




Piipravljanje jabuouice.
TVenje i preáanje jabukah p oznata 

cam je stvar. osobito se bave s o\om 
granom gospodarstva na*1 gornji Medjimurci. 
Nu naá Medjimurfc preáa jabuke samo 
zato, d» bude imái nap tka za te2ake tér 
da ntkaj vina prispara. latina, i to je ne 
kakov dobitek, nu drugi narodi n.pr. Nemei 
dobivaju iz jabuénice vnogo vi e hasna, 
nego vezdaínje vréme Medj:murec od vina. 
Oui ga znaju bo’je pri^av ti i éuvati, nego 
nai Clovek.

Reéimo anda nekaj od pripravljanja 
dobre jabuénice 1

Za dober mogt prikladne su sve rezko 
sladke jabuke i hruáke sladko-trpke. Za 
preáanje odredjeni sad nesme na divvu 
podpunoma dozreliti, kesno zrelcéi tvrdi 
sad pák moru se pred preáanjem 30 do 40 
vur na suhom mestu slati pustiti, da ga 
zrak i toplína osladi. One fine hruáke, kője 
gospoda pri stolu svojem troáe t. j. puter 
nice, nisu dobre za pre*anje, ar preslabi 
moSt daju.

Na 3 hl jabucnice raíuna se navadno 
10—12 centov sada, negdi negdi ra< unaju 
ssmo po 8 centov a pomenjkanje s vodom 
dolűvaju. Ovo do évtnje s vodom nije dobro, 
to samo gdekoj .cad trpi

Sad mora se pred prepánjem zbirati, 
neíisfi oprati a g’jili odstraniti. Izpre^an 
moát spravlja se vu dobro oóiáéeni i oivep-

I Ijeni lagev, koj se je predi dobro poparil. 
| Dobro i éisto pre:anoga sada mrst vu ta 
kovom lagvu brzo kipi tér dos igne 8 i 

I 10 graduáov Reamura. ( uvanje jabuénice i 
ba'atanje s njom vu pivnici isto ie, kak i 
s vinom, samo je s ovom ipák menje brige 
Pretoéiti módi ju je taki po kipeniu, nu 
jakse fele jabuénice pretaéu se stopram vu 
feb uaru ili v marcijuáu.

S vodom pomé5anu jabucnicu nije 
dobro pretakati, ar pri lom prevec os'abi 
i jako se pomt^a. Pripeti se, da je jabuö 
nicu treba poprav'jati, osobito onda, ako 
je óva od lakovoga sada napravljeua, kcju 
je veter s dréva stepel. Popravljanje jabué* 
nce se isto tak predvzeme, kak i poprav
ljanje praioga vina.

Glavna ingrediencija za popravek ja 
bucuice je to : i ni bc'i i!i ût,i cukor. Za- 
dobiti dober i jaki imát jabuőni, dene se 
vu 200 litrov 20 kilogran'ov cukora. K 
tomu je dobro pomélati stanovitu mrru 
cognaca, ar ovaj da jabuénici dobru vu 
godnu duhu.

íz jabucnice moéi je takaj jako dober 
áampanjer napraviti K tomu vzeme se na 
40 litrov jabuénice 2 litra cukornate vode, 
pol lilra finoga vinskoga octa i 80 gr. 
pra ka od vinskoga kamena ; ovo se sve 
skupa dobro poméáa i miroVati pus’i 24 
vu e. Vezda se pretoOi vu Sampanjerske 
flaáe, vu kője smo predi vu svaku 6 gr. 
sode bikarbone deli. Flaée dobro se za< epe

i s drótom óepi pove .̂u tér ovak na hladno 
mjsto sprave

Da se jabuőnica neizkvari, dobro je 
vu vinovici rezpuáceni salicil vu nju pomé- 
áati. Na 1 lit. dosta je 0.1 gr salicila. Da 
se pák jabuéni moít nebude vlekel, zato 
nekoji meSaju stanovitu meru vinskih 
droZdjah.

Vlecenje jabucnice, kak takaj i vina, 
vra5i se s tak zvanom ápanjolskom zemljom 
i to na sledeői naéin :

Vzememo 100 gr. öve zemlje, sdiobimo 
ju na prali praha s vodom nakvasimo i 
na to onda vlcjemo vina tér v jednoj po» 
sudi puáóamo 12 vurt pa se do bo pre- 
kvasi. Ovak prekv.isma óva smesa pu^ti 
se v lagev na prelo enu jabuőn cu tér se 
dobro p >mc ía. Za 24 vure sedne se ápa- 
njolska zem ja aa svom neőistoőom na dno 
lAgva i vezda smo rcáili moát od skvarenja 
f'vleóenja), ako ga Jépo vu cistu p^sudu 
pretoéimo za pár danov.

Sk slu jabucnicu moci je takaj vraéiti 
s dodavanjem cukora, ugfiéne kiseline i 
alkohola, nu takov ikisli moát najbolje je 
na ocet p eobrnuti.

Proti plesnivoéi, tak zvanomu vinskomu 
cvétu najbo je obranimo jabuénicu, ako 
lagev éisto pun driimo i plesnivoéu dőli 
spubnemo tak dugo„ dók je nebude. Neméki 
narod, koj se nernore hvaliti tak s dobrim 
i dragim vinom, kak mi, pripravljaju ja- 
baénicu mesto vina, vu tóm pák su tak



daleko doöli, da znaju napraviti jabucnicu, 
koja je vu jakosti, dol>roti a i vu c ni « 
nádim boltim vinom Da bi »i Medjimurct 
malo vile truda dali okolo pripravljanja i 
spravljanja jabuénoga moáta. to bi si vnogu 
Ékodu s tóm inanipulacijom nadomestili, 
koju njim vu no'e'e vrénoe perenonpora i 
pliilloxera vu gor-cab lak jako prouzrokuje.



3832 tikvi sz. 1889.
Á rveré s i  h ird e tm é n y .
A jerláki kir, jürásbiróaág, mint tik vi 

hatóság közhírré tesz’, hogy a m kir. kincstár 
végrehajtitónak Horvátit Lukács és neje Iler- 
czeg Máiia, úgy Horváth Lőrincz sztreleczi 
lakosok illeni kielégítési végi elu jtási ügyében 
145 fit 57 kr tőke, 121 írtnak 1888. évi 
január 1-tól já^ó 6-os Kamatai 6 fit 17 kr 
végrehajtás kérelmi s ezúttal 8 fr« 60 krban 
megállapított árveréskén Imi költség behaj
tása czél ától & nagykanizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir. jáiásbirósáp) területén fekvő 
Drezsimorecz község 54 sz. tjkvben A 1 63. 
hrzi sz. ingatlan s rajta épült házból továbbá 
96. 103. 140. 172. 171 334 és 359 lnzi 
sz. a. felvett ingrtlanokból Horvátit Lukács 
és mje Hcrczeg Mária, úgy Horváth Ló- 
rinczet illető jutalékok összesen 547 frt becs- 
álban derzsiinoreczcn a községbiró lakásán 
f889. évi november hó 28-ik napján d. e 10 
órakor dr Tuboly Gyula uagykanizsai felperesi 
ügyvéd vagy helyetese közbenjöttórel meg
tartandó nyilvános árverérou dfoguak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár-
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köt°les a vételsirt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogéi őre emelkedé
sétől s/ám tudó 15 nap alatt, a másodikat u. 
attól 30 uap a , a harmadikat ugyanattól 
60 nap alatt, miuden egyes részlet után 
az árverés uapjától számított 6 */• kamatok* 
kai együtt az árvereződ feltételekben meg
határozott helye > és módozatokseeriot lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájtisával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a



hivatalos órák alatta perlaki kr. telekkönyvi 
osztálynál s Dérzimorecz község elöljáróságánál 
megtekinthetők.

M«‘gjegyeztetik, hogy az árverés által 
özv. Horváth Györgyné sztreleczi lakos ja
vára fenti i n g a t ! inokra betáblázott életfogy
tiglani lakás, élelmezés, ruházáa, ápolás és 
gyógyításra vonatkozó szolgalmi jog nem é- 
rintetik, ha azonban fenti iogatlanokbóli ju
talékok oly árban adatnáuak el, mely ezen | 
szolgalmi jogot előzőleg bejegyzett szerint egy 
1300 frtnyi terhek fedezésére elég nem 
lenne : az árverés hatálytalanná válik és a 
jelzett ingatlauokbóli jutalékok a szolgalmi 
jog ftuntai tán* nélkül lenti határidőben új
ból elárvereztetui fognak.

A kir. járásb róság, mint tlkvi hatóság
Perlak, 1889. augusztus 9. 1057
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