorlegények 
tanyáján nyert, fizetni nem bírta s a lelket
len korcsmáros által zaklattatott. f. évi okt.
3l-én szivén lőtte magát. A róm. kath. plé
bános az ellakaritást megtagadta.

—  Zala vármegye legtöbb adófizető bizott
sági tagjainak névsorát a vármegye igazoló 
választmánya által f. hó 15-én megtartott 
gyűlésen az 1897-ik évre a következőleg 
állították össze: Legtöbb adót fizet Festetits 
Tasziló gróf: 371(51 frt 81 krt. a második 
helyen találjuk Festetits Jenő grófot. Vidé
künkről a következők vannak a névsorban: 
Tamás Ádám (18. helyen). Csesznák József 
(32), Dervarits Imre (48), Krasovecz Ignácz dr. 
(94), Neumann Mór (9(5). Ziegler Kálmán (110). 
Szabó Imre (I 18), Isoó Ferencz (121), Gayer 
Lajos (122), Hajós Mihály (127), Anion 
Jakab (135), Oszterhuber Lajos 138), Neu
mann Miksa (140), Vrana Frigyes (1(54), 
Gadó Mátyás (1(5(5), Matoszovics Ignácz (173), 
Mayer Salamon (18(5), Banelly Sándor (230), 
Molnár Elek (243), Thomka Endre (247), 
Nussy Mátyás (258), Branilovics Miklós (273). 
Fuss Nándor (281), Morandini Román (294).

— Déli vasút. Az ezredéves országos 
kiállítás alkalmából a Déli vasút magyar 
állomásairól, valamint a barcs-pakráczi vasút 
állomásairól Budapest déli vasut-állomásra 
életbeléptetetl különösen (50% ) mérsékelt 
menettérti jegyek még tovább is és pedig 
f. é. deczernber hó végéig adatnak ki.

Felelős sserkeMlő: Seféé-sserlNtstő:
(HARGITAI JÓZSEF. ZRÍNYI  KAROLY.

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR).



X III. tečaj. Vu Čakovcu, 1896. 8-ga novembra. Broj 45.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljetvo:
Knjižara Fischel Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M E D JIM O R JE
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l j u .

Predplatna cena je :
Na celo leto . . . .  4 f,.j 
Na pol lela . . . . «> frl 
Na četveri leta . . . |

Pojedini broji koštajč 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal raőunajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Sveče i svétiljke.
(l)alje).

Je i nije! Želi li varaški čovčk, da vu 
cčloj svojoj hiži, vu vsih ganjkih i vsih 
sobah ima vu vsako doba, kad mu ustreba, 
Ijepog jakog svétla, on če otiči vu »fabriku 
plina«, pak če tamo reči, da želi vu svoju 
hižu vpeljati » rasvjetni’ plin« ili kako danas 
krače kažu »plin«. Fabrika proizvodi od 
vsakih 100 kilogramah kamenoga vugljena 
prema tomu, kakov je vugljen, 24 do 42 
kubična metra ili 240 do 420 hektolitrov 
plina, pak mu se obveže, da če mu uz 
novčanu odštetu i uz pogodbu, da če za 
vsaki k bični meter potrošenoga plina pla
čati fabriki odredjenu svotu od nekoliko 
krajcarov, vpeljati vu njegovu hižu plin, t 
j. podzemnu željeznu cčv, vu kojoj če ne- 
prestance biti toga rasvjetnoga plina. Od te 
se glavne cčvi vu hiži njegovoj odeluju vse 
vužeče cčvi, koje vodiju plin vu pojedine 
sobe i ganjke. Na kraju vsake ovakove cčvi 
je pipac, koji cčv drži dobro zatvorenu. 
Želi li vezda varaški čovjek makar vu koje 
doba noči ili dana, da mu bude soba rasvet- 
lena plamenom, on če samo otiči do naj- 
bližnjega pipca, otvoriti če ga i iz cčvi mu 
s mjesta stane teči »plin«. On ga doduše 
ne vidi, jer je plin, kak i naš zrak. prež 
ikakve farbe, nu on ga čuje s mjesta po 
šumu, kaj ga proizvodi plin kad izteče iz 
cčvi, a čas kesneše i po nevugodnom vonju. 
Prije nego če plin vu hiži iz glavne pod
zemne cčvi prejti vu one vužeše cevi, koje

Z A B A V A

Tko je pozvan?
Gospodin veliki sudac K .. .u P___ je

bil vrlo pošten i dobar gospodin, samo jedno 
malo prenagel, a najmre pak nije dopustil, 
da bi mu tko proti govoril, jer zadnju rieč 
je on hotel imati.

Jednog jutra pošalje gospodin S ...,
ugledni gospodin u miestu P___ svogu slugu
k gospodinu velikomu sudcu K___  stim
ulju dnom molbom, da pošto mu je danas 
godovno, bi ga danas veliki sudac k obedu 
hotel posietiti i maloj zabavici u njegovoj 
k uči prisustovati. Pri tom je slugi dal taj 
naputak, da se požuri, za da pred devetom 
urom dojde k gospodinu velikomu sudcu, 
jer ob devetoj uri več gospodin otide u 
kancellariju, pak ga onda nebi više doma 
našel.

Sluga otide, ali se uz put sastane 
svojim jednem prijateljem te se na cesti 
znjim malo porazgovori i na tak dugo za- 
brblja, da kad je došel u stan gospodina

su se razštrkale po hiži, prolazi 011 još črez 
jposebnu spravu, koja se zove »plinska vura«.J Njoj je cilj, da posebnim kazalom mjeri, 
koliko je kubičnih metrov plina dotična 
hiža vu odredjenom vremenu n. pr. za 
mčsec dana potrošila. Prež ikakvoga truda 
oko čiščenja svetiljkah i punjen j a uljem 
imati če anda varoški čovčk vu vsakoj sobi 
vu vsako doba svjetla. Odkrene pipac, vužge 
šibicom plin, koj izteče i soba mu je zasve
tila svčtlom! Jeden je plamen plinski raz- 
svčtiti če mu célú sobu jakše, nego da gori 
vu njoj 25 svečah. Sa nekoliko samo plin
skih plamena dobiti če vu vsakom kutu 
sobe svčtlo sjajno kak den. Ne treba li više 
toga s vét la, ves mu je posel zakrenuti pipce 
na cevima, plin ne izteče više i plamen se 
vgasi. No ima i neprilika, pak bi bilo ne- 
pravedno, da ih se ne teknemo. Plin kvari 
najprije zrak vu sobi na dva načina: troši 
za svoje gorenje vnogo kisika iz zraka, a 
kisik je vu našem zraku onaj plin, koji 
podržaje naš život, kad ga udišemo; čim 
menje kisika vu zraku, tim je mcnje zdrav 
zrak. Zvun toga razvija plin, kad gori, dosta 
drugih plinova. gdekada i giftnih, koji? mo- 
raju udišati ljudi vu sobi. To su neprilike, 
koje se mogu donekle odstraniti zračenjem 
(luftanjem) sobe. Nu plin zvun toga još 
ugrije jako zrak vu sobi, kad dugo gori. a 
stvari vu sobi od njega rado počrneju. Nu 
najgorše je  to, kaj mu plamen nije vu ni
čem zatvoren. nego gori vu zraku prež 
ikakvog cilindra. Plamen je zaradi toga 
nemiren i zna jako trepetati, i pogibelj 
požara biva velika. To nam najbolje potvr-

velikoga sudca, je ov baš prije fertal ure 
otišel u kancellariju.

Sluga se boječi, da nebude doma od 
svog gospodina špotan, otide sa gospodinom 
velikim sudcem u kancellariju misleči si, 
em je sve jedno, gde ga god pozove na 
obed, jeli doma ili u kancella rij i, poziv 
ostane poziv, pak makar bi ga i na ulici 
bil pozval. Tim pokupivši svu svoju srdča- 
nost, kad dojde na hodnik, protura se kroz 
hrpu ljudih, koji su tu čekali, dok budu u 
sudbenu salu zvani, da čuju sud i pravicu, 
te došavši do vrat šale, odpre je u stupi 
baš med svedoke i velikoga sudca, koje je 
ov baš on hip zaprisigal. Baš im je razlagal 
svetost prisege i tolnačil, kakova veki večna i 
vremenita kašliga onoga čeka, koj bi se 
podstupil krivično sviedočiti ili dapače kri
vično priseči.

Kad je gospodin veliki sudac dokončal, 
dade sudbenomu godvorniku znamenje, 
da sad sviedoke odpelja u polag stoječu 
sobu, odkud bude onda jedan za drugim 
pozvan, da posviedoči ono, kaj o stvari 
znade.

Sluga je sad mislil, da je u ovorn

djuju silni požari glumišta (teatrov) po 
célom svčtu.

Nije anda niti plinsko svčtlo prež pri
govora. Ljudi su vučeni s toga izpitivali 
prirodu, nebi li im ona dala još kakvo 
umjetno svčtlo, zvun ovili naših, do vezda 
opisanih svččah, svčtiljkah s uljem, s pet
rolejem i plinskog svetla, koje mu nebi bilo 
nikakvoga prigovora.

Vu naše se dane zaista vse više širi 
kod naprednih narodah ovakovo novo um- 
jetno svčtlo: zovejuga občenitim imenom 
»električno svčtlo«. Dojdeš li kada vu Čako
vec, pak se na večer prešečeš po vulicah i 
pijacu, i sam budeš prež ičijega naputka 
opazil to novo svetlo električno ili svčtlo 
budučnosti, kak ga nekoji rado zovu.

Kad se več moraš čuditi dosta jakonm 
svét lu. kaj ga sipa ju po v ulici plinske sve
ti Ijke. onda budeš ves preplašen stal pred 
hižom, gde gori električno svčtlo. Tak je 
jako. da gotovo nemoreš vunje niti gledati, 
kak niti vu sunce! Vidica je onde rasvetljena, 
kak da je béli den i nema tak line iglice, 
da je nebi s mesta našel na vulici! Noč se 
je preobrnula vu den!

Nije li le več zaokupilo pitanje: kakove 
su Čudnov ite svetiijke. koje se žarom i sjajem 
svojim nateču sa suncem?

Isti on navuk lizika - koja je 
ljudem dala brzojav ili telegraf i dalekoglas 
ili telefon daruvala je ljudem pod koncem
19. véka i električno svčtlo. Izpitujuči pomno 
prirodu i prirodne sile okolo sebe, došel je 
nul čovčk i do ovoga najsjajnijega denes 
svetla. Proučavajmo anda vsi pomno prirodnu

najprikladnije vrieme svojeg poziva se riešiti 
te sloga sl upi naprvo i pričme:

v Prosim gospodina velikoga sudca«
Vi ovde neimate nikaj više govoriti« 

— otrese se sudac na njega. Vi sad samo 
idite tam u sobu sa ostalemi, a za kratek 
čas budete več pozvani.«

Ali prosim gospodin - - « hoče 
dalje govoriti.

»Tiho! velim vam« —  zagrmi sudac 
na njega, a onda proti sudbenom podvor- 
niku obrnjen zapove ovumu: »odpelaj toga 
čovieka u sobu za sviedoke«.

»Ali* — hoče opel sluga.
»Kaj ali? —  Nikaj ali! Tiho, velim 

odpelaj ga!« zakriči srdito gospodin
veliki sudac.

Sluga se proti vi, sudac larrna i u toni 
sudbenu podvornik odpelja sviedoke skup 
sa slugom u sobu za sviedoke. Uz put mu 
sluga hoče svoju stvar razjasniti, ali P°d' 
vornik svoju službu i dužnost saviestno 
izpunjivajuči, neče ga niti poslušati nego ga 
samo, kad ov pri vratih sobe postane te 
mu hoče to nesporazum ljetije na vi as tanko



nauku; vu njezinom krilu krije se još vnogo, 
vnogo  darov, koja bude poklanjala spamet- 
nim ljudem!

Ali kaj je električno svjetlo? —  pital 
,ne budeš nestrpljivo.

Ista čudotvorna prirodna sila, koja nam 
je dala telefon, daje nam i ovo svjetlo; 
xove se »elektricitet«. Kada taj elektricitet 
od svoga izvora žicami teče k »električnoj 
lampi«? ona VLl r̂en °ka zasja čarobnim 
svjetlom. Veliju, električna struje je lampu 
vužgala. A kaj li gori vu toj lampi tak 
Ijepim svjetlom?

Več je tomu nekih 90 godinah, kaj je 
englezki fizik Davv (izgovori Devi) pošiljal 
ovakovu jaku električna struju vu dva špi- 
časta komadiča vugljena, koji su se doticali 
svojim šiljcima. Opazil je, da su se šiljci 
vugljena živo razžarili, i kad ih je nekaj 
malo razmeknul, medju njima se napravil 
mali doduše, ali vanredno sjajni luk svjetla, 
koje je bilo tak jako, da su Davyju za čas 
oči iznemogle. On mu je stoga nadeli ime 
»električno sunce«. To sunce medju šiljcima 
vugljena sja dotle. dok teče električna struja 
i dok nisu vugljeni toliko izgorili, da su 
im šilji predaleko jeden od drugoga. Vru 
toni času sunce na jenkral vgasne. Čim je 
jakša električna struja, tim je jakše i elek
trično sunce na medju šiljcima vugljena. 
Na električnoj izložbi vu Parizu Ijeta 1889. 
bacala su sa vrha 800 metrov visokog 
Eiffelova turna svoje žarke zrake na vse 
strane ovakova električna sunca, koja su 
bila jaka kak 300.000 svččah i više!

Električna struja anda, kad prolazi 
črez čiljke vugljena, ugrije ih tako silno, da 
se onde čestice vugljena razžare do najvek- 
šega žara, pak na zraku izgoriju presjajnim 
bélom svjetlom. Nu još se jedna druga vrst 
električnih lampah vnogo rabi. vu kojoj nema 
nikakvoga vugljena. Električna struja nežari 
samo vugljen, kada . črez njega teče, 
nego i vse žice od kovlnah, ako su samo 
dosta tenke i kratke. Čim je žica preduga, 
struja je ne more razžariti, nego je samo 
jako ugrije. Nu ovakove bi tenke žice, kad 
su od električne struje razžarene, na zraku 
za čas izgorele i njihova hi žara neslalo. 
Da se to nedogodi, zatvaraju vse tenke žice 
vu staklene llašice iz koj ih su izvlekli ves 
zrak.

razložiti, rukom uljudno sa »hajd, hajd«, u sobu porine i vrata zatvori.LT šali započme sudbena razprava, Gos- podin veliki sudec sedi na prostranem stolen naslonjaču, sudnica je puna iiškališev. koji su ovde za okrivljene branili i proti njim govorili, na hasén lužiteljov. Gospodin veliki sudac poziva sviedoke iz pisma, a sudbeni podvornik jednoga za drugim, tak. kak je gospodin veliki sudac poziva, vodi u sudnicu. 
Konačno su svi sviedoki. kojc ima gospodin veliki sudac tam na papira pred sobom napisane, preslušani i več hoče gospodin veliki sudac poleg paragrafa, kak u zakonu stoji, svoju sentenciju za pravicu izreči, kad ga podvornik upozori, daj je u sobi još jedan sviedok, koj nije preslušan.

Buduč pak tak tužitelji kak obtuženi 
imaju pravo još u zadnjem hipu svoje 
sviedoke sobom dopeljati, nije to nikoga •znenadilo, da je tu još jedan sviedok. koj 
nestoji na listini napisan, jer je svaki mis- 

da je to jedan od onakovih sviedokah, 
^°jega si je nekoj obtuženi u zadnjem hipu 
za svoju obranu našel sobom dopeljal.Oospodiu veliki sudac zapove odpvor*;

Pošaljaš li vezda električnu struj u vu tenku žicu na primer od platine zatvorenoj vu toj tllašici, struja če ju s mjesta razžariti od bjelila i usijana če žica sjati Ijepim, mirnim, belim svjetlom, ne doduše tako jakim kak električno sunce, ali ipak daje vsaka tlašica svjetlo jako kak 18 svečah. Ove je llašice osobitim uspjehom gradil Amerikanec Edison i po njemu se o ve sve- tiljke zovu »Edisonove žarnice«. Prvu vrst elektiičnih svjetiljaka sa električnim suncem zoverno denes navadno »regulatori«. — Žarnice upotrebljuju se za rasvetu sobah, glumištah, dvoranah, jer ih mogu jezere ponamestiti vu sobah, a regulatoré rabe za rasvjetu veoma velikih dvoranah trgovali (pijacov) i vulicah varoških.Denes se vodi velika borba izmedju »plina« i »električnega svjetla«, pak se još nemore stalno kazati, koje če svjetlo pre- obladati.Fabrike su se plina vuprle, da sagrade svčtiljke, vu koj ima če žestinu plamena toliko pojačati. da če moči uspešno natecati sa jakim električnim svčtlom. Takovu je svčtiljku najprije sagradila londonska plinara za razsvjetu vulicah i dala joj ime »Argan- dov žižak«, vu kojem se plin meša zrakom, pak zato izgori sjajnijim plamenom. Nemec opet Friedrich Siemens sagradil je drugu plinsku lampu, vu kojoj se plin, prije nego če vužgati ugrije, a isto tako i zrak. Ovako ugrijani zrak i plin se stopram sastaju i goriju onda vnogo jakšim plamenom — do 1600 svečah. Zove se ova lampa »Regene- rativni žižak«. Vu noveše vrčme opet Bečlija Auer izumil novi žižak »Auerov žjžak«; to je svetiljka, vu kojoj plin gori. ali on ujedno i razžari prebačenu preko plamena finu rnrežu; tim postane drugač žuto i čerlen- kaslo svj°tlo plina veoma belo i spodobno električnomu svjetlu. a plin vnogo boljé izgori, pak zalo je svjetlo ovakove svjetiljke puno jakše. Ovo se > Auerovo svjetlo« denes jako širi po svčtu i vu njemu sklical je pogibeljni suparnik električnomu svjetlu.Nu »vu borbi je život«! Borba izmedju plinskega i električnoga svjetla pot rajati če još koju godili u . no sva je prilika, da če počelkom 20. vjeka varoši naši zasjati vu novom. još vnogo sjajuijem svjetlu, a to če biti električno svjello. Noč se bude obrnula
niku, da i toga sviedoka u sudnicu dopelja. 
Svi su znatiželjni kaj bu ov sviedok svie- 
dočil i čiji je taj sviedok.

Podvornik dopelja u sudnicu gospodina
S. . . . ovoga slugu i gospodin veliki sudac 
se odmah zmisli, da je to on sviedok. koj 
je malo prije hotel mu nekaj suprotsloviti, 
te se obrnilvši proti njemu reče: »Aha, vi 
sle! Kak se zovete?«

»Ali gospodin veliki sudac« pričine ov opet.
»Ali, —  ali —  i opet ali« —  zakriči 

sad srdito sudac —  »Ja vas pitam kak 
vam je ime. a vi imate samo na moja 
pitanja odgovarati mkakove vaše primetbe 
postavljati. Anda kak vam je ime?«

»Ja se zovem Blažič Joška« —  odgo
vori sluga ves prestrašen.

»Vi budete sada prisegli da čete istinu, 
jedinu prava i živu istinu ovde pred sudom 
govoriti —  veli svečanostim glasom gospo
din veliki sudac —  »Zdignite tri prsta desne 
ruke u vis i govorite za menőm!«

»Ali gospodin veliki sudac« —  vpadne 
mu Joška, ali sad več skoro plačučim gla
som u rieč.

»No, to pak je ipak preveč stim čovie-
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(pretvorila) vu dan, a čovek bude neumorno 
delati mogel i célé noči vu težkoj borbi za 
život. Bilo mu na sreču!

Mandat čakovečkog zbirnog kotara.
Mandata čakovečkog zbirnog kotara je 

jedna komišija 3-ga o. m. prekdala našemu 
ahlegatu vu Budapesti. Zakál Henrik pred
sednik zbiranja je s lépim govorom prekdal 
mandata vu ministarski palači. Na Zakalov 
govor je minister dr. Wlassics Gyula ablegat 
sledečim govorom odgovoril:

Poštuvani prijatelji! Kada mi vu 4 letah 
i 4 mesecah tretji put pruži mandat čako- 
večki zbirni kotar. iz srca prosim vas, zemite 
od mene najglibešu hvalju i ono obečanje, 
da bude mi i na dalje dobro moje domo
vine i mojeg zbirnog kotara kakti ministru 
i kakti ahlegatu na srcu ležalo.

Poštuvani prijatelji! Ja se ne radujem 
samo zato, ar je meni mandat one varme- 
gjije zbirni kotar dal. vu kojoj sem se 
narodil. nego se radujem zato, ar je ipak 
jeden zbirni kotar vu mojoj varmegjiji, koj 
je zastavi slobodnoumne stranjske diku 
doprinesel. Radujem, se, velim, ar me je 
dosta žalostilo, kad sem videl, da moja var- 
megjija, gde su se Deák Ferencz i Csányi, 
naši veliki domorodci narodih, neče napre
dovati, nego vu onoj krnici hoče ostati, 
koju »néppárt« zvana stranjka razširjuje med 
pukom. Pitam vas, jeli su mislili naši veliki 
domorodci, da naša varmegjija, koja je 
svigdar med prvimi bila vu napredku, bude 
negda tak žalostno nazad išla, kak je to 
vezda včinila, kada je s »néppártom« držala?! 
Ufam se, da bude cela moja varmegjija čim 
predi onu zaslavu visoko držala i po onim 
putu išla, kojega je nam svim Deák Ferencz 
pokazal.

Ja, moji poštuvani prijateiji! imam moje 
sigurno mnenje od »néppárta«. Ja poznam 
politiku, i zalo vu »néppártu« nikaj drugo 
nevidim, kakti jedno političko slabo mnčnje, 
koje je došlo kakti pena na vodi, pak bude

kom« —  pretrgne gn veliki sudac« — »Ja 
neču niti rieči čuti. Najprije prisegnile. a 
onda morete govoriti.«

Joška se još zadnjum šilom hoče proti 
tomu braniti, ali gospodin veliki sudac 
postane pri prvoj izustenoj rieči, u licu 
črlen kak kuhani rak od srditosti, te mu se 
grozi kaštigom, radi zmes govorenja i nepri
stojnega ponašanja pred sudom tim, što 
sudeu podjedno suprotslovi, koje ponašanje 
zajedno čini i delikt neposlušnosti.

Kad vidi Joška, da mu je sve njegovo 
protivljenje i protuslovljenje badava, koje 
več med slušateljstvom i smieh prouzrokuje, 
povda se leda uegda svojoj sudbini i prisigne 
zdignjenimi trimi prsti, da bu govoril istinu, i 
nikaj drugo kak istinu, tak mu Bog pomozi, 
blažena dievica Marija i svetci božji Amen. 
— 1 opet poslie kratkog odpora i zmes 
govorenja te protuslovljenja odgovara na 
navadna pitanja: kak mu je ime, koliko je 
star, jeli oženjen ili ledičen, kakove meštrije 
ili poljodelavec, i jeli mozbit nije obtuženomu 
kakov rodjak. Kad je i stim bil gotov, zdehne 
si dospodin veliki sudac duboko, kak da mu 
je kamen iz srdča opal.





Nyilttér*
K rovat alatt közlőitekért w*m alaki, «em tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a Stark.

Henneberg-selyem esiikis akkor valódi, ha közvet
len gyárambm rendelik fékét«* teher és színes 3 5  

krlól 1 4  ,,r kri"  •néter«*nkénl sima, esikos. kocz- 
kázott. mintázott, damasztot sut. t mintegy 240 külön- 
jjöjrő minőség és 2 0 0 0  mintázatban slh. a megrendelt 
áru. postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és 
mintákat postafordultával küld: H enn^b^rje G. ícs. és 
k udvari szállító) aelyvmgyám Zfírichhvn. Svájezba 
czimzett levelekr«* 1 0  kros és levelező lapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megr«*ndelések 
pontosan elintéztetnek. 1

Hirdetések.
C sak 4 7 * fo r in té r t

szállítom világhírű

„ B O H É M  I A “
vonóharmonikánmt, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
g y ö n g y h á z  ablakocskákkal 
van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 11 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztit- 
hatlan bronsz-véilsarkokkal. 

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

444billentyűs 2 reg.és nagys. 1ő78X 33ciii. =  41 -2 frl 
60 * 3 » » 17 X 31 • = ö V 2 »
80 * 4 * * 17V, X341 .* — G1/. »
Hozzávaló iskola magán tanulásra ingyen. Csoma
golás és szállitási dij GO krajczár. Árjegyzék 

díjmentesen.
S C H U S TE R  C. A. h a rm o n ik a k é s z itő ,

0<>;! G r a s l i t z ,  Csehország. K—2<‘
Szélküldés utánvétel mellett. Becserélés elfogadtunk- 

Összeköttetés viszontelárusilókkal kerestetik.

Fischel Fülöp (Strausz Sándor)
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal és diszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n yvn yo m d á i m u n k á k a t
u. m. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelenté
seket, — számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röp-

iratokat, műveket stb. stb.

w  bármely nyelven és kivitelben
a legjutányosabb árak mellett.



Az összes gyógy tudományok tudora

Dr. Gl asgal l  Manfréd

fogorvos
saját műtermében egyes fo g u k a t  és 

fo g s o ro k a t  készít, jótállást vállalva 

azok tartósságára nézve.

R endel n a p o n ta
V a ra zs d o n  a F e re n c z -re n d ie k  te ré n  

a f .- r .  te m p lo m  m e lle tt .
631 1 - 8

Jelzálog-kölcsönöket
földbirtokra 3 7 * °/ o -  házakra 4  /  0,

másnemű ingatlanokra 5 °  0 mellett 

legmagasabb összegekben ajánlunk.

E kölcsönök koneverlálásuknál 

bélyeg- és illetékmentességet él

veznek.

E rd ő k ih a s z n á lá s o k , b ir to k -  
p a rc z e llá z á s o k  á tv é te le . B ir to 
k o k  s z ö v e tk e z e te k n e k  h o s s zú  
le fiz e té s i ta r ta m ra  e la d a tn a k .

I! Tessék árjegyzéket kérni!!

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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