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Ift«rk«iztö>égl Iroda

VHUt. Sat.-Fer«nciiok hálta, «me 
Itt, balra. — 8*erke«*törel irta- 
kaaai lakat mindtnnap 11 éa 12 
éra köafttt. — A lap amallam! 
ru tára  Tonatkoaó minden kózla- 
■4a ;  K a r | l t a i  J ó s a a f  aaar- 

kaaat* navéra k áldandó.

K iad óh ivata l:
Fiaihal FttlAp könyvkareakadéaa. 
14« kttldandflk aa alftflaatéai dijak 

njrílttereh A* blrdatéaak.

U nd tiétek jutányosán számíttatnak

MURAKÖZ
I1CT1R a BOMÍT KTILTEN MMJfltö TÍRSADALM, ISMERmKRJESZTS ft SZÍPIRODAWI BETILAP.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
JF „MuralcSti tiszti önsegélyző szövetkezet8, a „Tüiktornyai talarékoinziái", a „Muraközi takarékpénztár“ az 
„Alsó Murakősi-Takarékpénztár" is „Önsegélyző szövetkezet" a a Muraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképző

kör* hivatalos közlönye.

Elodxatéal Arak:
Egész évre . . . .  4 fr t
Fél évre . . . .  » fr i  
Fegyed évre . . . 1 fr i

Egyes s z á m  10 hr.

Hirdetések még elfogadtatna*: 
Budapesten: Goldberfer A. V. éa 
Rckstein B. hlrd. Íred. tíéoabaa: 
Schalek H., Dakaa M., Oppelik A., 
Daube G. L. éa társénál éa Herndl 

Brünben: Stern M

Nyílt tér petitsora 10 \r.

Magyar nyelv ,,a nem magyar 
njku“ népiskolákban, 

ni.
>b) írás olvasás.*

»I. Oszlály. Az iskolai első év.«
»Az irás és olvasás tanítása az írva 

olvasáson kezdődik ...«
*11. Osztály. Az iskolai második év.« j
*. . .  A második évben az olvastatás 

előzi meg az Írást.
1. O lv a s á s .

A második oszlály számára készített 
olvasókönyvből gyakorolják a folyékony, 
egyszersmind az érlelrnes olvasást.

A nem magyar ajkú gyermek már ez 
osztályban is gyakorolja a magyar olvasást 
az e végre készített könyvből, oly módon, 
hogy azon mondatokat vagy azokhoz ha
sonlókat, melyeket szóval alkotni tud, írás
ból avagy nyomtatásból könnyen és folyé 
konyán el tudja olvasni

3. Irós.
Az irás gyakorlásában következő foko

zatokat tartson a tanító:
a) Az év elején, a szükséges ideig ve

zényszó mellett (ü»eny szerint) folytatja a 
tanító az I. osztályban megkezdett irásta-1 
nitást.

b) Alkalmas időben megkezdi a tanító 
a vezényszó nélküli Írásbeli szabad gya- 
korlakol.

c) Ez n fokozatok megtartása mellett, 
mihelyt az irás e nemű gyakorlatiban ele
gendő járlasságot szerezlek, másoltatja velők 
olvasókönyvükből az elolvasott s értelme
zett rüvidebb olvasmányokat.

d) Végre az év végén az előttük már 
ismeretes olvasmányokból és a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tartalmából íratja:

az olvasmányban, a beszéd- és érlelem 
gyakorlatokban előforduló személyek, vagy 
tárgyak neveit, az azokról iroll tulajdon
ságokat és cselekvéseket s mindezeket a 
l e h e t ő s é g i g  összeköti a magyar nyelv 
tanításával.

3 . A  se em lék e zés gyak o rié ba

Erkölcs- és érzelem-nemesi tő versecs- 
kéket anyai és magyar nyelven a fenebbi 
utasítás szerint, ez osztályban is kell ta
nítani.*

*111. Osztály. Az iskolai harmadik év.
1. O lv a sA s.

A harmadik osztály számára készített 
olvasókönyvből gyakorolják az értelmes 
olvasást.

Próbáltatja az olvasmány tartalmát 
szabadon elbeszéltetni, ügyelvén. . .  az anya- 
nyelvbeli gyakorlottság elébb-elébb vitelére. 
(Lásd anyanyelvtan 111. osztály)

Gondot fordít a magyar nyelvben eddig Hej ! nagy változás állott be ! 
lett haladás szerint, a magyar olvasás gya- Hát bizony — sztkják mondani az
korlására is. öregek — régebben nálunk Hókkal jobb

r> Ipftp világ volt, mint most Istenfélőbbek aláza
fosai) bak vo’tunk; ételben italban, ruházat- 

Az irás gyakorlásában ez osztályban bán egyszerűek, munkában serények. Rét, 
még inkább a maguk szorgalmára és ere-1legelő, szántóföld elég volt: lovat marhát s 
jére kell a gyermeket támasztani. más háziállatot bőven tarthattunk. Kevesen
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U r e 4 a ié k a  p l i a r u a  : 
Mavai py •o, frateraka hiia, lévő 
Ba kondlfnaciji - -  S urednikom 
nőéi ja avart dán (ovoriti med 
11 i I I  vurom — Sva poiiljke 
Hlada aa aadriaja novlnah, naj 
•a poüUaju na ima Margltal 
J o iá m .  dradnika vn Oakoveo.

ladalagatvat
Knjlftara Flaehal Flllpova kam at 

predplata i obsnana poiiljajn.

r r c d p l u t u a  r e n a  j e :

Na reto Utó . . . . .  I  f r t
Na pol I r t a ...................2 f r t
N a t f t r e r t  Ir ta  . . . .  I f r t

Pojadini broji kuktája 10 kr

Obanana iá pulaf pngndha i fal 
ra/1 tinaja.

S lu ib tn t  g la s m k : „ M e d jim u rsk o g a p o d p o m a g a ju /tg a  H n o vn ilko g a  d r u itv a  „ C akoveike ipa rka sse* , nM ed jim u rsk '  sparkasse* , 9 D oln jo -M edjim urske  Sparkasst*
i „Podpouiagajuiega drnjtvau „GornjoMedjimurskoga kidtumega druitvau.______________________________

Kit (cet).
Kit je po svojem főlu öisto k ribi 

spodoben, nu rdje riba* On spada med si- 
savee a iive mlade köti i s cecki je doji, 
riba pák le/.e se iz jajcc Kit ima toplu 
krv. gibljivi jezik i na pludu dRe, riba 
pák svega tóga néma.

Kit naraste vu duáinu od 30 nietrov 
a vagne do 1000 metercentov, Cisto od- 
rasli kit daje 250 metercentov misti.

I>omovina strahovite öve iivine je le- 
deno morje, gde se v mirno vreme na po 
vríini morskoj igra, ili pák med ledom spi. 
Negda zdigne rep vu viáak tér takovom 
silóm pljuska s njim po vodi, da se vidi, 
kak da bi de/dj curel. Eskimovci, sfanov- 
niki onih krajov, gde kit Aivi, loviju ga i 
sve íesti télu njegovoga pobasnuju. Meso 
njegovo jedti, mást (ülje) rjegovu p'ju, iz 
drtbab delaju rubaőe, iz ljuskah ploCe 
Cajbe) obloéne, iz ko*e éiÉme, iz iilah 
drete, 2nore i koncé, iz kostih pohitftvo i 
oru je. Europejci ga na j ved lőve zbok nje- 
gove mesli i kosti; lov na tak veliku 2i- 
vinu je jako tetek i nevugoien nu od 
kita nije pogibeljen, ar on nije grabeiljivec, 
dapace jako je plaáljiv. Znbi mu nisu jako 
sposobni za griíenje, gul pák je vuzek ; ; 
zubi su mu do 15 stopahdugi, kosti v duÉ 
pora^éeni Kada hoée hranu vloviti, onda 
réz in rtdrelo (vusta) a voda na debe'om 
nuler tekint nancsi vnogo Zivinic i r.bi

cab nuter. Vezda t ez na Inbanji nalazeé*1 
se dv-“ luknje vodu van izfrea, koja jako 
visoko leli nutri pák osfav’e íivinice 
poguta.

IíOVcí na kita pripraviju >e s hranom 
lOtrebnom na vi e mesecov, na brod pák 
vzemeju do 400 lagviöov za mást, jaka 
duga vu^eta, sulice, noJte i druga sredstva. 
Rrod vl de za sobom 5 — 6 I djtb, na brodu 
pák zmesti se do 40 ljudih.

(Jvak oboruian brod spusti se ranim 
jut om vu na;vekáoj megli na ledeno 
morje ; niáie nevidi nikaj i svaki sarno 
posluáa, kak bi dúl, gde kit iz sebe vodu 
v zrak puse. Za kratko se i rezsvéli a 
megla nestaue. Najedenkrat opa e iz daleka, 
gde voda vu via frra. t.arn je kit. d’aki 
5 6 ljudih pöskade vu ladjieu ; jeden
vzeme vu ruke sulicu na öugom vuáetu k 
ladji privezanu, drugi ladju ravna a trelji 
veslaju Ónak se a najvekáom pazj!VO<t'u 
piibliíavajn k onoj pknji, gde kifovo tél) 
malo iz vodi van viri (gledi). N jspretnesi 
brodar naperi tér 8 re kom tak zahiti su
licu (harpunu) proti ki u, da se mu óva 
gliboko vu ?peh zapili (to se zove harpu 
niranje) Kit poéutiv bol, nagne vu silen 
Lég. Ako su pogod li pripetce na od asloga 
kita, onda navadno skupo plaóaju svoju 
prev7etnosl, ar ovaj jednim maliom svo- 
jega répa tak odhiti ladju vu zrak, kak 
déte labdu (^loptu) svoju, pri dem se na- 
ravski djedjerni rib’iri lépő okupaju v le-

denoj vodi, a veíkrat i jako si te2ko 2iv- 
1 jenje oalobodiju.

Za nekoliko dssov pridigne se kit na 
povrsinu, da ae odebne, pripetie pák baá 
S3 vu blizini drugib na pripravi alojeédi 
sajka ov pridigne, koji tnisleéi, da je od 
prve harpu ne ver oslabil — joő ga har- 
puniraju. Vezda se kit, vu strahoviti b«'g 
pusti i tak naglo pliva, da vu£e, kője od 
ladje za njim pu-rajti tak oriba gubec 
(glavu) ladjice, da se ovaj ktdi, zato jeden 
podjedno mora ono mesto SkrOpiti. Hro- 
dsri sve dalje pi:s a,u vuáe ili ga po po- 
treboéi k sebi pritegneju. Najedenput t«k 
se naglo spusti kit vu dubljinu m<> sku, 
da je za kratki óas vm- 380 mrterov (200 
klaftrov) vu2ita vu vodi. Ako kit ovak 
Isije pod vodu róni a vufce nije dugfie, 

onda ga brzo moraju odseci, ar bi kit sve 
za sobom potegnul. Ali kit opet se pri 
cligne na povráinu a morski lovci opet 
hideju vu njega svoje liarpine Nemogud 
se velika la fcivina apretnosti i lletnosti 
«lőve joj braniti zatira se pod ledene sléne 
(ledene sante) tolikom naglostju, da ne 
imajuó lovei dasa vuze odrezati, ladju jim 
to'ikom silóm vu ledlupi, da se sva na ko
mádé sdrobi. Vfzda je joá gorse za öve 
lovee, ar vnogi pri tóm strada. Ibidué le 
videput ovak na onu vrst kita nameriju, 
koj usuprot svojoj vei inni, najmenje masti 
ima to jim je kvar vekni, nego je cela 
iivina vrodna.







Nyomatott Fischel Fülöp laptuiajdonosnál Csáktornyán.
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