
A nőkről, a nőknek.
A 7. emberi társadalomnak minden idő 

ben megvoltak a maga hibái. A legrégebbi 
idők durva erkölcseikkel, nagy botlásokat I 
követtek el, az emberi méllóság ellen, 
melyre a mai finomult érzékű ember szá
nalommal, vagy megbotránkozással gondol. 
Csak lassan fejlődött gyakran heves küz
delmei kellett a szabadelvű eszméknek ki- 
állani, mig az az emberi társadalmat a mai 
stádiumába juttatta. Egyik vagy másik osz
tály elnyomatott, emberi méltóságától meg
úsztatott azért, mert akkor ez volt a jo g ; 
ez a helyes, igaz. A görög nem tekintetle 
hasonrangu ember társának a nőt. mert az 
nem volt képes a hazát védeni, s a hazá
nak terhes szolgálatában nem osztozhatott.
A római is háttérbe szorította a női, s az 
őt megillető jogokban nem részesítette, 
így, vagy még rosszabb volt ez a többi 
európai népeknél is.

A kereszténység, mely lerontá a népek 
között a válaszfalat, a társadalmi osztá
lyok között a külömbséget. biztosította a 
nőnek is jogait s elismertető öl embertárs 
nak. A szűz Mária tisztelete át vitetett ké
sőbb a nemre is, mely a lovagkor és a 
Iróubadaur világ idejében valódi nö imá- 
dássá vált

A nő már itt magához ragadta a h a 
laimat, s befolyásával gyakran nagy dolgo
kat az ő szeszélye döntölt el. Megalkották 
az ügynevezett szerelmi törvényszékeket, 
melyek a szívügyekben valódi alapszabályok 
szerint jogérvényesen Ítélt.

Ez volt a provencei költészet virág
zása korában. Hogy mire vezettek ezek a 
törvényszékek, mutatja Endre magyar her- 
czeg vége. kit saját neje Nápolyi Johanna 
fojtatott meg a kecses kezecskéi által főni 

kötéllel.
A lovag ereje által elbizottá. később 

pedig a kínálkozó alkalom által rablóvá lett. 
Felhagyott a kor bizar eszméjének követé
sével s lehullott róla a dicsfény. Nem fog
lalkozott többé hölgye szépségének, tulaj- j 
donságának megéneklésével, hanem ment 
rabolni.

Része van ezen átalakításban a nő
nek is. —

Majd a költészet terén is támadlak a 
reális iránynak megalapítói, s ezek közül 
némelyik vajmi keveset hagyott a nőn abból, 
mit az előzőkor költőiessége rárakott.

Boccaccio leghívebb olvasói nők voltak !
Á kényuralom idejében, midőn a feje

det* m elnyomta népét, a nö jogainak nagy- 
résztt elvesztő, s ismét kevesebb lett mint 
a férfi. Majd később a titokban mindinkább 
terjedő szabad eszmék, némi önállóságot 
adtak a nőnek, melv csak látszólagos volt, 
mint bizonyítja azt a franczia forradalom.

Az egész nemről s nem egyesekről 
van sz ó !

A történelem lapjai bizonyítják tehát, 
hogy a nő a legújabb korig játékszer volt 
a férfi kezében. Ennek oka gyengeségében 
keresendő.

Az egész nőnemről, s nem egvesekröl 
van sz ó !

^ nevelés és oktatás terén tétetnek ugyan 
tolyton kísérletek a még meglevő bajok orvoslá
sára, de minden pagyobb eredmény nélkül. Egyik 
tudóst akar nevelni a nőből, másik hivatalnokot, 
a harmadik «emmit sem akar neki adni, mert a 
társadalom még nincs tisztában azon eszközöket 
illetőleg, melyei a nőnek rendeltetése czélját el
akarja érni. E*en bizonytalan helyzetből kifo

lyólag egyesek rájuk nézve kellemes ugyan,de egy- 
szersmind téves álláspontot foglaltak el.

A kor visszás nevelési rendszere, rájok nézve 
felesleges \agy kevésbe fontos dolgot sajátíttat 
el a szükségesebbnek, vagy épen nélkülözhetlek ! 
nek rovására, s ebből »következtetve nem szerez- | 
hetitek világos fogalmat az élet küzdelmeiről.

T r e f o r t  Ágost miniszier ur B e r e c z  
Antal budapesti állami felsőbb leányiskolái igaz
gatóhoz 1884 évi jen. 15-én kelt levelében rá 
mutat az egyik hiányra, s annak némi orvoslása 
iránt intézkedik is.

„Megengedve azonban, mondja az idézett 
levél, hogy a leányok sokat tanulnak, egyet azon
ban nem tanulnak, egv tudományt, melyre az ' 
életben nagy szükségük volna, azt nem viszik ma- ' 
gukkal az iskolából az életbe : az értelmet és ér
zéket az ország gazdasági állapota iránt, mi min
den egyes család gazdasági és financiállis állapo
tával szoros összeköttetésben áll. н minden egyes 
család jóléte s boldogsága egyik feltételéi képezi.
A leányok nem tudják, hogy keletkezik mindaz, 
mit ó'k élveznek, s az apák vagy férjek nagy baj
jal szednek“ stb Ez nem csak a nevelő intéze 
tek növendékeire vonatkozik, hanem egyátalán az 
egész nemre.

Közgazdasági fogalmaik nincsenek. Nem is. 
merik a kereset nehézségeit, a töke és jövedelem 
közötti különbséget. A nevelés ma csak a külső
ségek kifejtésére törekszik (úgynevezett salon ne- ' 
velés) nem a szüksége r», hanem azt, használja I 
fel. mi a látszatnak vant*számn- j

Mindenki hizeíeg a nőnek, csupán mivel nő 
s hajlékonyságát felhasználva, gyakran elkábitják ! 
fejét, s érnék következtében kivetkőzik nőies- \ 
ségéből. A divat különben is nagy befolyást gya
korol a nö kedélyere, s gyakran magával ragadja, j 
Pedig inkább szánalomra, mint megcsodálásra ! 
méltó az a hölgy, ki szórakozásul, az erősebb í 
idegzetű férfinak való sport nemeket űzi. Lova i 
goi, kocsikázik, vadász stb. csupán az<rt, mert 
az divat és mert az arisztokratikus körökben 
czikk. vagy pedig a különös, az ujsáu: ingere ál- ? 
tál elhagyja magát ragadtatni Válasszon nőies 
szórakozást magának, s hagyjon békét puskának 
vagy kantárnak, nem az ő kezébe való. A ke
dély nemesilés is el van hanyagolva ; már az 
gyakran, mi úgy csillog. Pedig a kedélynemesitö 
eszközök igen élvezetes mulatságot nyújtanak l

A női gyengédséggel nem tartjuk megegyez- 
tethetönek az anyagi gondokat, s szánalommal 
vegyes bámulás a pillanat ma annak, ki ezen szo
kás alul kivonva magát, maga erejéből küzd az 
élet viszontagságai ellen.

Finom, érzékeny kedélye irtózik attól, mi 
öt a köznapi életre emlékezteti. Csakhogy az ilyen 
kedély nem finoman érzékeny, hanem beteges

A vagyonszerzés nehézsége ismeretlen* előt
tük, mivel annak ismeretét elsajátítani vagy fölös
legesnek tartották.vagy pedig méltatlanok hozzájok.

Innen származik azon felfogásuk, mely sze
rint a legszentebb szövetséget, a házasságot, oly 
szabadalomnak tekintik, melynek oltalma alatt 
szeszélyeiket bátran kielégíthetik, mert a férjnek 
kötelessége az ő szeszélyeit kielégíteni.

A nők válogatósak, s ezt jól teszik. Válasz
szák meg leendő férjeiket, de választásukban, 
ne a vagyoni állás, vagy épen a rang fokozat le
gyen az irány adó, hanem az erkölcsi érték. Ha 
szerén\ ebb jövedelme van is a férfinak, de ha 
az becsületes, tegyék elébe a vagyonosabbnak, 
ki erkölcsi tekintetben hátrább áll. Ne a kényel
mes életet, hanem a boldogot keressék A pénz 
pedig nem mindig kutfeje a boldogságnak.

Rendesen a megválasztás csak az anyagi
akra terjed ki,

Egy néhány ezer forintnyi vagyonnal bíró 
nő mar kielégít hellen igényeidet támaszt leendő 
férje irányában.

Egyátalában sajátságos felfogást táplálnak a 
házasság felől, a közép osztáiy leányai.

A szegény napszámos nejében munkaerőt 
nyer, mert az megosztozik a kenyérkereset fára
dalmaiban s igy házasságával keresete szaporodik

A kézműves vagy kereskedő, ki nejével egy 
nehány forintot kap, üzleti főkét nyer, mely az 
ő viszonyaihoz képest, felér keresetével, A hiva
talnoknak, ki nejével pl. 5 ezer forintot kap, éven
ként 3B0 forinttal lesz több jövedelme, mert 5 
ezer írtnak 6 százaléka mellett 300 forint felel 
meg. A nagy birtokos jövedelme sem nem fogy, 
sem nem szaporodik, mert a nő saját vagyoná
nak élvezője, s azzal szabadon rendelkezik«

Egy régi magyar példabeszéd azt tarfia 
hogyha a férfi adja az ebédet, a nő adja a va
csora!. Vagyis felényi jövndelme legyen lega abb 
is, mint férjének. A nők azonban kik nem isme
rik a tőke és jövedelem közötti külömbséget. nem 
így gondolkoznak.

' - --- —w w  слег ш*
rintot Visz. azt hisz,, hogy ő évenként iegalább 
is 1000 forintot fordíthat vágiai kielégítésére, 
m-rt 5 ezer forint sok pénz, s abból báiran le
het kollern. Pedig a dolog igy áll. 5 ezer forin, 
tokenek évi jövedelme 6 százalék mellett és ez 
nein kevés) 300 lorint. Tehát az a nő ki 5 ezer 
forint tőkét vitt. az tényleg csak 300 forinttal 
szaporította férje jövedelmét. (Ha ugyan)

Ha most már azt az elvet fogadnánk el 
hogy a nő fele jövedelemmel bírjon, akkor öt 
ezer forintnyi vagyoni állásához inerten egv 600 
forint jövedelemmel bíró férfival megelégedhet 
I)e nem igy van ám, mert 5 ezer forintos leány 
2 — 3 ezer forint jövedelmű férfit vár.

Ma napság az Amerikában felkapott eszmé
ket divat követni. Kár, hogy a házasságra nézve 
nem követik az Amerikaiakat, mert ott az az 
elv, hogy mindkét fél egyenérléket biztosit.

Korunk számító hölgyei számítsák ki, hogv 
mennyi tökével kell bírni ezen elv szerint egy 
olyan nőnek, kit egy 1000-1200 forintnyi jöve
delmű férfi vesz el. Eltekintve attól, hogy ilyen 
speculaliókra alapított házasság ritka esetben bol
dog. s hátrányban leginkább a nők vannak, már 
csak a házasság varázsának megóvása tekinteté* 
böl is, kívánatos volna mellőzése. Alapittassék az 
kölcsönös vonzalomra, mett az ellenkező esetben 
a családi boldogság, az emberi társadalom eme 
tő tényezője, egy elmúlt szép álomképpé válna 
s esetleg az elv elterjedése a szegényebb sorsú 
leányokat sújtaná.

Az elmondottak ellen és mellett fel lehel 
hozni számtalan okot, de azt megdünteni nem 
lehet. —

Kérdezhetné valaki, hogy a nö műveltsége
nem-e ér fel a vagyoni tőkével ?

Bár ez bo t töke, de oly szükséges, ho<»y 
az napjainkban el nem engedheiő s minden esetre 
érieke nagy. Az a nő, ki anyagi %-agyonnal nem 
bír. de kedves modorral, jó k.délyijel, családias
sággal hír, idnek áialában a józan nevelés által 
minden nőies tulajdonsága ki van fejtve, sokkal 
több kincset visz a házhoz, mint az, ki ezeknek 
hiányában van, s néhány ezer forinttal gazdagítja 
térjél. — J

Ne neveltessenek a nők azon rangon felül, 
melyet hihetőleg elfogulnak, meri az esetleges 
rosszabb helyzet boldogtalanná teszi őket, mig a 
fényesebbe könnyű beleszokni. Ne neveltessenek 
férfiak módja szerint, ne kedvellessük meg velők 
a nem ő nekik rendelt, szervezetükkel meg nem 
egyezethető szokásokat, maradjanak meg nőies
ségükben, mert csak ezálial vonzanak, mig az 
mi öl gyengédségétől megfosztja, lerontja egyszer
smind azt a nymbust is, mely őket körül fogja 
melyet megnevezni nem, csak érezni lehet.

ABU YOKDAN.

h í r e k

—  Simandy Zsigmond színigazgató tár
sulata csak két bét múlva kezdi meg Csák
tornyán előadásait, mivel ott, mostani tartóz
kodása helyén, Mohácson maga a közönség 
ujabl, 8  előadásra nyitott bérletet.

— A Csáktornyái tűzoltó egylet zászló
szen telési ünnepélyéhez zászlóanyául Sárossy 
Lászlóné uniót volt szerencsés megnyerni.

— M u rakö zi u jm isesek. T . Baranasite 
György és Premus Domonkos perlaki saüle- 
tésü, zágrábi egyházmegyéhez tartozó papuö- 
vendékek f. hó 25-én Zágrábban szenteltetnek 
fel áldozátokul

B e tö rtek  f. hó 2 -án éjjel Csáktor
nyán F. üveges varazsdi utczában levő bolt
jába. Elvittek belőle mintegy 30 frt értékű 
doháuy és szivar készletet. A tetteseket nyo-
mozzák.

— S ze re n c sé tle n s ég  a Murán. F . hó
4-én Mi halte domagireczi lakos a szemenyei 
réven át akarván kelni, lovai megijedtek в a 
kikötő hidou a révre, onnét pedig a Marába



ragadták az fires bordókkal megrakott széké* 
rét. A lovak menthetetlenül bent vesztek a 
Marában. 2 bordót sikerült kihalászni és a 
csikót megmenteni. A kárt szenvedett töld- 
mives szerencséjére nem ült a szekéren.

— A  fe k e te  könyvből. Múlt hó 26-áu 
megtartott mura-szerdahelyi vasáron N. korcs- 
máros, Z. záezádhegyi lakosnót sátora alól 
kidobta. A kidobott nő esés közben iobb 
kezét törte el. — V u g r i n c s i c s Rezső 
Csáktornyái lakos két társával f. hó 9-én 
H o r v á t h  János csicsói (Somogy megye) 
lakost a barakka korcsmába becsalták s ott 
az ismert .hol a veres?“ kártyajátékra kész
tették s tóle 9 irtot nyertek e l ; nevezett 
utas egyén útiköltség hiányában képtelen volt 
hazamenni. A helybeli csendórség neszét vevén 
a dolognak, a helyszínére ment, de odaérkez- 
tekor csak egyet sikerült a hamis kártyajáté
k o k  közfii elcsípni, de as már a nyert 
osztályrészét elköltötte. — A köznép érdeké
ben jó volna ha eme rossz hírben álló lebujtól 
őrizkednék, mert ez eset e helyen nem az első.

— Dr. A p á th y  Is tván  az alsó vidék orsz. 
képviselője f. hó 4 én Alsó Domborul, volt.

__ Jótékonyság A Stridói m. kir. áll.
el. népiskola 1884— 85. tanévének zárvizsgála
ta alkalu ával legjobb előmenetelt tanúsítottak 
rnegjutalmaztatásához, a következő igen tisz
telt tanügybarátok voltak szívesek járulni, és 
pedig* Mélte. B. Knezovich Constantin gond. 
elnök ur 6  írt. Mélts. B. Knezovich Viktor 
иг 1 frt. Тек. Vrancsics Károly szbiró ur 
8  frt. Főtiszt. Matoszovics István helybeli 
plébános ur 1 frt Тек. Kozma Márton 2 
frt. Főtiszt. Kutnyák Mihály s. lelkész ur 
25 db. szent képet. Petritch Jakab ur 1 frt. j 
я 40 db- olajnyomatu képet. Gregoriucsics 
Imre ur 1 frt. Stern Zsigmond ur 1 frt. Liszt í 
Julia úrnő 1 frt. Kalchbrenner Fereucz ur | 
40 kr. Volf Ferencz ur 60 kr. N. N. 20 kr. 
Özv. Puklaveczné úrnő 50 kr. Sostarics Má- | 
ria úrnő 50 kr. Sejnovics Ferencz köze. bíró 
ur 30 kr. Element Alajos ur 10 kr. Vogrin 
N. ur 20 kr. Nemecz Mihály ur 20 kr 
Mavrin Antal ur 20. Zsupanec N. ur 20 kr. 
Özv. Vlasicsné úrnő 20 kr. Egy hölgy 50 
kr. Alady Lajos ur 20 kr. Reh János ur 
20 kr. Pléh Márton nr 20 kr. Nemecz Jó
zsef ur 20 kr. Ambrus György ur 30 kr. 
Dragin N. ur 20 k*\ Zadravecz Ferencz ur 
20 kr. Fortner Mihály ur 30 kr. Perger Jó
zsef ur 20 kr. Kukovics Antal ur 20 kr. 
Pintarics István ur 20 kr. Krasser N. ur 
2 0  kr, mely becses adományaikért, úgy a 
megjutalmazott tanulók, valamint a tantestü
let nevében fogadják ezúton is legforróbb kö- 
szönetemet. Stridó 1885. évi jul. hó 6-án 
K o v á t s  G y u l a  áll. igazg. tanító.

__  N yilvános köszönet és nyugtázás.
A perlaki m. kir. állami elemi népiskola tan
testülete által, a tanulók részére rendezett 
nyári mulatság költségeinek fedezésére és a

zárünnepélyen történt jutalmazásokra a kö
vetkező adományok folytak be: A már leszá
molt és a képezdei ifjúság közebédje rende 
zéséből fenmaradt 21 frt 48 kr. az „Alsó 
muraközi takarékpénztár“ 10 frt. Kosiyál 
Ferencz 3 frt. Ángyéi János 1 frt 50 kr. 
Stöger Sándor 1 frt. Spitzer József 1 frt. 
Fiiszár Miklós 1 frt. Sosterice Péter 50 kr. 
Ruzsman Balázs 1 fit. Fraukl Simon 1 frt. 
Hirschsohn Zsiga 1 frt. Hajdinyák Gergely 
1 frt. Spitzer Jakab 1 frt. Terbócz György 
1 frt. Kávrán Lukács 1 frt, Verly Ernő 1 
frt. Sümegi Jóssef 1 frt. Ebenspanger Miksa 
40 kr. Sosterics Pál 1 frt Csuk Alajos 1 
frt. Kriszt József 20 kr. Glavina András 1 
frt. Geczeő N. 1 frt. M íuarics Imre 40 kr. 
Csesznák József 2 írt. Novák Lukács 20 kr. 
Suplika János 50 kr. Sebestyén József 30 
kr. Novák Mária 20 kr. Rogyák Bódi 30 
kr. Safranics Mária 50 kr. Barnnasics And
rás 50 kr. Stern Frigyes 1 frt. Patafta 
András 50 kr. Gregorás Mátyás 30 kr. Per- 
csics Márkusné 50 kr. Újlaki Lőrincz 60 kr. 
Kutnyák Mihály 20 kr. Mayer Henrik 50 kr. 
Blazsincsics György 50 kr. Banelly Jenő 1  
frt. Pichler Imre 1 frt. összesei) 65 frt 38 
kr. Ez összegből 34 frt 83 krért 80 db 
magyar jutalomkönyv és 34 db. horvát ima
könyv szereztetett be és osztatott ki a tanu
lók között; 25 frt 76 kr. a nyári mulatság 
költségeinek fedezésére fordittatott; a marad
vány 4 frt 70 kr. pedig T. Sipos Károly 
állami iskolai gondnok urnák adatott át, hogy 
a jövő tanévben szegény tanulón segélyezé
sére fordittassék. Fogadják a T. adakozók e 
helyütt is a tantestületnek a legmélyebb kö
szönetét. Kötelességnek tartjuk köszönettel 
megemlékezni Lisziák Lajos és Mágics K. 
zágrábi papnövendék uraktól, akik a bit tan
ban legnagyobb előhaladást tett tauulókuak 
8 db. csinos imakönyvet és 1 0  db. szép ké
pet küldöttek.

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

Ismerve Szerkesztő Urnák a tanügy iránti 
érdeklődését s ama jó akaratát, mely szerint a 
tanügyet érdeklő bármely csekély mozzanatnak is 
szivesen enged tért b. lapja hasábjain: tehát én 
is egy ilyennek közlésére kérem ki Tekintetes 
Szerkesztő ur jóakaró szívességét, a stridói m. 
kir. áll. el. népiskola zárvizsgálata megtörténttét 
illetőleg.

A nevezett áll. iskola zárvizsgálata f évi 
junius hó 2ö-án d. e. 9 órakor, előleges isteni 
tisztelettel vette kezdetét Тек. Vrancsits Károly 
járási szbiró ur elnöklete s igen szép számú kö 
zönség élénk résztvétele mellett. A vizsgálat lefo
lyása valóban inpozáns ünnepély volt, s oly ki
tűnő eredménynyel végződött, a mely a legszi
gorúbb kívánalmat is sokszorosan felül múl. A 
tanulók minden tgyes osztályban, oly szép és 
értelmes feleleteket adtak nz egyes tantárgyakból, 
úgy magyar, valamint ezzel kapcsolatban anya
nyelvükön, hogy a hallgató vendégek e bámula

tos eredmény felett, több ízben kifejezett létezés 
nyilatkozatokkal adtak megelégedésöknek kifeje
zést. A melyet eléggé indokol ama körülmény is, 
hogy elnöklő szolgabiró, valamint Kozma Márton 
urak a vizsga végeztével Gáspárics Tamás, Kot
zen Pál, Ambrus György, Nemecz Márton, Pet- 
risek OJga és Gregorincsics Ilona legjobban fe
lelt tanulókat, egy-egy ezüst pénz darabbal aján
dékoztak meg.

De a többi szorgalmas és jó előmenetelő, 
tanuló fáradozása sem maradt elismerés nélkül, 
mert Stridó város érdemdús polgárai és tanügy- 
barátai összeadott filléreik által az ő megajánde- 
koztatásukat is lehetővé tették. Ez által is kife
jezést adva az elért eredmény feletti megelége
désük s az iskola iránt tanúsított érdeklődésük 
és támogatásuknak.

Az ez utón begyült összegért vásárolt aján
dék-könyvek, más hasznos tanszerek és taoesz 
közök pedig a folyó hó 6-án >Te Deum«-mai 
megtartott zártinnepély alkalmával lettek a szin
tén szép számmal megjelent vendég közönség 
résztvétele mellett az illető tanulók között, érde- 

j meikhez mérten kiosztva. Ugyanez alkalommal 
volt a szavalat, testgyakorlat és ének vizsga, va
lamint az évi „ É r t e s í t ő k “ kiosztása is, mely
nek betejeztével a „Szózat“ eléneklése után a 
tanév bezáratott.

Meg kell még említenem, miszerint e ma
gasztos ünnepély napján, az összes hegyvidéki 
tanítók ebédre Főtiszt. Matoszovics István plébá
nos urnák voltak szivesen látott vendégei, ahol 
valóságos lucullusi lakoma, kitűnő muraközi 
bor és számos szívből jövő fölköszöntő mellett 
késő délutánig élvezte a társaság a házi gazda ven
dégszeretetét.

A fent röviden elősoroltakból, tehát világo
san látható, miszerint a stridói áll. iskola alig 
két évi fennállása után egy alapjában teljesen 
megszilárdult intézménynyé fejlődött és kitűnő 
eredménye fényesen igazolta, miként itt, Magyar- 
ország véghatáran elég erős védbástyául szolgál 
a célnak, melyért a magas minisztérium azt fel- 
állitíatni elhatározta. S e minden oldalról nyilvá
nuló siker, részint Stridó vidék tanügyéért lángoló 
közönségének, részint ügy buzgó és‘ fáradalmat nerr 
ismerő munkás tantestületének köszönhető

S t r i d ó  1885. julius hó ö»án.

VERITAS.

S zerkesztő i izenet.
... A. - D о m b о r u H. Gy. urnák. A költeményt 

1 közölni fogjuk, de majd a kánikulában, kérését mi nein, 
I hanem a kiadóhivatal teljesítheti.

. . . S t r i d ó .  K. Gy. urnák. Az értesitvényt nem 
kaptuk meg.

... A. - К r a 1 j e v e с. T. E . úrnő. a beküldött 
költeményt átjavitva annak idejében közölni fogjuk.

... A „t a u i t ó v i 1 a g b ó 1.“ Kérjük a foly
tatását is.

... T. S z t. • G у ö r g у. К urnák; munkát szí 
vesen adunk, kérjük: jöjjön alkalmilag érte.

— B u d a p e s t , - A  kiállítási leveleket köszönöm. 
Jövő számunk hozni fogja Jók. a muraközi nép balavai fog 
leuni a beküldő iránt! A folytatást is kérem időről időref

— P e r 1 а к S. urnák, A küldeményt köszönjük! 
Jövő számunk hozza. Perlakról nagyon keveset közölhetünk, 
mert bar meg ígérték a mi jó ismerőseink, hogy minden
ről tudóeitauak bennünket, még sem tartják meg szavukat 
önben bizoiu még, mint aki törődik varosával s Muraközzel, 
Kérem, mindenről, a legcsekélyebbről is értesítsen!

H O R V A T SK I D E L  „M EDJIM  CJRJ A“
Dobri tolnaCi.

Dragi prijatelji i susedi istina je da 
je porcija jako teíka ali i'ée bi dobro bilo, 
da bi samo ono morali plaéati, kaj od nas 
vlada potrebuje, jer bi se to lehko izpla- 
tilo ; ali mi imamo i druge iéée vétóé por- 
cije. N. p. porcija naáe lenosti dvaput je 
vekäa, porcija gizdosti triput, a porcija be- 
dastoée etiriput je veksa как ona. koju 
orsag od nas zahteva.

A öve porcije su takove, kője nóta 
riuá nemre pomenjSati. nego ako hoéemo 
posluhnut jednoga dobroga tolna* a, onda 
se moremo nadati, da si pomoremo. Bog 
poma2 e onomu, koj se brini i trudi.

Da bi bila takova vlada. ko,a bi od 
podloínikov zahtevala, da bi deseti del svo- 
jega íivljenja za njezino dobro [upotrebili, 
sigurno bi rekli, da je to nemoguíe pod- 
nesti. akoprem nam lenost téée viáe vre- 
mena odzeme. Za lenostjum dojdeju svako- 
jaéke neprelike; lenost nam prikraéuje 2 iv 
(jenje, kajti je spodobna к hrdji i bole nas 
utrudi как posel.

Kljué koj nam je navek vu ruki eve
téi ostane navek.

Ako ljubite iivljenje. najte vreme fra-

titi, ar vreme je on material, iz kojega je 
áivljenje napravljeno.

Koliko vi§e vremena potroíimo na spa- 
nje, kale je treba, zaboravljaju* da se jo*ée 
naspimo, kad budemo vu grobu.

Ako je vreme tak skupo, onda je naj- 
vek-i kvar fratitje , kajti izgubljeno vreme 
nije véé moéi dobiti. Kroz poselmoremo mnogo 
véiniti s malim trudom. Po lenosti postaje 
sve te2 ko a po marljivosti lehko. Tko se 
kesno stane, komaj poéné delari, véé ga 
nőé dostigne.

Lenjak lak pomalem napreduje, da ga 
naekorom siromastvo dostigne.

Nadjenje í éekanje bolMh vremenah, 
nikaj drugo nezméi nego da si moremo 
vreme s poslom pobolj ati. On koj iz na- 
danjá hoée Éiveti od glada vumre,

Nega hasna niti dobiőka prez truda i 
ako nemamo imetka, onda moramo s ra 
katni delati. Me trija je tuliko vredna как 
dobro imanje a trgovina tuliko как dober 
staliS, samo da mestriju i trgovinu poáteno 
i dobro moramo voditi.

Tko je marljiv i poslen élovek, netreba 
je bojati glada kajti glad pogledne vrata 
marljivoga Cloveka. ali neufa nuter iti

Nije potrebno, da bi tko blago naiel

ili bogatstvo nasleduval (herbal.) Posel 
priskrbitelj dobra, i bog nikaj ne skraéuje 
marljivomu őloveku. Denes moramo delati, 
kajti neznamo kakve nas neprilike moreju 
zutra preéiti.

Da bi mi svi slogi bili jednoga dobroga 
gospodara, jeli se nebi sramili, da bi nas 
na el sprekriZenimi rukami A kad smo si 
sami svoji gospodari, jeli se nebi sramili 
sami med sobom, ako sami sebe vu lenosti 
najdemo onda. kad imamo mnogö véiniti za 
sebe i za familiju i za mild domovinu.

Ali bi netko mogel reői. da je jakó 
pocino posla, to je istina! ali kroz volju i 
marljivost sve je móri zvrsiti, Voda koja 
na kamen évapa, prevrta ga. Kroz posel i 
marljivost pregrize mis vuZe na ladji i po 
malom cepapn moéi je  velikoga hrasta pre- 
hititi

Ali bi netko izmed vas mogel pitati: 
jeli je  moéi negda zabavu iskati? Na tó 
vam odgovarjam: na zabavu obrnjeno 
vreme je moéi hasnvito upotrebiti Naravska 
stvar da je na to samo marljiv őlovék mo- 
guéi, a lenjak nikada.

Tihi miren Zivot jako se razlikuje od 
lenosti i neposlenosti. Nemojte misliti, da 
je lenost vugodnesa как posel. Lenost je
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