
BFéreg az, mely földön cauiaik, de a csillagokon 
túl nem hághat ember »eui.“

(V ége.)

Azt mondja egy ncvelésbarát ■ 
„M inden em ber szívvel ellátva lépi át 
az élet küszöbét, de szivének hajlamai 
csendesen pihennek.“

Mi a dolga tehát e tekintetben a 
neveléssel foglalkozó egyénnek ? Az, hogy 
az alaki képezés által oda hasson, hogy 
a szunny adózó érzelmek és hajlamok fo
kozatosan és óvatosan fejlesztessenek. Ha 
a rendes iránytól eltérünk. könnyen meg- 
eshetik, hogy szélsőségre jutánk, aminek 
szintén csak káros következményei le 
hetnek.

A ferde nevelés gyakran hódol a 
despotica elvének, s azt tartja : ,,A kény
szereszközök a legjobbak, mert leggyor
sabban és legkönnyebben vezetnek czél- 
hoz.“ Ezen eset különösen akkor áll elő 
ha a gyermek individualitását nem vesz- 
ízük tekintetbe, s nem adunk neki ve
zérül oly eszméket, melyekből ébredő 
lelke tápot nyerthetne. A mag alkalmas 
talajba jutva, lassankiut sarjadni kezd, 
csirát hajt, szikleveleket hoz, s idővel 
óriási fává nőheti ki m a g á t; de vonjuk 
meg tőle a világosságot, mi 'történik ? 
Nem vesz el mindjárt, hanem lassan is 
biztosan halad a múlandóság felé. Ép igy 
van ez az ifjnuál is.

H a valakinek az isteni természet 
valamihez kiváló talentumot adott, s ő 
e it nem érvényesítheti, mert a despotica 
gátot vet előtte, lelkileg lassaökint el- 
satnyul, elcaenevész. Van eset rá, hogy 
az igy elfojtott, szárnyalásában meg
akasztott lélek utóbb még egyszer fel
lobban, mint a mécs elhaló fénye, hogy 
aztán elaludjék —  örökre.

A nevelésnek, de különösen a je l
lemképzésnek nem szabad erőszakosnak 
lenni. Engedni kell a kiválasztott pá 
lyán haladni, de miDdig figyelemmel k í
sérni, s a szív hajlamait akkép idomítani, 
hogy az mindig a közép utón maradjon, 
kerülni kell minden oly pressiót, mely* 
nagy eszmék után szomjazó lelket, meg- 
akadályoztatná, mert nem lehet tudni 
hogy az a nagyra töiő lélek nem-e fogja 
egykor dicsfénnyel kőrülövedzeni a föl
det, s az emberiséget ? — cem-e fog
oly müveket állítani elő, melyek ái 
tál egy századdal magasabbra emeli a 
cultura vagy civilizátió lobogóját ?

Legyen tanulságul az alább irt le
vélbeli közlemény, mely a kényszer ne 
velés szomorú tragoediáját mutatja.

Édes barátom ! . . . Még csak né 
hány nap — éa megnyílnak a küzdelme- 
é l e t  boldogságainak és viszontagsá 
gainak ajtai- Az iskola porát a bizonyít
vány kiosztásának szertartásával fogjuk 
magunkról örökre lerázni, — azután u 
komoly természetű férfi élet munka va 
lósitásához fogunk hozzá.

„Mily nehézség rejlik ezen akarat 
bán ! . . . .  és mégis mekkora bel dog 
lágot látott benne I

„Ezen öröm mindegyikünknek ar 
czin egyaránt tükröződik vissza, csak n 
saegény Deaső —■ amint tadod is — fél a/, 
élettől. Nem tudja ó a jövőt oly szép
nek elképzelni, milyennek mi látjuk. — 
Lelke küzd a bizonytalansággal és gyen
gének érzi magát az élet csatáihoz.

•Addig, mig nyilvános életre nem 
gondol, nyugodságot színlel, de mikor 
annak képe képzeletében felmerül — iz
gatott lesz és ö n g y i l k o s s á g r a  gon
dol . . .  .

A ferde nevelés aldozata.
( N e v e l é s ü g y i  c z i k k . )

„Múltkor egy ilyen kisérlettÓl vagy 
akarom mondani — annak karjaiból édes 
apja szabadította ki *

Ö valóságos áldozata neveltetésének, 
mely nem bírta előkészíteni a reális 
életre És ez a téves nevelési rendszer
nek tudható be, melyek szabályai a kény
szer eszközök használatát ajánlják.

Egy esetet emlitek, mely körül 
ménynél alkalmaztatott a fentebb emiitett 
szabály Dezsőnknél amely szabály tette 
őt — szerencsétlenné. A fiú ugyanis ter' 
mészetéból folyólag minden tekintetben, 
cselekvésében és gondolkodásában önkény- 
tes szabadságot követett, Russeau és 
Voltaire ideáljait választotta. És ezt ta
nítója végnélkül rcsszaita. De miután a 
fiú szívós akarattal, sőt lánglelkü szere
tetnek hevével ölelte át ama eszméket, 
szenvedelyeseu küzdött mellette. Tanítója 
puszta szavaival czélt nem ért, hanem te
kintélyének és rendelkező hatalmának 
súlyával oda törekedett, hogy a fiúban 
ezen nyilvánuló szellemmet elölje és más 
útra terelje ez a fiú természete ellenére si
került is neki, de a fiú — élete áráu.

Hogy tanítója mily helytelenül cse
lekedett, feledet es megírnom, mert igaz 
az, hogy Russeau és Voltaire elveiben 
sok a rósz, de azért tagadhathatlnn, hogy 

i sok a jó gondolat is benne. És tanítója 
a helyett, hogy ezt fejlesztette és ne
mesítette volna, kényszeritette a fiút — 
természete ellenére —  más útra. De ez 
megboszulta magát. A  fiú nélkülözi most 
a czélt, amely kell, hogy mintegy hivó- 
iag intern a- embernek, s igy a bizony
talanság sötét árnyéka ül lelkén. Hidd 
el édes barátom I — Dezsőnkből nem jó 
lesz, Isten veled 1*

S a jóslat teljesült, mi természetes
dolog. -

Dezső utálta az életet, s egy szép 
reggel revolvere megszabadította az át- 
kos „jövőtől.•

íme édes olvasóim, it t a ferde ne
velés — áldozata!

Morvát)) Hyula.

A közönség köréből.*) 

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  U r !

Becses lapja 20. szám ában a »Za
lamegye« ez lapból kivonatott *A kis 
birtok állása Muraközben« czitn alatt 
egy közlemény jelent meg. melyben — 
hatá ozott tájékozatlanság, vagy rósz 
akarata vádaskodásból, — Muraköz 
tanügye. tanítói és papjai legnagyobb 
része csúfos színben lett a nagy kö
zönség előtt feltünte tve; amelyre T. 
Szerkesztő Ur b lapja 21. számában 
általában megfelelt s tisztázta a hely 
zetet a vádakkal szemben, Nem is ezé- 
lom itt annak újbóli czáfolgatásába 
bocsátkozni, csak annyit akarok jelezni, 
m iként én — m ;nt ama felhozott h a 
mis állítások által szintén érzékenyen 
érintett fél, az igazság érdekében s a 
tény tiszta világításba helyezése által 
indíttatva, magam is írtam néhány 
czáfoló sort a »Zalamegye« czimű lap 
tek szerkesztőjének mint a k é r 
déses czikk első közlőjének, —  amit 
azonban ő elhallgatott, s nem tarto tta 
szükségesnek a felhozott — s egy szép 
szellemi fejlődésnek indult vidék vi
rágzó tanügyét, tan- és egyházférfia 
nagyrészének önérzete és hazafiságát 
mélyen sértő — vádakra adott vála 
szómat lapjában közzé tenni.

Már pedig szerintem, ha valamely 
lap egy vádló czikket közöl, kell hogy 
közölje az arra beküldött védelmet is; 
mert különösen a helyi érdekű hírla

poknak mindenben és főleg az ilyen 
dolgokban a semlegesség álláspont
jára kellene helyezkedniük, különben 
elárulják, hogy a felhozott vádakat il- 
Jetőleg, a  czikkiróval egy nézetet val
lanak —

Ennyit kívántam megjegyezni, a 
melyre kettős ok késztetett, még pe
dig először az, nehogy azt gondolják 
némelyek , miként a kérdéses vádak 
állal Muraköz tanítói és papjai találva 
érzik magukat, tehát hallgatnak. Mert 
én mint fentebb is emlitém e czáfola- 
tot illetékes helyre elküldöttem, csak 
a „Zalamegyea tek szerkesztőjén múl 
lőtt, hogy nem látott napvilágot ! ?

Másodszor, mert biztos tudomásom 
van. hogy a kérdéses czikk nemcsak 
a »Zalamegye« számára, hanem  a za 
la-egerszegi gazdasági egyesület által 
a „szövetségbe lépett gazdasági egye
sületek* részére Íratott s a fentneve- 
zett gazdasági egyesületnek folyó hó 
2-án megtartott záró-gyűlése által, 
egész terjedelmében elfogadva s jegy
zőkönyvbe iktatva,oda — Budapestre 

megküldetni határoztatott. S igy a 
. Muraköz tanügyére, reánk tanítókra 

és papok’-a vonatkozó állítások is jegy
zőkönyvben megörökítve egy széleskörű 
egyesület birtokába jutnak, akik azu
tán azt olvasva —  mert máskép in
formálva nincsenek, abból ítélni és 
fájdalom, - - úgy Muraközt, valamint 
bennünket és kapcsolatban sokakat -- 
elitélni is fognak

Stridón, 1886 május hó 27-én, 
Tisztelettel 

KOVÁTS GYULA 
áll. isk. igazgató.

*) E rovat ala tt a közérdekül közleoiénjekert 
dij ueui jár, de a kiijöltekért m int tárgyi uiiut ala
ki tekintetben a felelősség a beküldőt illeti. SZERK

---------- O----------
— Hivatalos. Zalamegye vegyesajku 

népiskoláinak tanítóihoz I A nagytnéitóságu 
vallás- és közoktatási magyar királyi minis- 
teriumnak 1886, évi május hó 3-án 15226. 
szám alatt kelt magas engedélye folytán, a 
Csáktornyái állami tanitóképezdébeu. a folyó 
tanév végével tartandó tanképesitő vizsgá
latok alkalmával a magyar nyelv tanítását 
elrendelő 1879. évi XVIII. ^ ez. végrehaj
tása tárgyában 1879. évi 17284. szám alatt 
kelt rendelettel kiadott „ U t a s í t á s "  5. 
§-ában foglaltak szerint, magyar nyelvi tan- 
képesiiő vizsgálat íog tartatni. Mit ezennel 
külön meghívókon kivül az érdekelt tanító 
uraknak azzal hozok tudomására, hogy 
ez évi junius hó 21-én reggel 8 órakor a 
Csáktornyái állami tanitóképezdében legszi
gorúbb következmények terhe alatt megje
lenjenek. ... Zala-Egerszeg, l8 8 ;, május hó 
15-én. Dr. R u z s i c s k a  Kálmán kir. tan- 
felügyelő,

A rozmaringok.
Gyászban ül az özvegy anya, 
Mert csatában három fia.
Ila veszélyben a drága hon.
Ki maradna akkor itthon ’

Egy pohár viz az ablakban.
Benn’ három szál rozmaring van. 
Három fiát jelképezi,
Mély bánatát igy könnyíti.

Várja őket, imátkozik ,
Napestig is fohászkodik.
Egy rozmaring a pohárban 
Vagyon sárga h erv a d tb a n  ...

Várja őket. fohászkodik; 
Napestig is imátkozik'

A második virágocska 
Szomorún áll elfonnyadva ...

Fiait az anya várja 
Későn-korán imátkozva.
A harmadik szál rozmaring 

— Szűz Mária! — letörve in g ...

Egy pohár viz az ablakban,
Benn három szál rozmaring van, 
De kiket az jelképeze,
Harczmezön sirdomb fedi be.

Gyászban ült az özvegy anya, 
Három fiát várta — várta —
Addig várta, mig a szive 
Bánatában megrepedő!

Málintffy Mái int.

h í r e  h .

—  Elmaradt tavaszi mulatság.
A Csáktornyái tűzoltó-egyletnek áldozó-csü« 
törtökre hirdetett tánczmulatsága s tüzijá- 
téka, mely a ,Fehér Galamb'-hoz czimzett 
vendéglő kerti helyiségében lett volna meg
tartva, az esős idő miatt elmaradt. Úgy hall
juk. hogy junius 2 0 -ára odáztatott el a 
mulatság megtartása.

— A verekedés áldozata Bécs Já
nos podtureni lakóa május 24-én harmadma 
gával borozgatott a korcsmában. Poha
razás közben összezördültek, a feleselést 
még a korcsmán kivül is folytatták- sőt any- 
nyira elmérgesitették, hogy verekedés lett 
a vége, a záradéka pedig egv végzetteljes 
ütleg, melyet Bécs János kapott tejére két 
ellenfelétől, kik krainai illetőségű munkások. 
Bécs nyolez napra meghalt, s mint a Dr. 
Krasovecz Ignácz által megejtett orvos-tör
vény 4zéki vizsgálat constatált*. halálát a 
borzasztó csapás idézte elő, mivel csontzu- 
zódás, nagymérvű agyrászkodás és agyvér- 
őmlés következett be. Az ügyet az illető hi- 
róság vette kezébe.

—  A Várva várt eső végre a több
heti szárazság után minálunk is megmu
tatta magát Áldozócsütörtökön délután erős 
dörgéssel lassan-lassan megeredtek az ég 
csatornái. De rövid ideig tartott az öröm, 
mert mi is elmondhatjuk a közmondással, 
hogy : „adtál uram esőt, de nincs benne 
köszönet!11 Már t. i. azért nincs benne kö
szönet. mert nagyon is rövid volt az, csak a 
port verte el egy kicsit- Pedig nagy szük
ség volna egy erős öntözésre a tikkasztó 
meleg miatt sárguló növényzetnek.

Adakozás. A magyarországi tani 
tók árvaháza alapjára a rácz-kanizsai köz
gyűlésen adakoztak : Molnár Elek 1 írt. N. 
N. 20 kr. Alszeghy Alajos 50 kr. Ujváry 
Mihály 60 kr. Varga Vida 1 trt. Sátrán Já
nos 20 kr. Wirth László 30 kr. Fundák 
Mihály 30 kr. Bauer Józset i írt. Stingly 
János 30 Gudlin Károly 80 kr X. Y 20 
kr. Matoszovícs plébános 1 frt Grahovecz 
András 5 frt. Kovacsevits István 60 kr. 
Szinkovics Ferencz 20 kr. Zdacsek Imre 
43 kr. Steinauer András 1 frt. Glád Ferencz 
20 kr. Czinzek János 20 kr. Topták János 
20 kr. Krampatics János 20 kr. Csárics 
20 kr. Majhen Ferencz 40 kr. Halonya A. 
30 kr Pálya Mihály 40 kr. Pólyák Mátyás 
30 kr. Puklavecz 10 kr. Horváth János 
20 kr. Varga JánoB plébános 1 frt. Össze
sen 18 trt 15 kr. A szives adakozóknak ez 
utón is hálás köszönetét fejezi ki Belányi 
Tivadar gyűjtő.

—  Névmagyarosítás. Mandl Robert 
beliczai földbirtokos ur nevét belügyminis- 
téri engedéllyel „ M u r a i“ra változtatta

— A nedeliczi vadászterületet300 frt 
évi bérért Ziegler Kálmán kir. közjegyző 
ur és társai vették ki. E dús vadállományu 
határt eddig a varazsdiak bírták s sok küz
delembe került annak megszerzése, ameny- 
nyiben az alaki formák meg nem tartása 
miatt ezúttal harmadizben árverextetett a 
kérdéses terület.

—  Személyi hir. Ziegier Kálmán 
Csáktornyái kir. közjegyző-és Horváth Lajos 
zárda főnök úr í. hó 2-án utaztak el akarls 
hadi fürdőbe üdülést szerezni.



—  Eljegyzés- Koch Ede déli-vasuti 
társulati forgalmi mérnök Csáktornyán, el* 
jegyeate Weisz Eugénia k a , Weis* Dávid 
déli-vasuti társulati íelügyelő kedves leányát 
Budapestről. Tartós boldogságot kivánunk a 
kötendő irigyhez!

—  Helyreigazítás Tek. Szerk. U r » 
Becses lapjának 22-ik számában a Szt.-Gotf- 
hárd és R-Szt -Mihály közt a m. nyug. va
súton történt bidcserélés alkalmával meg
sérült Tóth István pályafelvigyázó nem halt 
m eg: sőt annyira jobban van, hogy néhány 
hét múlva állását ismét e foglalhatja, miről 
helyreigazítás végett van Szerencsem értesi 
teni. Szt.-Gotthárd 1886. május 30. Teljes 
tisztelettel Cséfalvay Gyula állomási főnök. 
... (Szívesen adunk eme helyreigazító so
roknak helyet azon megjegyzéssel, hogy a 
szerencsétlenség leírását t. szt. gotthárdi le
velezőnk küldötte be, a szerenasé'lenül járt 
pályafelvigyázó halálát pedig egy tekintélyes 
fővárosi napilapunk május 24-i (148) szá
mában olvastuk.)

Öngyilkosság és gyilkosság Május 
hó 20-án Német-Hidegkut községben ezelőtt 
3 evvel Barátiakéról oda költözött és ott 
egy 20 éves özvegygyei, kinek egy kis gver- 
meke volt az első férjétől, házasságra lépett 
Hahn József 27 éves férfiú, s a j á t  szó 
bájában neje jelenlétében agyonlőtte magá'. 
Délelőtt még kinn dolgozgatott, s hazaérve 
szobájába tért, hol bús levertségben lévén, 
neje kérdezte tőle, hogy mi baja, kinek azt 
mondta, hogy agyon lövi magát, amit azon
nal mégis tett ezen szavakkal: »Így kellett 
ennek történni.« Az öngyilkosság oka, te 
kintve, hogy feleségével békés — egyetér
tésben élt, ismeretlen, illetve kitudható nem 
volt. — Május hö 27-én pedig Dobra- 
falván 27 éves Wirth Györgyöt atyja há
zához közel, a halántékához mért ütéssel 
ismeretlen tettes agyonütötte. r. 1.

—  Nyilvános nyugtázás. A hely
helyi polgáriiskola ifjúsága »Zrinyi önképző
körének* jótékonysági alapja javára folyta
tólagosan a következő nemes adományok 
folytak be i Hegedűs Géza 10 kr. N N. 
20 kr. Horváth Lajos 1 frt. Tódor , József 
1 frt. Nuzsy Mátyás 1 frt. Zabavnik Alajos 
1 frt Varga Vitusz 50 kr. Nedeliczröl: Szele 
Ignácz 2 frt 50 kr. Nedelicz község 1 frt, 
Kornfeind Nándor 50 kr. Egyed Antal 40 
kr. Csakathurner Simon 20 kr. N. N 20 kr. 
Horváth Péter 10 kr. Hegedűs István 10 kr 
Hakl Mari 20 kr. Bayer Mária 20 kr. He
gedűs Antal 20 kr. Szilágyi Gyula 2 frt.

Fejér József 1 frt. Buchberger Fölöp 1 tr. 
Tóth István 1 frt. Luperszbsk József 1 frt 
Vrancsits Károly 1 frt. Bölcs József 50 kr 
Ángyán Kálmán 50 kr. Stefaics Miksa I frt. 
özv. Szy Sándorné 1 frt. Wettendorfer Dá
vid 1 frt. Loebl Jakab 50 kr. Rhédey Fe
renc* 1 frt. ... Ezen negyedik kimutatás 
összege 22 frt. 90 kr. azaz huszonkét frt. 
90 kr , melyhez az előbbi S kimutatás ered
ményét 87 frt 30 krt adva, eddigi főösszeg
nek 110 frt és 20 *r. mutatkozik. — Fo
gadják a kegyes adományozók intézetünk 
legmélyebb köszönetét! Csáktornya, 1886. 
junius hó 2. M i s k o l c i  Arnold, mint a 

: kör vezetője.
BetÖre6. Csáktornyán muli va- 

I sárnap éjjel betörtek Baumhack-féle vendéglő 
kerti helyiségében levő bormérőbe s onnét 

I különféle korcsmái felszerelést s ruhaneműt 
vittek e 1. A tárgyak egy része már meg
került s a tettesek is el vannak fogva-

—  A villám sújtotta agyon Prsa
József kis-palinai lakőst áldozó-csütörtökön 
a hlapicsinai malmoknál. A lendvai szolga- 
bíróság táviratilag értesítette ez esetről a 
a Csáktornyái szolgahirói hivatalt, hivatalos 
intézkedés végett.

A kursaneazi áll. iskola tanulói 
számára tavaszi mulatság rendeztetetl f. hó 
3-án, mely jól sikerült. A sikerben a közsé
gen kívül az iskola gondnoksága s néhány 
Csáktornyái jótékony női kéz is osztozik. 
Bővebbet erről lapunk jövő számában.

Figyelmeztetjük a t. szülőket
lapunk mai számának hirdetési rovatában 
Coionelli úr tánczoktatásra vonatkozó leihi- 
vására

V E K  I  E  & E  /<.

Földiepret H! hány napig eltartani. 
A főldiepret egy nem nagyon kiégetett tál
ba tesszük, nem igen halmozzuk fel s azt 
egy friss vízzel telt edényre pinczébe állít
juk. Ezen eljárás mellett a földieprei nehány 
napig frissen el lehet tartani.

Eíüstnemüt megtisztítani S z é p
tisztán leöblítjük és szárítjuk, aztán késsel 
közönséges krétát kaparunk finomra, egy 
darab kesz'yübört a krétaporba nyomunk, a 
tárgyát azzal jól megdörzsöljük s tiszta vá
szonkendővel letöröljük. Kréta helyett tört 
meszet is lehet venni. Még szebb lesz az

ezüst, ha kréta helyett égetett és porrátört 
szarvas szarvval ugyanezen módon tisztítjuk. 
Czifra munkánál kefét kell használni,

Egy ügy ved meglehetősen bonyo
lódott pórt * nyert egv fiatal,! gazdi g 
özvegy számára. Az özvegy bőkezüleg fizet
te de az ügyvéd, nem elégedvén meg ezzel, 
megkérte az özvegyet és — kosarat kapott. 
Az e'utasitoft sértődve mondá : Én vagyok 
a gerenda, ki önt a hajótöréstől megmen
tette és most visszautasít, ez égbekiá'tó há- 
ládatlanság! Az özvegy kac/agva viszonzá: 
Kedves ügyvéd ur hasonlata megkímél min
den mentegetőzéstől Hallotta-e valaha, hogy 
a hajótörőknek, merő hálából, életfogytiglan 
nyakukra akaszszák a gerendát, mely őket 
megmentette ? Ez túlságos hála lenne, mely
hez nem vagyok eléggé erős.

Egv ru t vén asszony ép a nyitott 
ablakban ált, midőn egy század gyalog-ka 
tonaság haladt el. Egy fiatal katona csak 
akkor vette észre, midőn ablaka alatt ment 
el és visszahökkenve kiáltá ; Ez az ördög 
nagyanyja t — Úgy van, felelt© az öreg, 
és nagyon örvendek, hogy unokáin meg
ismert. —

A „Gondüző szépirodalmi hetilap 
legutóbbi száma a kővetkező tartalommal 
jelent meg : Eladó birtokok, regény Tolnay 
Lajostól ; V égzet költemény. Rudnyánszky 
Gyulától Kaktusz Jeremiás vagyona, vig 
beszély. Szabó Endrétől- Az utolsó kurucz 
világ regény. Abonyi Lajostól, A második 
leány, regény, Margiiai Dezsötő - A kenyér- 
árusnő. Montépin Xavértól (fordította Már- 
tonffy Frigyes). A borítékon érdekes apró
ságokat közöl a gazdaasszonykodás köréből, 
talányokat s vegyeseket melyekből lapunk 
mai számába vettük is át néhányat mutat
ványul. A .Gondüzö“ Székely Aladár szer
kesztése alatt jelenik meg Budapesten (Dob 
utcza 14. sz.) Előf. ára egész évre 6 frf. — 
Ajánljuk •'

K Ö Z G A Z D A S Á G
A H S ic u r « z io n i  O e n e r a l i .  Lapunk 

hirdetési rovatában közöljük az említett tár
saság 1885. évi zárszámadásait Ezek úgy 
az Uletfoigalom terjedelme , valamint az el
ért nyeresség nagysága, nemkülönben jelen
tékeny tartalékoknak élőreiátó és gondos 
gyűjtése és elhelyezése által egyáránt impo
náló hatást gyakorolnak- Oiy számokat talá
lunk azonban, minőket csak egy nagy ará

nyú nemzetközi társaság képes kimutatni 
mely a biztosítási üzlet őszsea ágait egyforma 
gonddal és az újkor Összes műszaki eszkö
zeinek felhasználásával űzi. A dij es illetékbe
vétel az összes biztosítási árakban 14,064,237 
frt 76 kr, volt, az elhelyezett tőkék 1-296J79 
frt 12 kmyi jőyedelmet hoztak. Az 18*5- 
ben kifizetett 39.67.5 kár 9.042,351 frt 17 
krt igényelt. E szerint tehát a Generali fen
éi lása vagyis 1831 óta 598.156 káresetben 
187.465,689 frt 68 kmyi V ártéritési összeget 
fizetett ki, miből csakis hazánkra 96.566 
káresetben 34.376,780 frt 99 krnyi összeg 
esik. A tiszta nyeresség 1.344.588 frt 55 kr
nyi összeget ért el. Ebből a tulajdoképeni 
biztosítási üzlet csak 577074 írt 80 krt 
eredményezett vagy más szóvál az összes 
forgalom mintegy 4°a-át jövedelmezte, mely 
tény szóló bizonyítékát képezi annak, hogy 
a O e n e r a l i  d í j t é te le i  ig e n  m é r s é 
k e l te k ,  m ig  k m  b e c s l é s e i  i g e n  k u -  
l iin s a k .  Az érintett tiszta nyerességbőJ 
141.844 frt 68 kr. az értékpapírok árfolyam 
i n g a d o z á s á r a  alakított tartalék- 
hoz,348 622 frt 75 kr. pedig az ingatlanok tar
talékalapjához csatoliatotf. mely javadal
mazásokkal az első alap 987419 frt 6 1 krra, 
a második alap pedig 1.055,768 frt 40 krra 
emelkedett. A díjtartalékok 1.308.258 frt 
84 krral szaporitattak és 21.484,851 frt 23 
krnyi tekintélyes összeget értek el. Az in
tézet összes biztosíték alapjai 1.788,140 frt 
38 krnyi gyarapodást mutatnak és 1885. 
deczember 31-én 33,279016 frt 21 krt tesz
nek, melyek á leggondosabban és legjobb 
értékekben vannak elhelyezve, úgy hogy még 
a legaggodalmasabb biztosítottat is bizton- 

i sága iránt teljesen megnyugtathatják. Az 
összes díjtartalékok ily busás javadalmazása 
mellett a társaság mégis azon helyzetben 
van, hogy a 315 írttal befizetett részvényre 
310 frank vagyis 124 frt ósztalékot arany 
bán fizet. Ezen körülmény, valamint a Ge
nerali köztudomású méltányossága, garan 
tiat, szolgáltatnak a mellett hogy a társa
ságnak már is nagy arányú üzlete még min
dig fog emelkedni, de ezen haladás már 
biztosítva is van a tárczájában levő a jövő 
években esedékes 22.438112 frt 70 krnyi 
dijkötelezvénvekkel a lüzbiztositási ágban, 
valamint a 89.330,807 frt 12 k. tőkebiztosi- 
tássál tűzbiztosítással az életbiztosítási ág
ban. A közgyűlésen a társaság lisztviselő- 
is uj választás alá estek és a társa ág ma
gyar igazgató tanácsosai Hegedűs Sándor 
és Korizmics László urak egyhangúlag újra 
megválasztattak.

Navuk od pravic Magjarske države

O b v e z n o «  t  n a v u  k a

Vu na oj domovini obstoji zakonito 
občenita obvezanost navuka \ saki rodi
telj, tutor, ali on koji ima vu svojoj 
liiž decu za sluge ili navučnike. dil
ién je po 6-tom navrfienom letu do
12-toga vu javuu pučku ékolu je  pok
ljati a po navršenom 12-tom do 15-ga 
pak vu opetovnu iliti nedeljnu ili a o 
vu takvo ne, onda vu vhišu pučku 
školu. Samo črez öetiri leta. to je. od 
6 toga do 10 ga dužna su (ptičku početnu 
^kolu i pohadjati ona deca, koja potlje 
vu višigu školu stupiju. (kak je grad 
janska ili purgarska škola, zatim realna 
i gimnazialna škola) i onde se naj menj e 
dve leti vučiju-

Za školu obvezana deea dužna 
su istu marljivo pohadjati. Ako roditelji, 
skrbniki ili gospodari zadržavaju decu 
od škole, školska oblast je  kaštiga s 
peneznim terhom.

II Navučni pučki zavodi su po
letne i vi ide pučke škole, gradjanske 
kole i preparandije. Ovakve navučne 

zavode moreju podignuti verske sledbe 
občine druživa, pojedinci i država.

a.‘ Početne pučke škole moraj u 
imati 6 letno trajanje ili 6 letni tečaj 
a povrh toga obstoji opetovna iliti 
nedeljna fkola, koja tri leta traje 
Nav učno vreme črez leto trpi na selu 
najmenje osem, a vu varadu najmenje 
devet mesecov. Deca, koja se za siro- 1 
ma^ku pokažeju, nemoraju plačati Sko- | 
larinu

Pučke Skole moreju biti a) versk« 
koje verska sledba zdržava, zbira i 
plača učitelje- Medtim i verske »kole

moraju po zakonskim načinu biti vured- 
jene i obskrbljene. te se i vu njih mo
raju  zakonom prepisani skoski predmeti 
navučati; bb) občinska ikola je ona. 
koju gradjanska občina podigne i zdr 
žava vu prigodi ako vu občini živuče 
verske sledbe nebi mogle po naloženju 
zakona ákoIe zadržavati Pak ako bi i 
bile moguče pojedine verske sledbe takvo 
zdržavati, te do,du do osvedogenja, da 
združenimi silami napredneši gkolski 
zavod podigneju onda moreju verske 
skole preobrnuti vu občinske. Ovakve 
S ole su onda ob eniti navučni zavodi 
za sveskupne Stanovnike vu občini brez 
razi učenj a versk sledbe; cc) državne 
skole more podignuti minister za ob eni- 
to školstvo onde, gde nahadja, da su 
takve potrebne, dd) najpotlje moreju 
i pojedinci podignuti pučke kole. ako 
imaju učiteljsko osposobljenje. pak i 
druživa ako su se poleg temeljnih p ra 
vdah jedino za ov cilj zasnovala

b) Vi i š e  pučke škole moreju si 
takaj podignuti i zdržavati verske sled
be, občine, država, posebni ljudi i druž- 
tva. Po zakonu pako dužue su ovakve 
višiše pučke škole postaviti i zdržavati 
takve občine, koje barem 5000 stauo v- i 
nikov brojiju. Navučuo vreme traje 
ovdc za dečke 3-, a za puce 2 leta. Vu j 
ove se samo takva mladež prima, koja
je zvršila Šestoletni navučuitečaj pučkt 
škole.

c) Gradjanske škole obvezane su 
zdižavati one vekge občine, kojim to 
dohodariuska sredstva dopuščaju, ali i 
verske sledbe družtv8, pak i pojedini 
človek (ako ima osposobljenje za grad- 
janskoga učitelja) more ovakov zavod 
podignuti. Na ovom uavučui tečaj trpi 1

er dečke 6-, a za puce 4 leta. Sim se 
prima onakva mladež, koja je četiri 
početue tečaje pučke škole navršila, ili 
koja primateljai izpit položi.

(Drugi put dalji.)

Kaj je novoga doma ?

— Žrtva bitke. Bécs Jáuos podtu* 
renski Stanovnik bil je s dvemi pajdaši 
24 majuša vu krčmi. Polek kupic su se 
porečkuli, i svadju jo^če putem p-oti 
domu nastavili. Na tuliko su se posvadilij 
da je i do bitke došlo, koja se je  s tim 
zvršila, da je Becs Janoš dobil jednoga 
vudarca po glavi od dvih protivuikov 
koji su kranjski težaki bili. Bécs je za 
osem dui vumrl. Ur. Krasovetz Ignac 
konstatiral je, da je odjakoga vudarca po 
glavi vumrl, je r  su mu se kosti na glavi 
potrle i moždjaui stepli. Toga čina je 
sud vu ruke zel.

—  Streljeni dohanjski gvercar. Vu 
Kapolnu (Vaš varm.) do*li su 23. maju
ša ua večer četiri svercari s dvemi koli 
duhana. Jeden človek jih je pri žanda- 
rih prijavil. Žandari su taki dodli, da 
je vioviju, ali kad su to ivercari spazili, 
skočili su na kola i pričeli tirati konje. 
Žaudari su streljali za njimi i jednoga 
človeka, koj šest deci ima, strelili.

Nj. Veličanstvo na* kralj je zad- 
njiput 2500 frti razdelil med siromake. 
— Vu Dunaföldvaru vumrla je ove 
dneve Juhász Gjurova žena, koja je 
118 let bila s tara. Do zadnje vuie je 
dosti jaka bila, vu fa»niku je još plesala 
kad joj se je jeden prevnuk oženil. —  
Bosnia i Hercegovina ima po uajzadnje- 
Šim brojenju 1.336 091 Stanovnikov.

—  Privadinerija. Vu aradskim
gradu je jeden pešički sóidat po imenu 
SchUtz G ašpar takovo samoubojstvo 
včinil, nad kojem bi se smejati bilo 
mo i, da nebi bilo Uk žalostno. Imenu- 
vani sóidat i jeden njegov pajdaš bili 
su odredjeni, Ja  bude jeden zmed njih 
kapitanov privadiner. K apitan nije mislil, 
da si je Scbütz življenje na taj stališ 
postavil, ar zato si je  drugoga imenuval 
za privadinera. Scbütz videč, da se nije 
oslobodil težke soldačke službe, zel je 
putku i vu zube se strelil Kugla mu 
je vu moždjane predrla, i s takvom 
šilom vudrila, da su mu mnidjani hii- 
noga stropa po pričali

Svadja 8 žandari. Vu Nagy-Eoyedu 
su 30. maju-a na zapoved südea žandari 
vu Mogosu išli, koje mesto je širom 
raztepeno i ima 3000 Stanovnikov. Žan
dari su Šteli viuske švercare vloviti, 
iz česa je onda bitka postala, Ljudi su 
n&hrupili na žandare, jednoga zmed njib 
ranili i s kamenjem pušku zdrobili. 
Žandari su pričeli strelati i jednoga 
su do smrti strelili, a tri pak ranili. 
Sudci su išii na ono mesto pregledat. 
Prijavili su to pri visp§em sudu i solda- 
čiji, na kaj su 2 oficiri s  50 soldati iz 
Abrudbanje dogli. -Soldati eu se več po 
vrnuli, jer nije uikaj hudoga. Več je 
iztraga-

Kaj je novoga vu velikim svetu ?
— Kolera na granici. Iz T rsta 

javljaju, da se je  vu Udini kolera po
kazala.. Jeden hižni gazda je zbetež&l 
a dve osobe eu vumrle. Avianu je jeden 
ribar od kolere vumrl. Vu Velenciji 
jih  je  35 zbetežalo a 16 vu jednim 
dnevu vumrlo, Vu Bariba su tri zbeteiali

] a dva vumrli.



—  Žrtva praznovernosti. Murkó 
Zsuzsán e Fein Pavlove žene dete bilo 
je več jeden tjedeu betežno. Jedna 
baba ju je nagovorila, da naj dete na 
deset grobih pokotura, iz svakoga groba 
naj spukie Saku trave, tu travu 
vu vodi, koja je iz deset čepov pujčena 
naj skuha, i vu tona naj dete skuplje 
Bedasta le.ia odi^ia je ove dneve na 
grobje, i dete pričela po grobi kuturati. 
Na plač deteta dobežtli su težaki, Ženu 
vlovili, poleno zb li, i prek su ju  dali 
žandarom. Siromašno dete j« drugi deu 
vumrlo.

—  Vihar vu Pragu Iz Praga 
piscju, da je 30. maju*a ob 2 vuri v 
jutro veliki vihar postal. Ob iertalj na 
tretji je strela vu Karlshofu jednoga 
goldata zatukla. Ime mu je bilo Scbleiter 
József; 22 leta star pri 75 pešičkim 
regementu. Vu susednim selu Paukrazu 
je  strela črez grede vu žaudarsku stra 
/arnicu vudrila, odonud pak vu dolnji 
stan, g če jedna Böknie zvaua dovica 
stanuje, i njenu 9 let staru pucku, kak 
i 26 let staru tenu je ua ruki ranila. 
Vu Verschovitzu je strela nad krov vu 
jeduu hiiu doila i nad obiok van odi&la, 
vusgala oije nikaj Vu jedniiu vrtu je vu 
pavillon vudrila. Vu Smichovu je steli, 
vu /andarsku hižu vudrila. Za pol v ure 
su spazili, da na najti gori, ali su ognji, 
fletno pogasili. Oblak je opal, i vodi 
je „Grand-HoteD zvanoga vrta oblejalt 
tak, da je  dugo dve stope visoka voda 
bila. Vu vunjskira varašu i po selit 
je  voda velikoga kvara napravila, vuogo 
marhe i svinj se je vtopilo.

—  Svad a med soldati i purgari 
Vu Görzu su bile ve’ike svadje med 
soldati i purgari. Jednu nedelju su se 
posvadili vu krč ni, ouda su purgari 
pričeli svadju. Jednoga soldata su rauili 
a purgare sn zaprli. 24 rnajuša je jedeu 
sóidat s sabljom više mladi« ov vn Via 
delle Scvele naganjal. Soldat je jednoga 
mladiča na glavi ranil, zato je ov vu 
jeden štacun pobegel. Dva soldate su 
vlovili. Zrok svadje bila je larma pred 
kasarnom. Več je posvud mir.

—  Kolera* Ovaj s tran i beteg se 
jako razproatranjuje. Iz Rima telegrafi-

raju: Vu velenciji su 33 zbetežali a 21 
je vumrl Osem jih je več predi betež- 
nih bilo. Vu Baribu «u četiri zbetežali 
i četiri vumrli.

—  Ogenj Vu Trzciaui kak iz 
Lemberga piseju, bil je ove dueve veliki 
ogenj. Zgorelo jo više kak petdeset hiž. 
Naj vékái del sela je baruna Christiani.

Vihar vu Bordeauxu 26 majuša 
bil je ob 6, vuri ua večer vu Bordeuxu 
veliki vihar. Pričel se je  s tučom, a za 
ujom je velika ploha dogla. Börze druž- 
tvo je prav skupsčinu imelo, kad se je 
gla/aati krov zrušil. Vihar je drevje 
bi/e, spomenike nemilostivno porušil. 
VaraS i okolica je puuo trpela od 
neuavaduoga vihara.

—  Goreča masina. Poštarska kola 
jedne vu Rim iduče ma ine su se pri 
Moutaldonu vuzgala. Ogenj se je fletno 
razprostranil, a pofltari su komaj nad 
obloke vuu sposkakali. Vnogo putuikov 
je nasledilo njihovu peldu, dok jim n>je 
za rukom išlo goreča kola odkapčiti.

—  Skup zraSčeni dvojki. Vu Be< u 
je tak ve dvojko moči videti, koji su na 
s r  d tela skup zraš eni. Dvojke je Tocci 
Lu,za 4. oktobra 1877. leta, vu svojim 
devetnajstim letu vu Ločanu porodila, 
a za četiri tjedua dopeljili su je več vu 
Turin na kazauje. Na kuliko je poznato, 
to su jedini takve fajte živi stvori. 
Dvojkom je ime Jan-»š i Jakob Tela 
su jim pri šestim rebru skup zraščena. 
Pregledavajuč uje, dokazano je, da je 
svako telo samostalno, svako se za sebe 
hrkni, s vi h pet čutisah su jim dobro 
razvijena, ali siromašni deca tak su 
slaba, da nemreju ua noga j stati.

Nekaj za kratek čas.
V u r e t u.

Sluga: Kaj bi napravil s ovimi 
predrtimi stolči?

Direktor: A kaj, dobre stolce daj 
poštenim tolvajom, » ove peljuknjane 
i potite daj ovim prostim tolvajom.

Gratulacije ua novo ljeto.
Srečno . . . .

Znam, znam, najte niti dalje govo
riti. Srečno novo ljeto hoiote meni že- 
ljcti Zah val jim, ali nikaj vam nedam

Prosim naj oprostiju, ja sam njim 
hotel dobro vino prikazati.

Aha, tak! Pardon! Dajte si sedite. 

*
Ja j, pak opet kučiju.
Slobodno!
Srečuo novo ljeto njim željim.
Kaj ste vi?
A ja  lampaše nati/.em.
Nate, tu vam je jeden forint.. S 

bogom. Ponižno zahvaljim Sluga sem 
ponižen.

*
Jaj, pak neki vrag kuči.
Srečno novo ljeto njim željim.
Pak gdo ste vi?
Ah ja njim k onomu spadam, koj 

lampaše »ažiže.
Im je prav vezda takov jeden tu 

bil.
Znam. Ali ou lampaše oaiiia a ja 

uje vgašujem.
Strahovito! Tak vezda več moram 

i takvirn plačati, koji lampaše vgasuju, 
kaj si ouda leže nogu vtrgnem v krnici.

Mariška, Ijepa frajlica spravljala 
se je vu vara* nekaj kupuvat.

Mati ju zapita: Kaj budeš japici 
za prikaz douesla k božiču?

Mariska- Ah ja  mu jedeu dragi 
izuenadjen d ir  priskrbiml

Mati: Pak kaj bi to moglo biti?
Mariška: Ah ja mu dopeljam dragoga 

mojega raladoženjul

FiSkaliuš; No, kaj vam gospodin 
sudec neče duga izplatiti?

Šuštar: ,N eče*.
FiSkaliuš: Ali ste vi sami bili pri 

njem t terjali ga, da vam plati?
So-tar: „Jesena bil i to pred pol 

vare'*!
Fiškaliuš: Pak kaj vam je rekel?
Öoátar; Rekel mi je: #Hodte k 

vragu"!
Fiškaliuš: Dobro, pak kaj ste vi 

nato včinili?

Šoltar: #Tu sam, došel sem k 
njim*!

Tri zadovoljni. Jeden stranjski gos- 
pon videl je na pragu je ine eirkve jednu 
sirotu sedet u, vu zdvojuosti i vu plaču 
lamajuč Ženu. Ov gospon dobricek raeh- 
koga Brca, pribli/iv se toj ženi i zapita, 
da kaj ujoj fali; „Oh! milostivni moj 
gospoue, ja sam jako nesrečna. Rada 
bi si dete dala krstiti, ali pop neče 
dok mu neplatim dva forinta, a nejmam 
uiti prebitoga krajcara.* Ako vam 
nikaj drugo nefali, rekel je stranjski ov 
gospon, ouda vam budem z drage volje 
pomogel; nut ovo vam je baujka petaOa, 
pak idite ž njom k popu i platite mu 
kaj ga dobadja, a ostale tri forinte 
douesite mi nazad. Žena je puna veselja 
otišla vu cirkvu, a stranjski taj gospon 
ju  je vani čekal. Za kratek, eto žeue 
i preda mu tri forinta 8 velikom zah- 
valnostjum i niše je mogla dosta ua 
čuditi njegovo) dobroti, kaj joj je  dva 
forinta prikazal. Na to joj stranjski ov 
gospon odgovori: Draga moja, né vam 
se treba preveč čuditi; vidite, ja  vam 
nemiem gledati tugd i žalost, ja na vek 
željim okolo sebe videti vesela lica. Pop 
ima svoje peueze. Vaše dele je krščeno 
a ja . . . .  ja sem se rešil foltfne pe- 
tače banjke.

Jeden nemški dobrovoljec nalagal 
je svojega otca, da si vsaki konjanik 
mora sam kupiti konja i prosil je, da 
bi mu peueze poslali, kaj je i dober 
oteč včiuil. Ta laž je dala kuraža jed- 
nomu drugomu dobrovoljcu, da i on 
takvu ciganiju napravi. Ov je  bil kano- 
nér, i kakti tako? pisal je otcu, da si 
mora kupiti ituka (kanona). Dogodilo 
se je pripete«*, da je ovoga karonira oteč 
videl jedenput veliku lumbardu od Krupa, 
koja ga je  presenetila veličinom tak, da 
je začudjen zapita!, da kaj more koštati 
ovakva grdoba (štuk)? Petdeset jezer 
forinti su mu odgovorili. „Dragi boi#, 
tulki peneziD — obrne se k ženi pres
trašeno ter reče: — ..sreča i bog, da je 
naj Seplin né pri tom regementu/*

_  JCABAVA.
M a t  i a š ,

gr»banci<ifi dlak,

(Dalje.)

Matiaš. Natočimo si kupice! Bog 
živi našega presvetloga kralja, koj s« 
skrbi za sreču i basen domovine naše 
(Pije.)

Vesolkovič. (Netečno reče) Bog ga 
živi, akoprem ja skrbi njegove nečutim, 
ako si sam kaj nepreskrbim, od njega 
raalu službu, plaču još menjšu imam.

Matiaš. Da bi vsi velike službe i 
plače imeli, koji za njimi hlepiju. gdo 
bi se službe, gde penezi zmagal ? uav- 
lastito, da bi vsaki tuiiko dobival, kuliko 
bi zaigrati mogel. Je .i vam nebi oveh 
200 forintov, koje ste malo prejdi 
zaigrali, na pol ljeta pošteno živeti 
zadosta bilo?

Koprinovič. Gdo pak za nikaj 
služil bude?

Matiaš. On, koj iomovinu ljubi, 
občinsku sreča išče, i s dikum svoje 
marljive službe je zadovoljen.

Pisarovič. Kaj spada na me dobro 
občiusko, ako ja sain zlo stojim?

Matiaš. Na svakoga domovine sina 
spada najb< Ije; ar občiusko dobro dobad 
ja od osebnoga dobra vsakoga domovine 
sina. Ako se anda za lastovito dobro 
nebnde skrbel, da koju stran imetka 
domovini alduvati more, odkud ona 
zmagati bude mogla, da vaše službe 
naplati? morete li pravično potrebuvati, 
da jedna stran domorodcev dan i noč se 
skrbi, da ka, domovini za občinske pot 
rebčine alduje, kaj vi malovredno i raz
sipno, s drnge strani potepsti budete 
mogli? Ako vsaki samo od domovine po
moč čakal bude, a vreme zabman trošil, 
prestane obdrži vanje poljadelanje, za 
pustiju se m<štrije, zaostaneju dobri : 
navuki, zgubiju moč zapovedi, zadnjič 
vsaki stališ oslabi. Ali kak dug( 
ovo trpelo bude? doklam ono, kaj predji |

naši s velikum skibjum i trudmi spravili 
jesu, raztepemo a kam potlam?

Jugovič. Nemarim, kam goder, rajši 
zaisto kakti osel travu grizti, kak prež 
za dovoljue plače domovini služiti.

Matiaš. Barem bi onda vekšu basen 
iz vas imela, kak vezda bi Žaklje (vre
ča) nosili!

Veselkovič. J a  bi rajši prašeč pos
tal, kak nekoliko Íjét za 50, ali 100 frt 
sim tara landrati kakti pes.

Matiaš. Bar bi onda iz vas slaninu 
imeli, (dobi na jenput glavu svir.jsku a 
Jugovič oseisku.)

Ilrastic. (Prestra eno reče) Ješ, 
ješ, kumeeee! glejte, glejteeee, kakve 
su ouo s tvar, poceri je križno drevo.

Bukvič. (Takaj prestrašen reée.) 
Jej! jej! meaiiii, kaj je toooo? to je 
božja kaštiga.

Koprinovič. Je  bogme! ravno se 
hoče Bogu z nami ove norije imeti. 
(Pije i dobi veliki nos, prime se za 
njega i reče:) Terem tete! ov se zajde, 
vsaki dan funt dubana prejde vu njega, 
to ne drugo to, nego coprija!

Pisarovič H a , ha, ha! ovo su 
čudnovita preobra e ujal ov ima oseisku, 
on tam sviujsku glavu, ov se pak drži 
na nje svojem nosom kakti puran, (na
toči si, pije, i počrni ves. Na to počme 
osel tuljiti, prašeč kruljiti.)

Hrastič Glej, glej, kumel kak 
je  on tam počrnel, kakti vrag, pote1* 
ga sveti križ.

Koprinovič. Ha, ba, iia! Kakov 
si pak ti Indijanec?

Pisarovič Kakov Indijanec?
Koprinovič. Vem si črn kakti 

vrag, na! poglej se (da mu zrcalo.)
Pisarovič. (Pogleda se i reče 

srdito:) Erdegata! to mora coprija biti, 
to je pravi on cigan moral napraviti: 
ar sem ga sp&zil, da je vu kupicu 
nekakvoga praha metal. Tega mu neod- 
prostim: to si ti copernjuak napravili ? 
(Vsi se zdigneju na njega, da ga pri- 
ineju on, se pak na smrt obrne na kaj 
■e vsi osupneju.)

Bukvič. Kume! ovde ti vrag svoju 
igru tira, ovo su Djegve hamulije.

Hrastič. Bežrao kume! nebi li i 
nam kobiline glave prirasle.

Bukvič. Bog oslobodi i sveti Antun| 
bi nas žene doma z lopatami potukle 
Hrastič. Hodmo brže, doklam smo celi’

Zpeljivanje IV.
Izhod I. (Hiža Smolkova, Smolko sam )

Ako je to istina, kaj mi je sused 
Kuzman povedal, to je  vredno, da s® 
vu uovine Medjimurje i vu vse drug® 
novine postavi, to je vendar velika 
kozlarija, koju su ovi dva iz Jugoviča 
naplavili. Kakov je  on bivol bil, da 
se jc dal vu to vputiti, da jedna trava 
nevidnoga more vöiuiti! habaha! ja bi 
rajši to z dalka bil gledati, kak tri dni 
pijan biti.

Izhod H.
Matiaš i Smolko.

Matiaš Zdravo, moj Smolko!
Smolko. Ravno ste mi prav do*li, 

prosim vas, jeli istina, da ste vi s K uz
manom Jugoviča tak Ijepo zplatili?

Matiaš- Istina prava!
Smolko. Habaha! vezda verujem, 

da ste vi jeden vragometni šelman on 
pak još vekši bivol.

Matiaš hotel je nevidljiv biti i 
čuti nag sp 'menek. Cul je i čutil tuli- 
kaifie.

Smolko. Habaha! to mi se dopada 
to je vredno, da se vu naš protokol pri 
Horaefšnajdaru na vekivečui spomenek 
zapiše. Barem vezda morebit i kuliko 
k pameti dojde.

Matiaš. Težko tak hitro! Ovakovi 
galantoni jesu kakti veternjača puška, 
koja neprestance strelja, dok i kuljiko 
zraka vu sebi ima. Tak i ovi doklam 
vse svoje dečarije nezeztréljaju, nepo- 
eueju, uiti dojdeju k pameti. Premis- 
ljite, komaj je tak zplačen, vre je 
novo bedastoču napravil; ar včera po 
prošnjah svojih prijateljov dobi! je od 
svojih roditelov 200 frt. vre deues niti 
krajcara neima.

Smolko. Ah! hodte s Bogom! kaj 
su mu vkradjeni?

Matiai Zaigral je  nje na holber 
cvelfe.

Smolko. Prokleta igra! ova jošče 
domovinu na nikaj spravi.

Matiaš. K tomu počel se je prego
varjati, da rajši kakti osel travu grizti, 
kak kralju i domovini prež zadovoljne 
plače služiti, ter na jenput dobil je 
oseisku glavu.

Smolko. (Odikoči od njega, pre- 
križi se i reče:) Ab! hodte, to ni mc- 
guče!

Matiaš Verujte meni, ki sem 
ž njim igral i poleg bil.

Smolko. Habaha! vezda idem taki 
pik  budem vsakomu povedal, da je 
Jugovič dobil oseisku glavu.

M atiai. Dobil je bil, ali je i taki 
zgubil, samo da i spozna, da nikaj 
nežna, i vu vse vlezne

Smolko. I to povem, i to povem! 
več nemorem deržiti vu meni; ar bi se 
razpučil, s Bogom

Izhod IH  

Matiaš (sam).

Ovo je  takaj jeden zmed oneb, koji 
radi ljudske falinge razglašuju, sami 
su pak morebit vnogo vekšeh puni. Od 
drugoga pošte nositi zna, a neče se 
zmisljiti, da nebu tomu dugo, da i 
njegva bedastoča na svetlo izide, kak 
je od vraga peneze prosil, ter na mesto 
penez s korbačom zglodan i steklovinom 
zplačen.

(Drugiput dalj«.)
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