


tóm ízereno*étl«n«ége iránt: megkiiérlem vigasz
talását ; kíméletesen felajánlom segélyemet és 
minden módon szándékozóin öt kiragadni a két 
ségbeesés sötét, örvényéből.

Kívánok valamit ; reményiem, hogy elnye 
re«n, de? aggódom, hogy váratlan akadályok le
hetetlenné teszik reményem teljesülését ; a hü 
barát velem remél éa aggódik.

Egy nemzet idegen nép uralma alatt szen
ved ; az iga elviselhetetlenne válik, fegyvert ra 
gad férfi, agg éa  gyermek, lelke egész erejéből a 
szent szabadság édes reményével küzd ; de a 
szent ügy megbukott, a hóditó nép még kevélyebb 
uj győzelme után s az egész nemzet megalázva, 
elcsüggedve tűr stb. stb.

E kapocs azonban távolról sem oly teljes, 
hogy az egy embert az egész emberiséggel össze 
köasön. néha csak igen viszonylagos.

Igen szép szólam, jel : On barátja barátom • 
nak. tehát nekem is az.

Vagy két jó barát között : 0 ellenséged,
tehát az enyém is.

Vannak viszont oly szavak, melyek számot 
emberben ugyanazon indulatot keltik fel, mert ez 
egyetlen szó azon kapoc*. mely egyesíti őket. így 
a fösvényeknél a pénz a varázsszó, a rabosko 
dóknál a szabadság, a kejhajhászóknál az élve- 
zet. — A lelki indulatok közt tagadhatatlanul 
legszebb, legnemesebb a s z e r e t e t .

Fogalma tág. mert ide sorozhatjuk a fele- 
baráti. baráti, testvéri, gyermeki, szülői szerele- 
tet, sőt a szerelmet is.

A felebaráti szeretetet minden vallás párán 
csolja. minden felekezet vallja: da gyakorlatilag 
igen kevesea érzik. — Bizonyos felülemelkeJelt- 
ség az anyagon, mely csak önmüveléa által sze
rezhető, önzetlenség, szív-jóság azon talajdonok. 
melyek birtokában várható c*ak az emberi sze 
retet Azért is oly ritka, mert Önző minden em
ber. Hogy is lehetne elképzelni, hogy az aristok- 
rata, ki még saját körében is íinyás és válogatós, 
leereszkedjék egy napszámoshoz '. — Pedig el tog 
jőni a kor, mely nem fogja ismerni a rangot, de 
egyenjoguvá tesz minden halandót, légyen arez- 
szine akár lekete, akár fehér, született légyen 
bársonyban avagy daróczban.

Győzni kell azon elvnek : ^Szeresd íeleba- 
rátodat, mint tenneamagadat !• — mert az em 
beriség Megváltója életét áldozta fel érte , s az 
elv hangoztató}* elhukhatik, de maga az eszme 
áldozatának szent vérével pecsételve túléli öt • 
diadalra jut. Majd ha minden nemzet a művelt
ség egy tokán álland. akkor lesz győzelme az esz 
mének. A szellem ellensége az anyagnak; a tzü 
letéri tekintély és rang mint korhadt fák fognak 
ledőlni, hogy helyet adjanak az egyenlőség cse 
meféinek. (Vége köv.i

& t n g y t l  f i v a d a r .







Ocnjogasníi naredbn.
Poglavie 5. *

Vu ovom poglavju gov< ri se od ovrSi- 
vanja potiebnih sivár ib ptigodom ognja ili 
pót lám njega.

Pri ivakom ognja je glava dotiéni za 
povednik ognjogasnuga dvuztva, koj je za 
sve delo odgovoreu. Gde Fé pri ognju vi e 
ognjogasuih druitvsli skup /ide, tani ovröuje 
zapovedajudu mié zapovednik domaöega rg- 
njobranstva, drugda od, koj prrdi k ognju 
dojde. NiSőe nesme zapreke stavljati ognjo- 
branstvenomu zapovedniku okolo ga*enja ognja.

Potlam svakoga ognja ima obóinsko po- 
glavarstvo ili leaerstveni cinovuik (ako je po 
lek bil) iztragu povesti, kak se je ogenj 
pripeiil ? díje ii ito botomce vuígal ili se 
delnikom öve nesride vőinil ? jeli su o g n j o -  

gasna sredstva (rae.Mrije,) svojoj du£iiosti 
odgovoiila ? Sve suuin e ili dokazani pregreMu 
imaju se dO*iénoj oblasti prijaviti na temelju 
poaebnoga z»p snika s potrebnimi poipisi 
svedokov. Zipisnik táj ima se sastaviti vu 
forrni i amisül oaredbe od 1870 leta augus- 
tuda 24 ga brj. 3339. B. M.

Vu smislu nareabe od 1882. angnsta 
14 ga br. 32 706 iseptembra 17. br. 49.925 
more se obtuíenouiu i sv doöa «oedu uosti“ 
izdati.

Poglavje 6.
Sesto tgnjogasne naiedbo za-

diíaie vu sebi postupoe kaőtigovanja poje- 
dinih ptestupkov.

KaMige odredjuje /a ognjob’anstvene 
predstupke sudbena oblast, k ja je na to od 
rmnistarstva odredjena vu *mislu nareabe ol 
17, sugnstuáa 1880. br. 38.547

lAedstupki profi uppomeuj1 nim viijim 
naiedbam gledeé na ogDjobrunstvene uredbe 
kaátiguju se pi'iie/nom globom od 2 frt. do 
50 fór. a ovi penezi (globc) obracaju se 
ili na potreboée ogn ogasnoga dru tva, ili na 
/aklade (fundacije) za pripomagauje ognjo- 
gascov, ili za druge obőe hasnovit'i svrhe.

Poglavje 7
Tu se govori o progliáeuju spomenute 

naredbe. Svaka najn e zakonskn oblast ima j 
ovu naredbu vu obdiiinoj sednici protestauti 
stanoviti program sastaviti tér ga na obőe 
ziauje dati. O tóm dúlna je svaka ^
oblast do 14 decembra 1888. leta prijavuj 
poslati na niinistarstvo nutrnjib poslov. Rizvoj 
i nap?edek ognjobranslva dúlni su zt>tupniki 
zakonskih oblastili (sodci, podiupan) unnp * 
dili i vu evidenciji drlati.

(Drugijut dal je)

Y a b T v a ’
Joief i Ferdinand

1‘uéka pr povatka

Vu toj velikoj stiski i lélosti zmiali se 
Jotef na h.íkvu, koju ;e r|b» na g'avi spuk-

Inul i v peneznu moánjo spravil. Vzeme ju 
na dián i puhne na nju i vu táj h»p doplava 

Ama velika riba, knju su oslobidili od *la i 
nje zapíta: Kaj vám fali ? Nikaj drugo *amo 
kreni barku uazad na naAu stran. I barka 
je odmali na njenu atran iMa Sad si je oat 
mislila, kaj tak bude ? 1 vi nekaj zoate; 
f.etuo hiti vu vodu jednoga cipel*, birka 
opet na njeuu stran ide. Jofef puhne na 
ljuskvu ribinu. Bm ka na njegvu atran ide. 
Ona opet h ti drugog cipelja, barka na njenu 
strin ide. JoÉef puhne na ljuskvu, baika na- 
zad na njegvu je krenula.

S%i je vidla, da se nemoi ' obraniti, ni ti 
preoblpdat,', piéela je ovak govorit1 : „Ferdi
nand ! Ferlinanl, kaj ti mislid z menőm vei - 
niti ? On véli : Nikaj drugo, ti budeá inoja 
iena, to sem sí ja 2eljel p av p i tehe iti. 
Véli nadalje priucesa: .To bi t< bit z drugira 
redom mene dobit,i a ne tak samo vkraati. 
Koliko si ti mojim roditeljon zavdal ia'ost 
i titkoCu. Kaj budu oni sad si mislili •

Med tim spomenkom doflla je i nőd, ladju 
iistavili i iáli su spat. Dojle pol nodi, tu^e 
vura dvanajst vur, rioleti ptica ua obiok pák 
véli : Ferdinaud ! Ferdinand 1 ti ai pelaí 
piince/.u íz Piemontezke zemlje otcu i ma* 
téri tvnji na vehko veselj**, a sebi ua veliku 
nesre u. Kad budeá ti blizo doéel, tvoj otec 
i in a ti bideju tőbe a velikum paradoin do- 
dckali, tebi bude pripravljeni vu zlatu opra- 
vljeni konj, na kojera budeA ti jahal i zl&ta
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