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A „MURAKÖZ*
megjelenik minder vasárnap. 

E lő fiz e té s i á r a k :  
Egészévre 4 írt. — kr. 
Félévre 2 írt. — kr. 

Negyedévre 1 írt. — kr.

A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraköz^ 
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig Fisehel Fü- 

löp könyvkereskedéséhez Csák
tornyára küldendők. M E D J IM U R J E

.MEDJIMURJE*
Ixiazi атаки nedeljo 

Céna ma j e :
Na célo leto 4 írt — kr 
Na pol leta 2 írt — kr 
Na öetvert 1 írt — kr

Sva piama i poiUjke naj ee 
poáiljajn „Uredniitvu Me- 
djimtuja* a predplata knji- 
2ara Fiiipa F i а e Ь a 1 a tu 

Cakovee.

V  E  g  Y E S  T A R T A L M IT H tó Т I I. A  P  | N О V  I N E ZA M EDJIM DRSKI PUK .

Ч И «  J E  L И V I  к  N  I И D B M  V A S Á R  M A P .  _  I I  L  A  z  I S V  A  К  l  *  E  l> К  L  .) V

„Leg\ en — és — Ion.“
Az egyszerit pór körülbelül így gon

dolkozik a perlaki járásbíróságot illetőleg 
»Igen. Perlakon van járásb íróság! Sok ur 
fog kapni kényelmes kenyérkeresetet ! Csak 
hogy ebből nekem semmi hasznom nincsen !«
És csakugyan az intelligenczia némely fel
világosult tagjai is helyben hagyják az egy- 
ügyü pórnak ezen téves nézetét. Ha hely
ben hagynók mindnyájan az ilyen gondol 
kozásmód gyümölcsét, akkor úgyszólván 
értelme sem volna az intelligenczia létezésé 
nek. Avagy nem-e íőczélia az intelligencziá 
nak lehetőleg kiköszörülni a műveltség euró
pai színvonalán nem álló póri.ép gondolko
zásának csoíbáit ? Ha ez nem tartoznék az 
I telligenczia hivatása körébe akkor mélián 
kérdhetjük minek az úgynevezett osztály 
küli'.ib: ég a emberiség nagy tömkelegében ? 
Igaz. hogy gyakran boldogabb a pór a maga 
tudatlanságában, mint a müveit em ber; 
mindamellett ennek tudatában is köteles a 
művelt bb szellemileg s ha lehet, testileg is 
segíteni társán kit az ig  nem áldott meg 
annyi képzettséggel . más szóval: kell, hogy 
a müveit a műveletlennel, gyámolitva emezt, 
együtt haladjon végczélja felé.

behatóbban vizsgálván a dolgot, nem 
vonhatja kétségbe senki hogy a müveit 
egyénekből álló járásbíróság áldás a helyre 
nézve, a hol tartózkodik He nemcsak az 
illető helyre sőt annak környékére nézve 
is Áldás mindenkire nézve anyagilag, áldás 
szellemileg

Mi ez utóbbiról vágynánk egy kissé 
elmélkedni

* **
Már két-három évvel ezelőtt föltámadt 

Perlak város polgárainak lelkében a vágy : 
kaszinót alakítani Hogy e sziiard elhatáro
zást tett követendi. senki sem mere kétségbe 
vonni Csakhogy fájdalom — midőn azt 
hivék, hogy biztos kikötőbe jutott, akkor 
sülyedt alá hajójok Mi okból, rni niónon 
történt vala az említettük katastrópha, azt, 
úgy hisszük, jobbára tudjak e becses lap 
m. t. olvasói De fátyol! a múltra ! Örüljünk 
a jelennel ! s helyezzük reményünket a 
jövőbe

Perlak polgárai tűrtek s íme ! türelmük 
igen díszes rózsái termett Megmutatták el
határozottságukat : a járásbíróság tek sze
mélyzete előtt nem szégyenlették bevallani, 
hogy nincsen kaszinójuk, hanem megaláz
ták önnönmagukat s ezért méltók, hogy 
másoktól magaszlaitassanak : mert ime ! Isten 
szent segítségével megalakult a rég óhajtott 
kaszinó

Édes magyar hazánk ! most már bátran 
kebeledbe fogadhatod Perlak városát is; 
most már büszkélkedve nevezheted »gyer
mekednek.« És miért csakis m ost? Hisz 
már ezelőtt volt és van is magyar állami 
iskolája ! Hisz a kaszinó létrejötte előtt már 
volt magyar — járásbiróság! Igen, csak 
is most, mert az állami iskola legnagyobb 
részben felsőbb körök akarata folytán jött 
létre. A járásbíróság hasonlókép Igaz ugyan, 
hogy mindkettőnek megtestesüléséhez szük
séges volt a város polgárainak beleegyezése 
is, de azt a nagymélt minisztérium iránti 
engedelmességtől is m ntegy követelni lehe 
tett tőlük. Mig elhnben egészen szabadaka- j

ratukra volt hagyva a kaszinó , megalakul - 
hatása." Itt mutatták meg lelkesedésüket a 
a szent ügyért! Itt mutatták meg hogy nem 
riadnak vissza semmiféle akadályoktól, ha 
a haza java forog kérdésben.

A magot elvetették. Minő 'esz gyü
mölcse, azt előre elképzelhetjük magunk
nak, ha figyelemmel kisérjük Muraköz más 
helyiségeiben már az előbbi időkből létező 
kaszinók gyümölcseit

Ezentúl már sokkal könnyebben fogja 
megismerhetni az egyszerű polgár is, mit 
kíván tőle a szülőföld, mit kivan a haza 
A kaszinó helyiségében föllelhető lapok el
olvasása után következő kölcsönös eszme
cserék alapján, az egyszerű polgár is befogja 
látni, hogy ő is ép úgy, mint a felsőbb kö
rökbe tartozök. hivatva van közreműködői 
a haza javának előmozdításában Megismeri 
a világot: meggyőződik arról, hogy a világ 
más részeiben is vannak nyomorral küzdők, 
s ez némi megnyugtatására szolgál. Könv- 
nyebben viselendi az élet terlieit mert tudja, 
ho»y kívüle más is boldogtalan, s éppen e 
boldogtalanságnak tudata fogja boldogítani.

Kérdjük már most. kinek fogjuk kö
szönhetni mindezeket annak idejében? Kié 
az oroszlán rész ez ügyben? Kit illet a 
babér koszorú ?

Első pillanatra megszégyenítve érezhet- 
nék magukat a város polgárai hogy a ka 
szinó megalakulása ügyében oly férfiút illet 
a babérkoszorú aki igen rövid idő óta tar
tózkodik a város polgárai körében. E meg
szégyenítés csak látszólagos A  gondviselés 
oly férfiúval áldotta meg a várost, oly fér
fiút állított a város kaszinója élére a mi
nővel aligha log egyhamar dicsekedhetni 
Perlak városa, s csakugyan ha mélyebben 
hatolunk a dologba, arra fogunk rá jönni, 
hogy ez nagyon bölcsen van, mert ki van 
zárva minden lehetőség arra nézve, hogy a 
város polgárai v< rsenyezzenek s igy köny- 
nyen ellenségeskedést idézzenek elő az el
nöki tisztség netáni elnyerhetése miatt

A férfiú, kit méltán megillet a babér
koszorú nem más. — mint tek G ö t z 
járásbiró ur, a kinek e tettéért őrök hálá
val tartozik a város polgársága. A város 
polgárai már régóta kívánták, hogy — le
gyenu kaszinó, és 6 neki köszönheti, 
hogy J ö n - kaszinó

Тек. Götz ur, mint az emberek földi 
bírája már hivatalánál fogva ismeri a nép
nek hiányait, szükségleteit Ezen szükségle
tek közt nélkülözhetlennek találta a kaszi
nót, nélkülözhetlennek tartotta megpendíteni 
újólag az eszmét: , alakítsunk kaszinót.“

.Legyen és — lön “

Első sorban, tehát közvetlenül tek. 
Götz urat illeti a legnagyobb érdem, má 
sód sorban, tehát már közvetve azokat, kik 
legtöbbet fáradoztak hogy Perlakon já rás
bíróság lett

Üdvözöljük ezen nemes tettéért tek. 
Götz járásbiró urat, mint a perlak. kaszinó 
első. felejthetlen elnökét, kívánjuk hogy 
azt számos éven át egyetértésben vezérelhesse. 
Valóban inéit ) a tiszteletre, mert ezen tette 
által megmutatta, hogy a magyar nem csak

szülő helyén, hanem másutt is kéez az ön 
feláldozásra, kész mások boldogságának 
előmozdításában minden erejéből közre 
működni.

S igy elmondhatjuk : Hála ístenn« 
hogy már egyszer a sok „Nincs“ közt 
létezik egy „Van“ is.

A ZÁGRÁBI MURAKÖZIEK

h í r e k .  \

—  M eg yén k  főispánjává —  az „Egye
tértés“ szeréut —  miután Eesteticb Taszító 
gróífal a tárgyalások eredményre uem vezet
tek, Kovád) Kálmán igazságügyi miniszteri 
tauácsos fog kineveztetui.

—  K ö szön et n y ilv á n ítá s . A nagi méltó 
ságu vallás és közoktatási m. kir. miniszter 
ur ő excellentiája, — f. hó 7-én iskolánk 
résiére a „Heller — Kadocsa*-féle „Hármas 
gyűjtemény“-t volt kegyes megküldetni. tí 
kegyes adomány által nemcsak hathatós s 
páratlan szemléltető eszközt bírunk tanításunk 
könnyebb megértethetésére, hanem egyszers 
mind becsea kincset, iskolai múzeumunk meg
alapítására. Miért is elmulaszthatta)) köteles
ségemnek ismerem, úgy a magas miniszter 
urnák szives adományáért, valamint tekintetM 
dr. Ruzsicska Kálmán szeretett tan felügye
lőnknek buzgó közbenjárásáért, a nyilvánosság 
előtt is leróni, az intézet nevében kifejezett 
forró kös-zöneteinet. Stridón, 1886. dtezembor 
15-én. K o v á t s  G y u l a  411, igazg. tanitó.

— A  tű z  es a  v é le tle n  A  mura-szt.-
mártoci fárához tartozó Marói faluban f. hő
12-én délután 2 órakor vigyázatlanság követ
keztében kigyuladt egy földmivelő háza, ki
nek a házán kívül összes gazdasági épülete, 
szalmája sat. elhamvadt. A legnagyobb érő
vé! nem tudtak a megjelent szomszédok semmit 
sem megmenteni és ha Kayser Lajos ujudvari 
ispán ur a fecskendővel idejében meg nem 
jelenik, több szomszéd ház lakója koldusbotra 
jut. Épen ezen szerencsétlenség idejében, szin
téi) a szt.-mártoui tárához tartozó szomszédos 
Brezovec faluból litániára menő egy földmi- 
ves látván a tüzet, társainak élezel ve mondja : 
„Talán ráutottát sütöttek Marofbao, hogy ki
gyuladt a üázuk ? Alig bogy kimondotta eme 
szavait, kigyuladt szalmakazla, auait észre vén, 
sietett haza oltani. És ha nem sietnek segít
ségére, nem csak 6,hanem közel szomszédai 
is nagy kárt szenvednek, mivel a szalmától 
alig 2 méternyi távolra volt zsúppal fedett 
pa|tája. Az ijedséget, a melyet az illető ki
állott, leírni nem lehet. Úgy mondják, hogy 
mind a két tűzesetnek gyermekek voltak okozói.

—  Ir s a y  s z ín tá rs u la ta , mely tőlaak 
Lendvára távozott, f. hó 16-án Mura-Szom
batban kezdte meg előadásait.

—  M eghívó , a  Csáktornyái kisdedóvó- 
dába járó gyermekek számára f. hó 24-én 
délután 3 órakor gyermek-ünnepély rendez- 
telik, melyre a t. szülök és gyermekbarátok 
ezennel tisztelettel meghivatnak. Az elnökség.

—  Jó ték o n y s ág . A  Csáktornyái nóegylet 
»lámára lapunk egyik t. vidéki barátja, ki 
névtelen óhajt maradni, 1 irtot küldött a 
következő sorok kíséretében : „T. Szerk. Ur 1 
Ezea zseuge adományomat a szegény sorsú



tanulók számára gyűjtő na{ yrab :sült ember
baráti egyletnek kül<*'im.“ A szerk. a szives 
adományt helyére jt ta tvá., a i,óegylet hálás 
köszönetét ez utnu fejezi ki a ,óezivö gyer
mekbarátnak.

—  Gyaszhir Plichta Ferenc/ kir. segéd te
lekkönyv vezető, valamin! gyermekei: Plichta Kaz- 
mér, Ferencz, Irma, Blanka, László ée nővére 
Grasinger Anna saját es a számos rokonság ne
vében fájdalmas szívvel jelentik felejthetlen jó 
nejének, illetőleg forrón szereleit anyjoknak, nő» 
vérének P l i c h t a  F e r e n c z n é  szül. Grá- 
singer Eleonora asszonynak f. hó 16-án délelőtti 
fél 11 órakor, élete 5l. s boldog házasságának 
29. évében hosszas szenvedés után történt gyá
szos elhunytat A boldogultnak hül t tetemei, t 
hö l7én d. u 4 órakor tétettek a helybeli sir- 
kertbe örök nyuynlomra. Az engesztelő szent mise 
áldozat pedig 18-án d e. 10 órakor mulattatott 
be a Mindenhatónak Áldás és béke lengjen 
porai felett 1

— A megyei közigazgatasi bizottság 
üléséből. Felolvastatván a főorvosi jelentés a 
megye novembert közegészségi állapotéról, mely 
jelentés egyebek közt részletesen ismerteti a 
roncsoló toroklob járvány megszüntetése tár 
gyában tett hatósági intézkedéseket — я bi
zottság megütközéssel fogadta a »Budapesti 
Birlap* egyik legutóbbi számábau közzé
tett s Muraközből küldött levelet, mely a 
hatóságot úgy tünteti fel, mintha ezen veszé
lyes járvány megszüntetése iránt semmi in
tézkedést sem tett volna, holott minden, 
rendelkezésére álló eszközt felhasznált a ve
szélyesjárvány elnyomása végett; sajnos azon 
ban, hogy a nép páratlan iudolentiáján hajó 
törést szenvedett a hatóság űgybuzgósága. — 
Alispán ur kiemeli a feLő-miháloveczi és 
máczineczi lelkészeket, akik kiváló ügybuzgó- 
sággal igyekeztek a népet felvilágosítani és 
reá venni, hogy betegeiket ne titkoljak el, 
hanem a hatóságilag felállított járványkórházba 
küldjék, hol kellő ápolásban részesülitek. — 
Az ő közremüködésükn к síké ült a népét e 
tekintetben meggyőzni, miért is a bizottság 
nevezett plébános urak на к önzetlen íárodozá- 
sukért teljes elismerését nyilvánította.

— Muraköz s a dohanytermeles. Mu
raköz felviiágozását őszintén szivén viselő, 
megyénk fáradhatlan alispánjának buzgalma 
folytán kilátás van arra, hogy Muraközben 
újólag meg lesz engedve a betiltott dohány 
termesztés. Erre vonatkozólag örömmel közöljük 
a legutóbbi közigazgatási bizottsági ülésből a

következőket: Tekintettel arra, hogy Muraköz 
lakosságától 1882. évben azou okból, mert az 
ellenőrzés lehetetlen, az ott virágzott s a nép 
létfontossági ügyében oly nagy szerepet vitt 
dohánytermelés elvétetett 8 ezáltal Muraköz 
egyetlen jövedelmező s más által Dem pótol
ható kei esetforrásától e 1 vonatott: alispán 
úr azon indítványt tette, hogy keresse meg 
a közigazgatási bizottság felirati lag a magas 
pénzügyminisztert, miszerint Muraközben 
a dohánytermelésre az engedélyt megadni 
méllóztassék я mivel a nagymérvű csempészet 
miatt lett az engedély 1882-ben megvonva, 
habár csempészetet rendszerint a nem terme
lők űzik, az ellenőrzés sikerének biztosítása 
tekintetéből a megyei hatóság bízatnék meg 
a magas minisztérium által az engedély 
kiadásával. — A közigazgatási bizottság 
megyénk egyik jelentékeny részének lét 
fentartása tekintetéből tett alispáni indítványt 
a legmelegebben pártolta в egyúttal Árvay 
István megyei közgazdasági előadó urat is 
felkérte, hogy hasonló szellemben szíveskedjék 
ő is felterjeazcést tenni a magas pénzügyi- 
miniszterhez.

—  Jótékonyság. Kozma Mártonné úrnő 
Rácz-Kanizsárói két fi tot küldött a szerb
bolgár háborúban megsebesült harezosok segé
lyezésére. Ez összegnek a központi gyűjtő bi
zottságba leendő küldés végett átvette, s 
a sebesültek nevében hálás köszönettel nyug
tatja — a s z e r k.

— Sport Csáktornyán. Ziegler Kálmán 
Mandl Róbert és Todor József beltczai s 
priviszlaveczt vadászterületén az évek óta 
itt szokásos körvadászat az idén f. hó i 3. és
14-én tartatott meg. Késztvett. benne nemcsak 
városunk vadászó-intelligentiájának majdnem 
minden tagja, hanem a közel vidékről és 
megyénk több helyéről találkát adtak egymás
nak Nimród tisztelői. Nem puskások közül ;e 
jelelitek meg többen. A vadászat mind ide, 
mind kedv, mind eredmény tekintetébeu kitü
nően sikerült. Az első nap esett 228. a máso
dik nap 200 nyúl, összesen: 428 drb. és 
10 fogoly. A gazdag lakoma kint a szabad
ban s 13-án este Ziegler Kálmán kir. köz
jegyző űr vendégszerető házánál tartatott. A 
vadászaton az első nap 121-, a második nap 
124 hajtóval 26 puskás működött. A puskások 
között voltak: Bucbberger Fülöp urod. pénz
táros, Cscsznák Sáudor árvaszéki elnök

(Zala-Egerszf g ),G rész  László jegyző Hajik 
I István ügyvéd (Zala-Egerezeg), Horváth Ignácz 
; grófi titkár, Gr. Hugonay Kálmán kir. tőrv 

biró (N.-Kanizsa), Isoó Alajos ügyvéd (Zala- 
Egerszeg), Isoó Ferencz ügyvéd (Alsó-Lendva)" 
Br. Kozseovits N. birtokos (Varasd), Kayser 
Lajos urod. ispán (Újudvar), Lenk Ödön 
birtokos (Alsó-Lendva), Lenk Mór birtokos 
(Lenti), Luperszbek József urod. tiszttartó 
Mandl Róbert birtokos (Belicza), Pálya Mihály 
púig. isk. igazgató, Probszt Ferencz urod. 
ispán. (Szt-Kereszt), Sebestyén Lajos ügyvéd 
(N.-Kanizsa), Sényi N. birtokos (Vasmegye) 
Szakonyi Zsigmond mérnök, Tislér József 
plébános (Szt.-György), Todor József keres
kedő, Verbaucsics Nándor kir. közj. segéd 
Vlasits György urod. ispán (Szt. Rókus) 
Ziegler Kálmán kir. közjegyző s 2 \ ad or П

— K a rác s o n y i és ú jév i ajándéiTok 
bevásárlásánál ajánljuk H e t l i n g e r  M 
ur ékszer, arany és ezüstáruk kereskedését t. 
olvasóink figyelmébe. E tárgyak valóban a 
legszebb és legczélszerübbek, azonkívül ш i u- 
d ig  é r t é k e t  k é p v i s e l n e k  tehát 
maradandó ajáudékok. Bővebbet lapuuk hir
detési rovatában.

—  S z e rk  ü z e n e t. M. S z t .  M á  r t o  "•
M. F. Nagyon köszönjük I Máskor {« kérü«k 
szives tudósítást. A könyvek ügyében in
tézkedtünk. Levélben legközelóbb egyebekről 
is. N - A t á d  C z. C. Intézkedtünk 
Köszönet! Z á g r á b .  Nagyon szép, hogy 
Önök, idegenek között is gondolnak reánk 
s örülnek szülőhelyök előb tladásánl Soraikat 
mindig szívesen veszem s ölömmel olvasom. 
Kérek minél gyakrabban közleményeket J 
Fogadják mindnyájan hazafias üdvözletünket! 
О i г к о v I á ti. К J ., К о 11 о r i. G. F
N e d c l i c z  G Gy, Levelet küiiUínii. __
B u d a p e s t ,  T. Nagy köszön, tte! vysszü» a 
Zriitvi szoborra vonatkozó --zues jn.n at i ! 
Kérjük a gyűjtést azonnal megkezdeni! In 
szívességre eem számítottunk an:ái nagyobb 
örömünk !

IR O D A  LOÍl,”
A nM % Уа г H á z i a s s z o n y 4 c/imü 

lapot ajánljuk t. olvasótiőinkiiek. Tartalmát 
hasznos gazdasági és érdekes szépirodalmi 
közlemények képezik. E lap az orsz gazda
asszonyok egyletének pártfogása alatt áll. 
Előf. dijak; 6 fit. Bpest u-korona utca 19 
szám aiatt küldedők.

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA
Krumpir kakti maréeéka krma.

Budnő, da krumpir vnogo trdila (étűrke) 
vu sebi zadriava, zato spada med zasitnu 
maréeCku krmu, Kaj se krumpira kakti krme 
doth e, je samo ouda dobra krma, ako marfte 
za malih porcijah dobi, jer samo onda pro- 
kuhati (precerati) more. Nasuprot ako ?u 
velikih porcijah dobi, onda vnogo éterke 
neprekuhano ostane vu marseékim íe ’udeu j 
To je moéi tak prepieCiti, ako zmes takove 
hrane dobi, kője lebko cera, ili ako krumpira 
skuhamo. Krumpir ima takvu svoj«tvu, da 
se vu íivivöetu tekuCiue pretvoriju, krv 

jaköa postane, a iz toga onda svakojaőki 
betegi poetaneju, a to s tim vile s éim je 
takov krumpir koj ее klije. Ali ovi betegi 
se nepojavljaju ili őisto prepreéiju, ako krum
pira poparimo, kuhamo i v takov poloiaj 
postavimo, da se prek i prek stopi.

Nikak ve kimé pripravljanje nije tak 
pa/.nje vredno, как k.tnapir; zbeg toga radi 
zdravja marhe veliko pazljivost moramo obi- 
nuti. Vu lugu pariti, kubati i t. d. t uba 
krumpira, da se oni deli к urnpiia razidn i 
i neékodIjivi postaneju,k<>ji su za íeludec i 
i druge kuhajuCe mar tőke sprave, tak jako 
lkod Ijivi

Luáeuje se najpriliénije more tak zvr.-iti, 
ako krumpira na drobno skosemo i vu ta 
kovu poeudu deuemo, koja na dnu luknju ima, 
luknju zateknemo i vodu nalejemo na krimi- 
pir, tak kaj je nekoliko centimeterov nad 
krumpirom. То ouda mora stati 6— 12 vur, 
onda vodu éez luknju spustimo t krumpli je i 
zluieni. Tim je bolsi óim viöeput éistu vo«Íu 
gore nalejemo. Medjutim éez 24 vure nije 
smeti m óéi ti krumpira.

Tko hoée s krumpirom mathu htaniti, 
nesme najcdtiiput pi iőeti i od poietka velike 
porcije davati, mgo pimalem naj pitjde na

krumpir. Treba pleve, jeémeni sr*t ili lenske 
pogaCe meáati s krumpirom, a jako je dobro 
dapaéé i potrebito posoliti. Osobito veliku 
pazljivost treba ua inti krumpir obrnuti.

Konjetn krumpir nije dobra hrana, ar 
jim jakost neda. Od krumpira hitro otrud- 
uiju i znojiju se konji, zato nije za 
takove konje, koji terha pel jaja ili beiati 
morajv. Jedno leto starim irebiéem je takaj 
ökod Ijivi, ar se n jim kosti joá jaéiju a krutn- 
pir to pokvari. Takvi konji, koji jako delo 
nedelaju, osobito vu takvom letu, da je zob 
draga, slobodno jedu krumpir. 2 —3 leta 
starim kenjem moci je prez svakoga kvara 
dati s seékom pomesanoga krumpira. Ako s 
krumpirom hoőemo nadomestiti tretji ili őe- 
trfi del obroka, oeda je najbolje, ako 5 kil 
toga pomeáanoga obroka denetuo pred konje 
ali krumpir mora biti dobro oőiöőeni i 
skosani.

Sirovi i skosani krumpir nesme dugó 
stati, ar se na zraku pokvari, ako pák ga 
ce'oga pred konje postavimo oni ga niti jesti 
n óeju, ili ako ga i jedu vekíi krumpir jim 
lebko vu gotu ostane.

Kiumpira vu vekáib porcijah priprav
ljanje potrebuje, da se krumpir popari i 
dobro prekuha, onda zdrobi i ravno toliko 
Sfőkom dobro premela, i malo posoli. Ako 
boéemo da krumpir dobro krmi, treba je  i 
seco konjem dati i to stiin vise rim vise 
kiumpira je med obrokoro.

Vnogi nevupaju koujem krumpira dati 
ar kolikn i drnge betege zrokuje; to je moői 
prepreőiti, ako za krmu samo zdravoga, a ne 
gnjiloga, ili ntaroga ili pako klijufiega krum
pira basnujemo*

Treba je zna ti joi, da na velikom krm- 
lenje s krumpirom nije smeti na jedenpnt 
poóeti как takaj prestati.

Vnogo boláa krma je krtunpir za priái-

vajuée iivotinje как za kouje ali í pri ovih 
nije smeti mladomu zivinőetu dati, ali ako 
mu i datno, treba je s uekakvom jakáom 
krmotn meáati, Kaj se kolikoóe dotiée, more 
krumpir polovica od cele krme biti, pri 
preíivajuói mat hi. Kravam 10— 15 kilo,
debljajuóemu marsetu 20—30 kil, övei 1 
kilo, debljajuőoj övei 3 kilo moremo dati 
к obroku. Za preiivajuée zivotinje svakojai ki 
pripravljaju krumpira: sirovoga, kuhanoga, 
pretopljennga ili zlu/.enoga dajeju Prezivajuée 
áivine dobro ceraju i sirovoga krumpira, ab 
sprvine neőu se ga rade teknuti, ali kad mu 
se privóiju, jako ga rade jedu. Za mléko je 
sirovi krumpir vnogo bolsi как kuhaui, za 
deblenje pák je kuhani ktumpir vnogo bóléi 
Kaj se krumpira za dojenje tióe, dokazano 
je, da od Kiumpira vuogo vise mleka da 
Zivinőe ali mléko je vodeno i slabo i éudno- 
yiti tek ima, kojega je najbolje éutiti na 
putru iz takvoga mleka napravljenom. Od 
kuht noga krumpira krave meuje mleka ali 
boláega i gusteéega da,u. Как smo veő 
spomenu'.i, krumpira samoga nije moéi za 
krmu hasnuvati.

Sirovoga k'umpira najbolje je na male 
porcije samoga dati, a kuhanoga s seékom 
zmeáanoga.

Na zadrje treba se iz svinje spomenuti, kője 
kiumpira jako rade jedu. Najbolje je krum
pira ekuhavoga pred ttje vlejati, как je to 
poevud obióaj. Za kiseleni krumpir je jako 
dobra brana za svinje. Ako skosauoga krum
pira nekoliko danab pustimo stati, pak onda 
2 — 3 cente krumpira s jednitn centom jeé- 
menoga árota zmeSamo, takovu krmu dobimo, 
koju svinje jako rade jedu.

Iz magjarskoga prevadjal 

KOVACSEV1TS ISTVÁN.
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