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Csak ma vagyunk abban az örvendetes 
helyzetben, hogy a t á r s u l a t  v á l a s z t m á 
n y á n a k  egy a vendéglősköröket megörven
deztető és egyszersm ind nagyhorderejű s i 
k e r é r ő l  adhassunk tu dósítást, mely első 
sorban  is S t  a d I c r  K ároly és G i n e k  Frigyes 
szállodás urak  lankadatlan  fáradozásainak é r
deme.

U gyanis ju lius 2-án, közvetlen lapjaink 
m egjelenése u tán , m. m iniszteri le ira t é rkezett 
a  szállodások, vendéglősök és korcsm árosok 
ipartá rsu la táh o z , m elyben utóbbi é r te sítte tik , 
hogy a  b o r f i u k  ezentúl a tanonezok sorába 
véte tnek  f e l ; továbbá hogy a szakiskola életbe
lép tetendő  és hogy e tek in te tb en  az ip artes
tille t lépjen érin tkezésbe a  fov, tanácsosai.
E rrő l egyú tta l a  tanács is é r te sítte tik .

*

=  Uhu ftnb evft (jeute in bev erfmdidjen üage, volt 
cincv allé Sreife bcS ©aftiuivlijblebeiis Ijodjeifveiienbeii 1111b 
.pigíeid) iceittrageiiben E r  r 11 n g eu |d) a f t be 8 31 ij §, 
i d) u 11 e 8 b c v ®  en o ( [ en | d)a f I (wiid)teit jii főimen, 
beven .■ giauptuevbieiift ben rafKofen 58emttf)iiiigíii bet Jperreii 
.^otcíiívS Eavl © t a b l ó  nnb griebvid) ® -tii cf in ciftev 
Óinie f|Cbill)i't.

21 in 2. í^nti nliiididi, uiimiftelbav uad) 3(nSpbc unfeier 
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fenfd)aft bet .^oteíieve, ©aft-- uub ©d)aiilroivt!)e, butit) iocL  
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liibl. SDtagiftrat inS Einbeuiefpuen jti jepen íjat. Untét 
Einciii ítuttbc (permi and) bet SDiagiftrat Derftánbigt.

=  A  vendéglősök ipartársulatának kö
vetkező jour-fixja pénteken, julius 17 -én, 
délelőtt lesz Bojcics Simon vendéglős úr 
éttermében, Iv-utcza 10 (három nyolezas).
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Földünk bortermő országai és a 
szőlőművelés.

— Kulturhistoriai közlemény. —
(Vége.) (Utánnyoniat tilos.)

Elhagyva Ausztriát, először is a Csehországgal 
határos Szászországba menjünk. Drezda, az ország 
fővárosa vidékén, az Elba partjain van kevés bor
kultúra, de azok csak helyviszonyiak, és kereske
delmi értékük, mint kiviteli czikk, igen kevés. 
Dél-Bajorországbau és München körül az Izar fo
lyam mentén is terein bor, de kevés. Majna-Frank- 
furt környéke, a Majna, partjain, szép szőllőkkel 
díszük és bora sem megveténdő, csakhogy nem sok. 
A nem messze eső Mosel-borok már több jelentő
séggel bírnak; ezek méltó vetélytársa a neckari. 
W ürttemberg kellő közepében kitűnő borok terem
nek a Neckár partjain : ámbár a minőség ellen 
bizonyos tekintetekben kifogás nem lehet, de a 
mennyiség sok kívánni valót hagy bátra. — Ez
után következik a német borok királya, a r a j n a i .  
Ennek minden nemesebb faját specifikálni nem kell, 
a kik ott jártak, ügy is igen jél tudják; a kik 
pedig eddig még nem tudták, azok idegen helye
ken is, saját meggyőződésük szerint tapasztalhatták. 
— Daczára minden ajánlatos jóságának, mógsem 
tudta a világpiaczot meghódítani: igaz, hogy ver
senyt csinált, de ezzel nem sokat ártott, mert a 
vasár mindig kettőn áll.

Már a franczia borok több tért hódítottak: de 
nem is csoda, mert Francziaország nemcsak Európa, 
de az egész világ legelső bortermő országa; számos 
nemes válfajait szükségtelen elősorolni, azokat min- 

j denki. a műveltebb osztályhoz tartozó borivó is
meri. Tekintve az ottani agráris viszonyokat, nem 
csoda, ha a nép jobb anyagi körülmények között 
él, mint minálunk. Borkivitele a legnagyobb mérvű 
az egész földkerekségen.

Belgium nem sokat jelent, de annál többet 
Portugál, több rendbeli híres boraival és különösen 
O p o r t o  városával, mint a portugáli borkereske
dés főpiaczával. Borai elsőrendű csemegeborok és 
a gyógyászatban is szerepelnek.

A szomszédos Spanyolország is mutathat fel 
nemes fajtájú borokat, csakhogy egy-kettő kivételé
vel a világpiaczon nem igen szerepel és aránylag 
drága is.

Most ismét térjünk vissza Olaszországra, Romá
niára és a Balkán félszigetre.

Olaszországban a szőlőművelés más jellegű, 
mint nálunk, és itt-ott vannak is jó borai: külö
nösen kiemelendő Nápoly mellett a Yezuv-hegy 
tövében termő L a c r i m a e C h r i s t i (Krisztus 
könyei). Bortermése nagy, csakhogy nagyobb világ
kereskedelmi jelentőséggel nem bír. A szomszédos 
Dél-Svájez is űzi a szőlőművelést, a mely az 
ottani viszonyoknak megfelelő és jó. Egy ugrással 
Romániában és onnét a Balkán-félszigeten vagyunk, 
a szőlő e tájékon már rég honos, szintúgy mint 
Bulgáriában, a mely tulajdonkép az előbbihez is 
tartozik. A nem messze szomsédos Görögország is 
termel jó borokat: itt kiemelendő az igen elterjedt 
mazsola-szőlő, mert ez mint ismeretes konvhaczikk 
még a legkisebb szatócsboltokban is feltalálható. A 
szorosan értett török uralom alá tartozó tartomá
nyokban is dívik a szőlőművelés és bort is termel, 
csakhogy az általános világkereskedelembe még 
ezek sem törtek utat maguknak. De azért mint 
közeli forgalmi czikkek háladatos vállalkozás alap
já t képezik.

London amint eszik és iszik.
Minden népnek megvan a nemzeti étele: a ma

gyarnak a gulyás, az osztráknak a szelet és tor- 
ináshus, az északnémetnek savanyú káposzta zsi- 
geres lidssal, az olasznak risotto. a francaidnak 
ragout, az orosznak tengeri bal, az angolnak — 
rostboaf. Ez utóbbi bizonyos tekintetben már ná
lunk is meghonosodott. Bizonyosnak vehető, begy 
n szokásos étkezési időbe — esti 10 óra elmúltával 
— ha a friss ételek már e l f o g y t a k ,  valamely 
étterembe belépünk, s az ingadozó ganiinedtől azt 
kérdezzük: „mi van még ennivaló?* rendesen azt 
feleli: „ r o s t b e n f l "  Ez esetben aztán vagy son
kát vagy más hideg étket adatunk magunknak, 
mert azt a fekete, összesült, bőrkeménységü liüst, 
melyet r o s t b e a f-nak neveznek, egy valódi angol 
még csizinatnlpnnk sem fogadja el, nem még hogy 
a gyomrát töltse vele.

Az angol konyha nagy választékot nem ismer: 
rostbeaf, beafsteak, ürülnls és szárnyasok képezik 
a rendes reperto irt: pedig ez étkek még a szükebb 
anyagi viszonyok közt élőknek is hozzáférhetők, 
mfg minálunk ez már választékos és aszerint kell 
fizetni, ha angolosan akarunk jóllakni. Amint Lón 
(Ionban élnek, esznek és isznak, ha a milliók vá
rosa beléletébe egy pillantást akarunk vetni, szol
gáljon a következő adat irányadóul:

London egyik legrégibb lebuj-vendéglője az 
„Old blac J a c k \  magyarán „nz öreg fekete Jakab". 
Ez egy valóságos, a l’orthsniouth-Street-en levő régi 
angol kulipintyum, a hol jelenleg fiatal ügyvédek 
és orvosnövendékek képviselik a közönséget, holott 
nzelőtt a lilres Dick Turpin és tolvajtársai rendos

gyűllielye volt. E helyiség most ép oly tisztességes, 
mint ezelőtt rosszhirtl és gyanús volt.

A főpinezér egy tisztességes kinézésű, nagyapái 
szokásokat követő öreg úr; a berendezés a régi 
s csak a közönség változott, még pedig az üzlet 
előnyére. Az egész jelenet visszaemlékeztet az úton
álló Dick Turpinra és a sokat emlegetett Sir Morell 
Mackenzie orvos atyjára.

Az öreg Mnckenzienek egy félreeső városrész
ben volt egy pnticnse, a ki minden látogatásért 
egy guineát fizetett. Az orvos kocsiját hazamenet 
Dick Turpin megállította és a kapott guineát tőle 
elvette, a következő éjjel ismét ügy történt. Dr. 
Mackenzie a beteghez ment és megkapta a guineát; 
Turpin, aki pontosan várakozott, ismét elvette a z t ; 
ez eljárás még kétszer ismétlődött. Végre az orvos 
is megsokalta a dolgot. Ugyanis, amidőn ütödizben 
ment a betegéhez és az neki a guineát kézbesíteni 
akarta, azt, visszautasította.

„Ennek éppen semmi czélja nincs, mert Dick 
Turpin megint elvenné tőlem. És ürülve, hogy mily 
meglepetést szerez majd a rablónak, dr. Mackenzie 
vidáman ment hazafelé. Dick Turpin pontosan a 
helyén volt.

— Most nincsen guiueám, mondá nz orvos.
— Idát miért nincs ?
— Nem fogadtam el a patienscmtől, mert tud

tam, hogy ön elveszi tőlem.
A szegény orvos nagyon csalatkozott: a rabló 

roppant dühbe jött, a kocsiból kirántotta az orvost 
és ínogrugdolta, miközben folyton kiabált:

— Mit ? Ilá t én ingyen várakozzam ebben a 
hidegben? Ha a jövőben valamit kínálnak, azt el 
fogadod, értetted ? Azt gondolod, hogy éu az idő
met lopom? Vagy hogy nz éjjeli levegő olyan !

egészséges? Most vigyen el az ördög és máskor 
ilyesmit ne tégy!

A valódi ivodák Londonban rendesen az utcza- 
sarkokon vannak, színes lámpákkal és italaikat 
magasztaló nagybetűs feliratokkal messziről láthatók.

A helyiség legnagyobb részét az ügynevezett 
b a r, körded vagy patkóalalut bormérö-asztal fog
lalja el; mellette a b o r  m a i d  vagyis pinezérnő 
foglalja el helyét és szorgoskodik az üvegek és 
hordócskák között. A vendégek vagy a bormérő 
asztal körül álldogálnak, vagy a függönyök által 
elválasztott sátorszerü ezellákban helyezkednek el. 
A llök is nagy számmal képviselve!; és sokszor 
felülhnladják a férfiak létszámát. Londonban mint
egy 7000 ilynemű vendéglő és vagy 2000 bor
kereskedés van, mely a ködök városa közönségének 
ivőképességéröl elég bizonyítékot nyújt; de az el
ismerést is méltán kiérdemli. Bort, sört és keve- 
retlen pálinkát egyformán isznak. A skót w h i s k y  
vagy b r a n d y  a jobbinóduak itala, mfg ellenben 
n g in  (fenvűviz) a szegényebbek itala. Leginkább 
az ale-sört iszszák, mely szilire hasonlít n pilseni- 
liez, csakhogy sűrűbb és barnábbra főtt; rendesen 
felfrisslttetlen állapotban szolgáltat)!; fel. A bar- 
leányok rendesen csinos és fürge teremtései; és 
meglehetősén fizettetnek; évi fizetésül; 100 — 125 
font sterlingre rúg (1200—1500 forint). A vendé
gek gorombaságait vagy udvariasságait közönynyel 
veszik. — Ez folyik, mondá egy vendéglői gráczin 
találókig, mint n víz, nz úszó kacsa mellett

Az angol konyha, mint már említve volt, igen 
egyszerű. Az említett húsételeken kivúl a kima- 
rndhntatlnn pudding az egész. Az angol naponta 
négyszer eszik, de sohasem ebédel. É tterm eik ra
gyognak a inilrvánv- és tükördiszttésektől. A kouy-



Szerbia is jelentékeny bortermelést űz, borai 
jók és a külföldi piaczokon is találhatók.

Dól-Oroszországlmn, a Fekete-tenger partján, 
Odessa és környékén is művelik a szőlőt, de a 
bortermelés nem nagy jelentőséggel bír.

Az angol védnökség, de a török uralom alá 
tartozó Cyprus szigetén a szőllőművelés virágzó, a 
jó cyprusi bor az olasz tengeri városokban igen 
kedvelt és fontos kereskedelmi ezikk.

Svéd- és Norvégországok, valamint Dánia is, 
mint Európa legészakibb országai, úgy a nagy 
orosz birodalom, Georgiát és némely kauká
zusi tájakat kivéve, nem bír szőllőkkel, de szék
városában. Szt.-Pétervárott, a világ legnemesebb 
borai vannak felhalmozva, mert a gazdag orosz 
előkelők nagy inyenezek és nem kímélik a pénzt, 
a hol a gyomorról és a torokról van szó.

Miután befutottuk Európát, vessünk néhány pil
lantást a többi világrészekre is.

Térjünk át az emberiség bölcsőjére, Ázsiára, és 
ennek legrégibb államára, Klímára. — A föld ke
rekségén egy állam sem viheti annyi évezredekre 
vissza államéletét és kultúráját, mint Khína, mert 
társadalmi életüket nemcsak évezredekre, de a tör
ténelmi maradványok után 20—30 ezer évre vi
hetik vissza. Fis vájjon hol van az a halandó bölcs, 
a ki földünk keletkezését biztosan meg tudná 
mondani? Khínában a földmívelés igen magas fo
kon áll és oly becsülésben, hogy maga a n a p  f ia  
(a császárjuk) minden évben egyszer végig szánt 
egy barázdát. A tea, rizs, selyem, mind Khínának 
köszönik, hogy megismertettek a többi világrészek 
lakói által: mert ott van eredeti hazájuk és egy
részt a hittérítők, másrészt a vállalkozó kereskedők 
hozták azt a világforgalomba.

Azonban a szőllőtennelés iránt bizonyos ellen
szenvvel viseltetik, mert daczára annak, hogy van 
bortermésük, nem fektetnek arra oly nagy súlyt, 
mint a többi földtermények művelésére.

A szomszéd Japán szigetbirodalom e tekintetben 
hasonlókig áll. Tibet egy részében, a Ilimalaya 
hegység völgyei déli vidékein terem ugyan szőlő, 
de a borsajtolást nem is ismerik, mert általában a 
bor élvezete ismeretlen előttük.

Kelet-, Hátsó- és Előindia termel ugyan szőllőt, 
de borkultúrája jelentéktelen

De van egy hely Ázsiában, a hol az ó-korban 
a szőllőművelés nagyban űzetett és ez a Megváltó 
szülőföldje Palesztina, a hajdani Judea A biblia 
megemlékezik még K a n a á 11-ról is, a hol akkora 
szőllőfürtök voltak, hogy azt két embernek kellett 
rúdon vinniök: de mivel Kánaánnak történelme 
nincs, bővebben nem szólhatunk róla. Annyi bizo
nyos, hogy a világ színpadáról már évezredek 
előtt letűnt nemzetek is ismerték már a nemes 
szol lőnéd vet.

Perzsiában, Örményországban és általában ázsiai 
Törökországban és a többi önálló birodalmakban a 
szőllő honos.

A nagy szigetek, mint Madagascar, Borneo és 
Sumatra pompás szőllőket mutathatnak fel. de a 
borkultúráról igen keveset hallani.

Afrika, a hajdani Egyptom kivételével, nem 
igen foglalkozott a borkultúrával, mert még a ha
talmas K a r t h á g ó  is görög borokkal fedezte 
nagyrészt szükségletét. A többi afrikai államok, mint 
Syria, Fez-Marokko stb.. tenyésztik ugyan a szőllőt, 
de mivel az utóbbi államban az a l k o r á n  tiltja a

bábán kevesebb tekintettel vannak a választékos
ságra. mint inkább a jó étkek és nagy adagokra, 
melyek az étvágyat kielégítik, és különösen az an
golok tengeri levegővel telíttet szigetviláguk, egész
séges testi szervezetükre jótékony befolyást gya
korolnak. *

Nagyobb lakomák alkalmával egy jó tüdejü 
toaszt-mestert, a kinek kötelessége a mondottak 
tartalmát röviden összevonni és a jelenlevőket a 
felköszöntésekre felhívni. Szép szokás az is, hogy 
egynémely lakoma alkalmával az illetők a meg- 
liivó étkártyákra írják neveiket, melyek idővel 
nem megvetendtő auographiákat képeznek. Az oly 
inyenezek, a kik különösen jól készített ételeket 
akornak enni, oly bizonyos éttermeket keresnek 
föl, a melyek az ilyen ételek különös jó elkészíté
séről híresek. így vannak például pástétom- és hal
étel-helyiségek is.

Némely étkezdében ama sajátszerü szokás dívik, 
hogy a vendégek a sütendő húst maguk választják 
ki. E czélra egv fehér mántlis és kötényes, késsel 
fölfegyverkezett alkalmazott egv görgőkön járó 
asztalt tol elé, melyen, különféle marha- és ürü- 
lnis-darabok vannak, a melyekből a vendég kedve 
szerint választhat magának. A tahié d’hote is
meretlenebb Londonban, mint más városokban. 
London legjobb vendéglői a Verrey, a Nicolls-féle 
Café Hóval és még egy a Kegenstreeten levő 
restauratió.

A vendég szabad akaratára bízott borravalók 
Londonban nem léteznek, hanem némely vendég
lőkben „six pencc fór attendance11 (hat pence a 
kiszolgálásért) tehát 80 krajezár a számlába föl
vétetik és ez összeget a pinezér kérlélhetetlenül 
be is hajtja. _______

mohamedánoknak a borivast, úgy a szőllőt legin
kább csak gyümölcsként élvezik. De a czivilizáczió 
el őhal adtával várható, hogy az ott is lendületet tog 
nyerni.

* **
A két uj világrész, Amerika és Ausztrália már 

nagyban űzik a szőllőművelést és meglehet, hogy 
néhány évtized múlva elárasztják a világpiaczot és 
kiszorítják a vén Európát

E lap szűk kerete nem engedi, hogy hosszabbra 
terjeszszük czikkünket, de a jövőben tán még hozzá 
fogunk szóllani. Á . L .

© Inc *Hcv-fto|t|m>lu' im  y ro m o n to m ' 
£ r iu il) !iu |í.

3 n  golgo iibrraub frrmtblidjrr Eiulnbmig brb SBram 
baubbefigorb Iprrrii .£> a g g r 11 m a d) r r au bio iprrrctt 
©ubaprftrr ©aftiuirtljr ju h i iM jufe bob dterfoftenS frinrb 
fjínuiiutitorer ÍSioroS babm fid) am 8. J u li  Dtadjmittagb 
3 Uljv inittrlft ©rparatbampfrrb „ípormine" civca 80 
@aftU)ivll)o ba()in brflcbeit. JttoljI mai) 'JJiaurf)ov att bio- 
font ía g r  mit oiiiom grroifjrti SOaugiflfoitSflofiUjtc bor 
nnbornumtoii Ejlm-fiott nitgrgritgefcl)rii (jabfii, bőim főit 
friiboftom SDiorgctt ging iibor 93ubapeft itub Untgrbmig 
óin jcitroriligor mtb jiom(id) aiibgirtiigrr Diegrit niobor, 
moldtov Umftanb brfürdjton liofi, baft bio Dliithcilitaliim- 
non ©ritr bor ®aftiuirtíjo oiito fofjr grrittge luovbon 
biirfto: bőd) bor Jpimmrl [jatté cin giüibigrb Sittfoíjcti 
iinb toollto boti oljttoljitt opn ©orgni ©rplagtrn bab 
Srbrtt in fo tooit ocrfdjöttorn, inbem bio Süolfon fid) 
jortljoilton mtb bio ©ütme ifire bolobritboit ©tratjioii 
jttr Dfnttrr Érbe ianbto. 3 u  íooitaub goljoboncrcr ©tini. 
inung ooltjog fid) baljor jttr gonamitoit ©tinibe bio 
Eitíjdjiffmig, Sdlo bocidéit fid) rafeí) nufS ® rd  ju  ge« 
lángon mtb fórt ging rb bánit mit ootlcr ®ampffraft.

3 n faunt ettter (jalbett ©tinibe crrridjtcu toir bab 
fdjott brit Diütiimi bcfamtto Prom ontorium , tuo< 
felbft intő oott looitcr gorne bor Dfufiftöite rittgrgeit. 
fdjalltou. Xliiter bon Slangon bor Kábellé S Í)  unt fór,  
bir atn obrrru S lrg  jtt ttttb ritigoftirgnt, ging rb luftig 
fórt juiit mitrrru ©trg, torldjom gegonitbrr fid) bab 
ipaggcmnadjrr’ídjc Sraitljanb brfinbrt. Unter ?!orautritt 
brr fiaprllc, bir ttebeitbet gofogt, itjrr Sonftiido itt recljt 
oollenbeter SBeife rjofutirtr, marfdjirtnt bir golabritott 
®iiftr birrft ittb SSraitíjaub, toofoibft im opofe bcbfclben 
.'prrr íp a g g r tt ttt ad) r r jmt. bir Sliifömmliitgo itt lir= 
bonbioilrbigftcr mtb frrmtblidjftor Söírijr ctnpfing. mit 
brr Slrrfidjrrung, baji rb iljtit eiite mtbrfdjrriblidje grrttbr 
bercite, fo oiele |tcrroit ®aftioirtbc innortjalb feiner 
tUlauerii begriijjon ju  föltűnt, ©ofort mar mid) brr 
SBramiicifter, fjrrr  © r f r t o g r ,  cin odjtrr ©ambriitub 
oott ©rftalt, jttr ©ritr, mrltiirr (titnoiebcr bir ítrrroii 
oinlttb, bir Sraubaitb.fliaiimlidtfoiton itt Slitgoiifdjoiu 
ttrljmrn ju  molloit. Diadibrm birb gcidjrljnt uiib gebei
ben bitftenben SDfaljgerud) in fid) mtfgruoiiintrn, fefjrto 
matt in brit ©artrn jurilcf, toofrtbft boroitb itt brr 
grófiéit SSoranba itt lattggrflrrcftrit Díeifjctt bio Sifdjo 
mtb la fo lti jttr SBcmirllmtig brr Slugrfotmm-iirti gebeit 
toarrn. S ir  Sljm ttfrr’fdjr Kaprllr fpielto forttoiiljrcub 
il)rt SBcifcn. Diód) bntto nidtt Jrb rr SfJlaf; gottouimon, 
l)ir mtb ba gab rb ttod) plaubmtbo ©ruppott, abrr ba 
mit oittcttt Diaié bogaim bab Sfitfdjlagrii brr in iörrrit. 
fdjaft (iegoubett Söirrföffer mtb im Síit madjtr brr [jerr. 
lid) fdjatimenbe ©erftenfnft bir Diuttbe. Uutrr Sittem 
mitrben ©djittfett, fattrr ©dnorinrbratni, ©alanti, sitije 
x .  iiufgetragcn mtb brr riífirigo ®aftmirtl), jprrr grattj 
9i r f ) ú f ,  brr groferb aírrftanbnijj fiir bir ©adje Ijattc, 
mitfitr rr bodt, bafs rb Ijcnte grítr, fiollogrn ju  bébié- 
nett, (jatté allé tpSttbc ooll, unt .fiaggcitmadjor’b @afto 
prompt mtb rafd) ju  brbicitcn, toab rr mid) jttr i)u> 
friebeníieit Siller aubfiitjrtc. Sitjroifdjeit fomtto matt im 
anftofioiibou ipofr feltett, loio mötfjtigo gifdto oont Seben 
jum ío b r  gebrndjt torrbou, fío allé foUtott Ijcnte ttod) 
ocrfpoift morbcit, mtb fjen- B ilije im  $  ti r i b, brr frfdjr 
Söierocrfilberer, madjtr babéi bir ©amurit nttregenbe 
Söemerfuttg, bafj and) ttod) ftalúftlé ttttb Stopfenmibrln 
au bir Dieiíje fommett toorbeit.

Siadjbout bir ©ottnt fid) fenfte mtb bor Slbcttb totttt. 
berooll ju  geftalten fid) brgautt, ocrltojj matt bio gr« 
bodtru tpióigo mtb iiborfiobrlto itt bio SRfiumlidjfriten 
bob looitgoftrocfton ©artonb. $ i r  Sfitfgoriimntijrit, bio 
gtttr (jerrlidje Snf* mtb bab toitnberbar gitt múltbelibe 
Sötor eröffttetott jug(eid) bio ©djloujrn bor ©rrrbfamfeit 
mtb .'gtcrr f f i r a b o g ,  bor SReftaurateur brb „Söeíleone" 
toar bor Erftr, mrldjrr bir Hotifiirrrnjfaliigfrit brb 
íiaggentnacfjer’fdjctt ©irrrb mit oiubrittglid)rtt B ortru  
fouftatirto. $ ab  fflirr íauft foiitittuirlid) oottt '|opfru 
mtb bio boroitb gefallciten íffiorto bogoiftortou and) bio 
Uobrigott; fofort mar and) fdjott ,'pcrr !ö i t t n  or Sllajob 
©afttoirtl) am Krisztinától- itt Dfrtt, anfgoftanben, mit 
.berni I f J ú r t b ,  bon frcmtblidjrtt ttttb fid) mtter brit 
®a|ttoirtf)ott grofeor SBeliobtljoit orfrottenben Sioroorfil- 
boror Ijodilobcti ju  laffrn. 9iad)bom rr ttod) cincit Síp, 
prll mt bir ©abgofellfdjaft ridjtotr, im gitten ©laitbctt 
ba|j btefe and) oiitutal iljrr Eoitfumrntoit, bir SBivtbo 
ju ©aftr lábéit fönnte, fieft rr ,gt a g g e tt itt a d) e r , brit 
Itrbrnbioiirbigcn Söraníjerrn, Ijorijlrbrti. ( T ir  SUÍitfíf in- 
tomrtr m im friiftigoit 2ttfd), torldjrii abrr bir oott 
brit ©liften aubgcbradjteu ÉljettS übertönten.)

Kamu toar bir fionorrfatiott toiobrr in ottt ritliigr, 
rob gafirtuaffcr goratljrn, alő mit cinem fflíalc brr SHiif 
m ontr: „ I r r  © u n  b e l fommt!" (§ c r r  fBriifibrnt 
©miből molgttr Siadjmittagb brr ftablifdjm 9irprafnt. 
lattlritftbititg bri ttttb foimtr in fjolgr brffrn rrft in 
Ipatrr Slbrnbftmibo im Sretfe feiner ©ofdjiiftbgnioffni 
crtdjcinen.) ?ll(r ftrömten jr()t bem nettett ?[tiföntmliitg

entgegen, unt il)ttt bir tpaiib jitm ©rttfir ju  birtou mtb 
Sitiigr fomitru rb tiid)t unterlaffen, ©miből attf iljvc 
©diiiltrrn ju  bobott tiiib mid) il)tt Ijodjlcbott ju  laffrn. 
9iad)brnt or au riiirtit l i i d j r  f|Sía|) gcnomiuíii, rrliob 
rr fid) fofort mirbrr mtb ridjlrtr au bio ®ofellfd)aft 
mtgofíitn- nadjftoljeitbe SBorto: „Eb ift gotoiü S'einer 
uutrr mtb, brr uidit and) loiifitr, tutr jditorr rm rttuab 
fd)lrd)t im 'Jiufo fteljcnbeő ©ridjűft ju  übmirimtoit mtb 
itt bir £>öl)c ju  bringát ift. Süirlr babm oor íleiten 
bir Diafe grriimpft iibor bab tfiromontorcr 9)ior, ttttb 
eb (tat and) iattgo Jaliro gebauert, bib biefeő attf oittr 
fo í)oí)r Stufe brr SBorooIlfomitiuuitg grfotmnru. ®ab 
ift mm bab Serbieitft brb gaujcit -iHattneő. 3d) tuill 
nídjt fdjttiridirdi, toir ?IIIc finb grfommru, um ttttb 
ju  tibrrjriigrii, baji bab fjSromontoror ®ior fo oorjiig. 
lidi ift, báíi rb mit jrbem attbmt ® irr  attf gleirfjer 
é tu fr  fid) befinbet. 3m  Diámon ntifereő ©rmrrbrb fogé 
id) .pertu $ a  g g ett in ad) e r brit Ijcrjlidjftott Dattf;  
mir babéit brutr ooíleitbő bir UrOrrjruguug geíuotnten, 
bnfi rr fiir [cin ©rjdjiift and) bir ridjtigeu DJidnurr 
getoablt. 3d) briitge cin Kljeit attf a g g r tt m a ri) c r , 
brit liciten finubljorrn, ttttb attf boffrtt tíidjtigru ® ra u rr 
@ e f e I o g e attb. Sitid) miig id) ttod) cincb oorjiigíidjen 
SDiaititrb inib jtoar bob ()od)ioid)tigoti gaflorb jmifdjott 
Sraubaitb ttttb brit ©aftioirtbon gobottfrii, jenrő DJiait. 
ueb tiatttlid), brr rb nidjt tutr orrftrbt, foiibcrn fid) 
midi reblid) ftliiibr gibt, bab píromon torét iöier gitt 
att 'Diami ju  bringett; biefer jttitgc Diatttt, rb ift ipcrr 
Sldibrlm ®úrib, rr íjat fid) jdjon (angft brmőbrt, rr 
ift rítt tűdjtiger mtb nnifidjtiger ©rfdjaftbmmiu. E r  
Írbe bőd)!" (Síllfritigr guftimmmtg.)

Jjirrmtf bitit Jprrr ® úrib  tiad)fte()etibe SRebe: „DJirinc 
Jperrett ! Sluf bir liebenőioiirbigcn SBovtc inriiteő gr. 
r'brtm .Sprrrit SBorrcbnerő Ijöflid) öcjttg nefjtttenb, fault 
id) itid)t utiii)ttt, if)in bafiir fofort meiiien bcfirit 2)anf 
ju  fagott, unt fo ntotjr alő bio Slurrfemtung, tooldjo or 
mciiter i|Srr[ou jolltr, oott fold)’ autoritatioer ©ritr 
boroorgegattgrn, fittem Seben tttttere SBefrirbigmtg gr- 
íoatjren m űi. Eb grrridjt mir jmtt ®ergtuigrn, baft brr 
tjier oorgefegte ©toff brit Slttforbrruitgon rntjpridjt, 
torldír cin gutrr fírittfer au benfetben fírllt ttttb toirb 
rb and) inéin ®rftrrbru jritt, bio mir forbru gcjolltc 
Slncrfruumig ju rrljaltm, alb and) bab S uiraiirit allrr 
ttod) au borSriítiiiigbfii()igfcit mtfcrrr©ratterei 3>oeifrín» 
ben ju  moerbon. DJicinr .-perien, geftatten ©ic mir, 
baf) id) and) eitteő gaftorb gebettfe, torldjrr ocrmöge 
feiner ©tollúiig bentfcti ift, attf bio Síeiftungőfitfjigfeit 
bor Sbvauerei oiitjuioirfoit, tnimlid) mtfrrob lioboitőiuiir= 
bigott Eljrfb .-peron Jp a g g r tt ttt a d) e r, torldjrr bttrd) 
feitte tbatfraftigr Utitcrflii^mig, torldjo rr mir nngc» 
britjén lirfs, mid) itt bir angenetjme Sagc uerfrfjte, bab 
©cfdjaft attf biefeő Diiooau ju  bében, attf torldjom rb 
beute ftcljt. 3 tt biofotii ©itino orljobo id) inéin ©tab 
attf bab főmérő SHadjfou, Söliiljon mtb ©ebeiben brr 
®rattcroi, alb and) attf bab 2üol)(crgrf)eit brb gtatifrb 
.paggomitadjrr. 3 d) bitté bir fo rrn i, mit mir cin jn* 
ftimmen itt brit Dittf: r r r §  a g g r ti m a d) r r l e b e 
1)0 d )!" (Éljen fpaggentnadjev!)

Diád) oiuigcm Sntrroatl (jebt ftcrr ® ú r i b  nodi- 
malő feiit oont (jerrlidjett ©erftenfafte iibei'fdjauinenbeő 
©láb mtb leért baőfetbe attf bab brftnnbigc SBobI brr 
jaiitiiitlidion Slbttrbmcr brb ®romontorcr ©ebrdnő.

©afttoirtl) K r r tt leerte jt-in ©láb attf bir ®amott= 
torit mtb lagt ben itt brr ©rjrllfdjaft amur jenben ®aft= 
toirtb Sl r i ft [jodjlebett.

©afttoirtl) | ) r i t u  oott fiolcufölb fprad) itt marfigrtt 
ffiortrit feitte Ijoljr Söefriobignng a nő; rr fonftatirtc 
iiaittíid), bag bab fjiromontorrr ® irr  oott oorjilgíidjrt 
C ualitiit fri, brr ©rmif) beőfelben Ijabe iljnt fröljlidjett 
©inti gégében, babér rr bent ©rímül and) bio Ijödjftr 
Slitcrfcuming jollr.

2-a rb fdjoii ftarf ju  bitufrlit beganii, oorliofjcu 
oiele bor nmoefrubcit .ftrrrott brit C rt, mt locídjctn 
■ bitéit fo grogé ©aftfmrtibfdjaft jutíjeil lourbr; 3obrr 
bat bir Urbrrjruguitg mitgrnonintrn, baj) bab fo eben 
fonfmiiirte ©ier ilbcr ade Diajjott gi tt  g r  mi n t  bot 
bat; bir ©djeibenben fontol)! alb mid) bir ttod) lítngcr 
SBrnoeUrnbrn finb itt bem cincit ®unttc int Síeinen, 
bí>6 t p a g g c t t m a d j e r ’ b © o b r i i i i  ttad) j r b r r  
Dl i d) t n ti g í) i tt b i o  Sl o tt f tt r r c tt j  n i d) t t tt 
f d) o tt ott b r  a tt dj t.

2 rm Sörauljorrit a g g o n itt a d| o r fd)Iieg(id) un- 
Iont tieflten 2)attf fiir bir mtb Viliéit beutiefette © a||, 
froitiibfdjaft, ebenfo bem trefflidjen ®rnumciftrr .-pereit 
y . e f e l o g e ,  torldjrr bir anőneíjmonbe fiiebettőtoürbig- 
foit (jatté, ttttb itt fpüter Diadjtftuube bib Sinbapeft —  
mobilt ttttb ttod) eiite journaliftifdje ®f(id)t rief —  per 
Swagett beő ©eleite jtt gebeit. ibuter.

A bor megsavanyodása.
Valamennyi bőrbetegségek kö/ött legveszélyesebb 

a bor m e g s a v a n y o d á s a ,  az úgynevezett in e g - 
e c z e i u s e d ó s .

A szüreielő- és pinczeedények szorgalmas tiszto
gatása es a rotatios-szivattyuvali gondos lehúzás által 
megóvatnak a borok e betegségtől. Tisztátalanság, a 
evego hozzájárulása melletti viszás lefejtés még a 

legjobb borokat is megsavanyíthatja.
Az atmospherai levegő két okon Art a boroknak; 

először a benne levő é I e n y , másodszor a benne 
telező gombácskák Altat. Ha az éleny és a gotnbAcs- 
kak a borba jutnak, ablian uj növényéletet fejlesz- 
tene es a szerves növés okozza a megeczetese- 
(lest, hasonlókig az élesztő vegetálásához, amely 
borszeszes erjedési idéz elő. Az alkohol az éleny fel
vétele által egy újabb terinénynyé, eczetsavvá válto
zik, amely éppen úgy különbözik az alkoholtól, amely-



bői származik, mint az alkohol különbözik a czukor- 
tól, a honnét létót nyerte. A mikroskopiai növény- 
fejlődések kezdeményezik a vegytani eljárást. Ha gór
csővel megvizsgáljuk az eezetes bort, úgy azt szabad 
szemmel nem látható növényzetekkel látjuk áthálózva 
éppen úgy, mint a viz hemzseg az ázalékoktól. (Infu- 
sorien.)

A hiányos borfejtésnél a levegő hozzájárulása által 
abban éleny és gombácskák képződnek — és ez a 
parányi növényzet okozza a bor megeczetesedését. 
Azt tudhatjuk, hogy a savanyus edényekben levő borok 
már hazulról magukban rejtik a növény csiráit és az 
tovább fejlesztik. Ez eset áll a nyitott kádakban er
jedő vörös boroknál is. A levegő élenye nem mindent 
kor hat egyformán. Leghatósabb zivataros időben, 
mert a zivataros időben a tej, bor, sör és gabona
nedvek elébb savanyodnak meg, mint máskor.

Éppen úgy oxvdálódik az éleny is, amely galva- 
nious vizelválasztás által tartatik fenn és sokkal köny- 
nyebb az érintkezésbe jött testeknél és a más módon 
fentartott élenynél. Ez a hathatós éleny ozon-nak 
neveztetik. Pedig nem más mint az elektrikus feszí
tés által határozott és sűrített erősebb éleny. Egyes 
vegyészek azt akarják bebizonyítani, hogy az ozon, 
vagyis az oxydált éleny négyszer oly nehéz, mint ren
des állapotában.

A borok légmentes és igy éleny- és gombaellenes 
elzárása, kellő időben való lefejtése és a szorgos 
tisztaság az eszközök, amelyek a bor eczetesedését 
meggátolják. Ahol az megtörténik, ott savanyu boro
kat nem lehet találni. Mert a megeczetesedés csakis 
a hanyagság büntetése.

11a valamely bor savanyodásra hajlandó és azt 
jókor észreveszsziik, mielőtt az eczetesedés beáll -- még 
lehet rajta segíteni. Oly bor, amely sok szénsavat 
tartalmaz — felületén atmospherai szénsav képződik, 
amely megakadályozza a levegőnek a borral való ösz- 
szekötletését. Természetes következés tehát, hogy abba 
sem gombácskák nem juthatnak, sem az éleny nem 
érvényesítheti veszélyes működését; még a potenzált 
ozon sem férhet hozzá, mert a behatási hely jól el 
van zárva. Ez eset annál előbb áll be, mennél na- 
gvobb feszülésben van a bor felületén levő szénsav 
amely a levegő összevegyülését meggátolja. Ámbár 
a szénsav oly elem. amelyben az élesztős tengnövé- 
nyek a legjobban kifejlődnek, és azért az eczetese- 
dést hátráltatja. Ebből az következik, hogy a sava- 
nyodásra hajlandó borhoz szénsavat adunk, az alkohol 
átalakulása az eczetben ineggátoltatik és pedig azért, 
mert az átalakuláshoz szükséges elem — az éleny 
— hozzá nem férhet és a már behatolt eczetnövény- 
csirák a fejlődésiikhez szükséges feltételeket meg nem 
találják, hanem idegen ellenkező anyagokra akadnak. 
A szénsav itt azt a szerepet veszi át, amit a kénsavas 
sav az élesztős növények ellenében tesz, amely gátolja 
a fejlődést..és evvel megszűnik a szeszes erjedés ; mig 
a szénsav ismét gátolja az eezetes növények fejlődé
sét és megszünteti az eczeterjedést. Eme górcsői nö
vények felfedezése nagy haladás a borvegyészetben, 
mert tiszta bepillantást enged az erjedés két tényező
iébe, amelyek azelőtt a szokásos bypoihezák által csak 
jelületesen világítanak meg.

© in  (T o m u 'i'lj íu’v 3 if t t |h ic v m iit le v ,

Untcr obigem íit e t  bnidjtcn S ic  in Stjvcm merttjen 
sytatte ciné 9io t ij nőit cinem getoiffen St., $ienfturv» 
mitticv nnb §o tc í-9(gcntrtt itt Srittcsuár, tuotin «tf» 
fleforbert mivé, mübrrnb bev XcmeSmírev Shtíflcíliiitg 
bort cincit t&ongrcfj nbjuíjaltcn, refy. ülnmcibtingcn on 
bon bmmíston $ e n n  jtt fnibcn.

Slbgcfetjcu non bent gnten asíillrii nnb bor ctiuaigen 
Sl?oyiilarit(it8I)af<t)crei bici"c§ tpcvrn íjabc id) int fficvciite 
mit mcinen 8) c v ti f 8 g c no i i  on bic Ucbcrjciigiing 
géműimen, bafi miv abfntut finnen ©ottgrejj bctiötfjigen, 
itttb jtoar aué, uad)ftet)enben ©rüttbeit: 1. finb bic 
®iciift< nnb ® tríleituem itttiiiigi-®cfdjíiftr fo ocrfdfie. 
better Üiatur, bafi biefelíteu abfoíut niefjt in c i n e n  
9ini)meti paffén, befőttbe!* aber finb bic itt bér §aiiyt< 
ftabt bcflcljntbcn mit ben in ben $roUiitjftnbfcit t'cfinb 
firfjett nirijt in ©intimig ,in britigcn.

gé biivfte oieíleicfjt bem £iemt ín Semeíbóv tticíií 
befamit feitt, bafi ba« Stefiéin nnb $iciiftucvmitt(tmg8« 
©rtucrbc itt goígo be* ®riocrbe«@cfetjc8 bon 1884 
X V I I .  ©rjrb Vlrtifel §. 10 f|5nnft c ciné Sicgnlatio- 
S$cvorbmtiig forbert, mrtdjc mit ©enrbmignng bei bobon 
SOÍiitiftcviiunS fiit Staubéi tntb ©rmcrbr in jrber Stabt 
éuvet) bie öommuual-föeíjövbe gcfcfjnffeit tourbe, batjev 
finb fiiv jebe Stabt bem SSrvtjattiiifj bevfclbcn entfpve= 
eijettb attbere SBerljaltmigSiitnfirrgclit nnb ©ebílíjrcn in 
beit bioevfen Ütegutatiu-Sierorbmtiigen mttjaiten.

3tt golge befien lefjite ict) jebei gemeinfame Ssov- 
gebeit mit óbbeiiantitem Stenn nnb befjeit ÍSrojcft ab.

g i ir  bie sünbaoeftev Stollcn- tntb 5Diciift-i<rvmitttrr<
©rnofjcnjdjaft lA IÍ 0fl,

J ’r a s e s .

Az alma- és körte-must.
Nem mindenütt terem bor. de mivel száraz torkok 

mindenütt találkoznak, úgy az is kifundaltatott, hogy 
másból is lehet valami üdítő italt csinálni, mint a 
nemes szőlőből.

Egyet gondollak és megtettek.
A miben nedv van, azt facsarni lehet, miután az 

északi vidékeken igen leveses alma- és körtefajok 
tenyésznek, az illetők föltették magokban a kérdést, 
hogy hát ha ?

E kérdésre az volt a felelet, hogy kisajtolták az 
almát és körtét és ezek levéből lett az alma- és körte
must, vagyis jobban mondva az alma- és körtebor.

Hátran bornak nevezhetjük, mert átesik az erjedés 
processusán és mind íze, mind színé és hatása után 
méltán nevezhető a bor unokatestvérének. Nem bir 
ugyan oly feuséges erővel mint a bor. de azért meg
állja helyét.

Ize eleimén fanyar, de ha az ember megszokta, 
kellemessé válik ; főtulajdonsága abban rejlik, hogy 1 
nemcsak jó vértisztitó, de különösen mell-, máj-, vese- í 
és vízi betegnek hatalmas orvosság is. Még egy igen 
jó tulajdonsága van és ez az : hogy nem hevít. Ezzel | 
nem azt akarom mondani, hogy nem lehet tőle be- 
csipni, sót ellenkezőleg nagyan is he lehel káfolni, ha I 
az ember úgy 2 — 3 litert lefolyattat a torka garatján ; í 
de az ebből eredő mámor nem oly nehéz, mint a ! 
borból. Az ember igen magasztos gondolatokat kap ; 
és szemei mindent kék-sárga színben látnak és roppant 
szerelmes lesz, ez utóbbi állítás magyarázata igen egy
szerű ; az alma arsenikumot és phosphort tartalmaz, 
a körte az előbbieken kívül még kevés sulfust is, igy 
tehát jótékonyan hat a szív és a nemesebb szervek 
működésére.

Felső Vasmegye az osztrák és stájer határszélen 
már iizletszeríileg viszi az alma- és körtebor-gyártást 
és sok vendéglőben mást nem is kaphatni, mint alma
bort. A mint a magyar határt Alánnál elhagyjuk — 
Haarburg, Píschdorf, Gleisdorf, egész Grnczig, sőt még 
ennek a környékén is nagyban gyakorolják az altna- 
és körte-must kultúrál és szép jövedelmet hoz azok
nak, a kik vele foglalkoznak. Használjuk csak álta
lában az alma-must kifejezést; legjobban kultiválják 
Felső-Ausztria-, Salzburg-, Stájer-, Korontán- és Cseh
ország egy részében ; azonkívül Bajorország északi vi
dékein is. Ez oly hasznos foglalkozás, mely általában 
majdnem semmi költségbe sem kerül ; minden gazda 
földjei útmenti szélét beülteti az e fajú alma és körte
fákkal, a melyek még azon jó tulajdonságokkal is 
bírnak, hogy nem lopják, mert élvezhetetlenek mind
addig, mig a must csinálásra alkalmasak, akkor pedig 
oly rósz és émelygős izüek, hogy a ki egyszer belé- 
harapott. többé nem kívánja meg.

Legjobb alma-mustot kaphatni (Ausztriában) Felső- 
Ausztria Wels városa és* környékén, úgy Ems, Mat- 
thausen és Grein körül. Stájerországban a Wend-kerü- 
letekben, úgy egész Korontánországbau, de különösen 
Wolfsberg vidékén, a hol a pezsgőhöz hasonló jó aiina- 
és körte-mustokat kaphatni.

A föntebbi sorok csak kezdeményei egy e tárgyra 
vonatkozó nagyobb czikknek, addig is szivünkből óhajt
juk kedves olvasóinknak, hogy ..a kik tehetik", igyanak 
sok alma-mustot és beteg tüdő-, máj- és veséjüket 
megreparálják. Pardon: megjavítják.) J .

ffiiitc ltom fiiv Síí iJcmclfttufi tnv 
(TrinliQflbcr in beit őeditter (Oiiltljiiufmi.

SBSfibrcnt) bér fiirjtid) in 83 e r 1 i u ffattgefitiibctten 
SBeratimug itber bie ©emerbcovbimiigS-Siouríic ift aber- 
íiiűí-S baj Söcoüvfnift citiev bejonberen ütegeimig brr 
fficvbaitnifjc bér ©rljiifen int @aft< mtb Sdjaufmivtl)*- 
gemerbe Ijcvuorgctjobrn nnb eitte ctitiyirdjctibc ©efejeí* 
úorlage non beit SfitgimmgSucttretmi mid) itt Vluéficfjt 
geftcUt movben, Süir gíaubeit, fcljrcibt bie „üt. 
bev 3itftimmiing mritefter ftrcifc fidjer ju  feitt, turult 
utir bon ÍÍSmtfd) aubfyrcdjeit, baji eitt foídjeí ©rfet) 
aad) bie 8Beife ber Sluíiüljitutig biefer ©eljilfrtt ins 
Slagé faffett tttüge. 83efmittlíicf) ift bab ®ienftperfuua( 
itt '©aflíjöitferit mtb Oirftaiivatioiicn iiberall mefjr ober 
menigrr, itt grófiéit Stabteu fogar uicífad) aiiruluisiV 
iid) attf X r  it t  f gé l be r rntgeuiiefen ; es fomnit fogat 
ber ga ll oor, bafi bie Sfelltiev lum beit attf biefe Sücijc 
cntflelieiibeti 6iiinnl)meit bem Sntjaber bei ©efdjiiftb 
nőd) etluaS l)eraiiijnjal)íett itaftett. ffliatt foftte menten, 
bafi bab íjíuélífum jomof)! a(8 bie ©aftiuivtíjfdiafti 
geljiifen beibe bab gteid) bviitgeitbc Snterefje fjatten, 
biefen ffnftaub eublid) befeitigt ju  jelien. Stbcv (vo(i 
affér Sccíamatiotten üfjer bci« Srinfgclberuicjen mirb 
baSfclbe in ti ttod) itniuev toUev. SDic U'írt()jd)aftlicf)c 
Ungefjcucrlicbfeit íuiivbe wcniger fdjlinutt Kin, wemt 
itt ben einjefnen fpaufevn loenigftenS eitte fefte Ütovm 
fiiv bic SSemefjmtg ber 2vitifgeibrr íieftfinbe. $ ie . Un» 
fiefjerfjeit aber, in lucídjor ber ©aft fid) in biefent 
sjjnitfte befinbet, bie ©orge, uicfjt lueniger ju  gebeit, 
ats fiiv anftanbig gilt, tntb anbererfeiti bir Kottatrm ij 
ber ©itelfeit, b ie ' Sud)t bev ©rojitljuevei, b ir i Süléi 
Íjat jt tr  golge, bafi ber 5Dnrtf))cI)itittíbctrag bei Xvin£< 
gelbri imntrr meltv in bie $ül)C gcjcfjvnubt mirb. Siommt 
bánit ttod) eitte fo fittitveidje SirbeitiltieUntig lUtífdjeit 
3al)l», ©evoir* nnb ffiSeittfeffttcr flitijn, fo ift ei uid)t 
itt oenuiinbmt, menti állmaiig cin íriitfgc lb  nőtt 
20 mtb itiebv 'fírojeut ber ííevieljtiimintie jttr Ülegef 
mirb. 3Brv fid) cinem berartigen Uttfitg nidjt bengrit 
műt, ift jum ininbeften itt cinem $ofel obev üteftam 
vaut, auf bejfrii öfteve Söeiififjnitg er angetoiefeti ift, 
oerratíjen nnb oerfanft. Üiuv buvtf) bolté Striiifgefbcr 
mirb anftSnWge BeljaitWuitg mtb gitté 83ebieuung er- 
luorben. Sinf biefe 2örifr itat fid) eitt »ranbid)at\mtgi 
fnftein [jerauigebifbet, meídjcS non bent 'f3ublifum Cpfer 
forbert, bic feitt oerftanbig űbevfcgenber ,'paitiuater oor 
(cinem lüirtljfdjoftlicfjrit ©cmiffen nerantmovten faun. 
9fnf ber anbrvcn Seite l)at bai Iviufgelb and) fiiv 
ba« $icnftycífonaI frlbft fciue offcnfttnbigcn mirtl)- 
fdjafllidjctt mtb tnoralijdjett Ütacf)t()cilc. 3)er Slelltter ift, 
tvofi allcr fid) Hitbeliben ®etool)itl)eiten, mit ber Se- 
loíjmtttg feitter Ceiftmtgett bőd) ittimer bem íoitffftrfitljen 
Srmeffnt bei eiitjefticn ©aftei aufjeiingegeíeu; rr ift

in fcinem gattjeti ©itifommeit itt brr t)ebenflid)ftcix 
SBcife abfjattgig oott ben ^tifalfigfrilen ber gtegitetii. 
©obatm aber fiat bab Urinfgelb nnb nnmrntlicf) bic 
Sírt toic e8 gegrbrtt mirb, rltoaó 35rmiit(iigenbeí nnb 
jpcrabmiivbigctibcS fiit ben ©mpfaitger. SBir íuiinidjeu 
getuif) nidjt, bie fieliner in ben Üieifjett ber ©oeinf- 
beiitofvaten jn feljen, aber ber 93rbauoUing bev Üebtc» 
ven, bafi bab Srinfgclbcrnjftcm intnitten ber lieutigeit 
üfnfdjauuiigrit iiber bie ©leidjberedjtigung int Virbritb- 
orrtragr bie Strllncr tief miter ben fejten ^anbaebeiter 
fjevabioiirbige, fűimen miv nnv juftiinmen. ( is  ift gera> 
brjn nnbegreiflid), mié eb ttod) licitté oorfotnmen faun, 
bafi ©öi)tte moiiUtabcnber ®aft()ofíbefibev, bie jnv Ee= 
lernnng beb ©efdjiifteb eitte Keit latig alb Siellner dia
iig fittb, and) ibrerfeitb alt ber tSntgcgrnnabmr tton 
Srinfgeibern feinen Slnftofi nefjmen Stnrj, geíinbc gr» 
fagt, eb ift cin gauj nitteibtidjev 9(nnd)Vonibmnb, bor 
itt ©eftalt beb írinfgctbenueienb in uttfere ffei* fjercitt* 
vagt. ÍEafi berfetbe bnrdj bie @etbftl)iife beb 'fjnbtifnmb 
nidjt brfeitigt mrrben mirb, itat bie ©rfainmitg bereitb 
bemiefen. ütöd) lueniger mirb eb nnb ber Snitiatioc ber 
©aftmirttje gefd)ef)en. ffiie ntenigett iöbiidjen giilie, in 
lueidjett ©aftböfe allé Urinfgeibev abgefdjafft babéit, 
finb ()öd)ft oereinjett geblieben, Stud) oott brit Steitnern 
ift nidjt jtt rrioarten, bafi fie bnrd) einmiitljigeb fin - 
fammenfteíjen itt abfetjbaver 3 (ii ciné attbere Sotjnfovnt 
burdjfefjen tucvbcn. ÍÉagegeit miire mit cinciit gefefj- 
geberifdjen Gittgreifen albbalb ciné bnrdjidjtagenbe SÜir- 
fittig ju  cvjieien. 3tnn minbeften oerbient bie gragc 
mitrv biefent ©efidjtí-piittftc eitte gvimbtidje Ermiigniig.

ffiinr ílicitlfotíntitittj tiuiírljcst ULIivtlj
ttttíl ficlllUTII,

SGBiv íuoílcu öleid) uou uonicíjevciii befaimt igében, 
bafi bie [vagíidje 2)ienítovbnuiu] iiid)t ben flevinflften 
iÖe^uö nilf miferc ^icfijjeit öóaftínitiíev íjat, fie ejijtivt 
aber in 93e r l i u  in eiueni cvft oor ^ur,U'm crüffneteii, 

j liüclieíejianten S-Pi érvéit a ur ánt ; íuir módéit bamit nur 
bie Ílrbeitíuerbaltnifie in ber berliner (̂ 5aftm 1 rtí)fd)aft 
eiit fíciit ménig efjarafterifireu. Xiefe fainofc X i e u f t *
0 r b 11 u u ö lantét folöenUmnalVn :

êt>cr ,Sit'íínev ift oevpflidnet, piiuftlicl) 11111 . . . lllju 
fviií) anjutvetcii mtb fitt) in ba$ auílieijeiibc AimitraUbiid) 
ciu^utvaricn. íi'eifpatiingen luevbcu mit cinci* 9-Eavt beftvaft.

A )  mirb ben Aieüiient auf baő ftvciu]fte miterfaöt:
1. üDűö <Selieu in ©e^ennuut unt ©afteu.
2. 2)a3 'líaiidicit int (̂ efdjciftS* ober Tutu-aiim.
3 . TaS ©penbircit bon $etrünfen ober Weidieufeit au 

ba§ Aíiid)eii ober ©cfd)(ift3perfonal.
4 . 3)aö Unterbaíleii ber óíefliter miteiiiaubev.
5. 2>a8 0tet)en(affen ooit TMevvefteii nnb finb foídie 

fofovt in bie bajit c\cl)örigc <2d)(infe 511 (\ie[}cu.
0 ®id) ot)uc ( illá it b ilia u ő  bem G'efdüftc^Vofal ju  

! eutfenien.
7. 3)aő Trinfeu 0011 SPraimtioiiu ober fon flipen (jeijtis 

! gén íAJetranf.’ ii, aufjer AÜicr.
iS. 2)a3 2 d)(afen loalneiib ber ©efd)aft3jeit (bei min*

I befteu3 10 2tuiiben Tieuft in biefem Pofát!).
9 . T'efiute befreunbetev ober in ^cfdtaftíirfjci 'íliiíje*

| íegcnt)eit fommenber ^erfoneu 511 eiuvfaiigen.
10. ©exjemoavt ber Ö'áfte ju (adum.
11. 3} a3 <3 tel)eiilaffen uoit Ón'fdMvr ober Viföi -ÓHafeni,

! uadibem bie föafte biefelbcit beiiutjt babéit.
12. C'()ue (Ahuiib ba3 fKeoier 311 ocrlaffeu.

B )  (S* 3 10 i v b 0 0 11 b e ti Aí e ( 111 e r 11 0 e v t a it 0 t :
1. $eber bat fein 9ieoier iu 'Cvbuuin] 311 baíten ititb 

beim £kríaffe>t bcífclbcn biefe3 in geí)öricjeii (Staub 311 fejjen.
2. Webvaudite <2evoietten, GHdfev, Wefdiiiv nnb s23e- 

fted'3 finb fofovt au ben bajit beftimmten 4;lat' 311 briugeit.
3 . 3>ie ‘i'iibavbcit ift fauber mtb öeioifíeuí)aft ait3* 

jufübicu.
A. 'sebei Aieííucr ift oerpflid)tet, iit Vílnoefeití)eit feiuc3 

Átoflef)eii beffen ©iifte 311 bebicncn.
5 . (£3 miijj bem ó'mft beim Vlu3= mib Vlnjicben ber 

ídciber ,s)ilfe e\oíeiftet merbeu.
0. íiie  ^reifc fiiv ©peifcii finb genait nad) ooveicíĉ tcu 

0peife«jlartc bem Waftc 311 beredjiteu, mtb finb Tiffereiijeit 
miv mit bem (>5efduift«perí0itaí 311 veejetn, fobag bet* (^a|4 
nid)t babitvd) belaftirp mirb

7. £.ebe gefd)öftlidje ÍOfittbeilung ober íluoeiuanber* 
fctjmtö umfi ntbiö uub oí)ue Giefdiaft3 2 tbvmui ftattfinbeu.

<s. Tie jebeSuialifje '2G01)ni 11 u]3 -STevaitbermuj ift fofovt 
aujnjeigen.

9 . ^ebev AteKnev ntuf) im Grfvaitfung3»$flfle bi3 9)lor* 
geu3 S llbv sJtad)iid)t fcitben (unt 3 ober 4 sJiad)ttf fommt 
év oicfteid)t cvft uad)()aufe!) ;  eiit Vlu3blcibeit ciueö att* 
bérén ®vunbe3 locgcn, ift ant ía g c  oov()ev be3 Ültorgcnő 
unt 8 Ut)v aii3U3eigcu.

10. t̂cber ífeílncv, tocídjer ;leitimgeit einfpanut, í)at 
bafiiv 311 forgen, baf) nur fe jmei (S’vcmolare im .'palter 
fid) bcfiiiben, uub oott ©afteu geíefeue ^eitmtgen ntiiffen 
fofovt att beit bctrcffcitbcu T(a|f Oefövbert toevbeu.

Bumiberbaitblmtgcu gégéit bie ^ovídjnfteii biefer @e* 
f(baft3*Cvbnuitg loerbeit in jcbcut eiujclnett -̂alle mit cinét* 
©íarl Stvafc geviigt, bei ioiebevl)o(teu ^alléit faun and) 
(Sutlaffuug cvfótgen. 5)a3 eiufomtucnbe 0 tvafgelb mirb 311111 
(Svfab bc3 fctylcnbcn .Víclliicv* vcfp. (2 evoii'-^uoeittav3 oer̂  
mcúbet (!!) , b a vau 3 cntfteljeiibc llebevfdüiffe 311 bon .'pertu 
. . . tb. b. bem ÜiSivtl)) ju  beftiuuueubeu 3 ’oecfett OcnUtyt. 
%[\v bic 3-olge nbtljig mevbeube ^erorbmingcit loctbcu 
gebéin mitgetl)cilt.

^d) fiige mid) beit fannut(id)eu íluovbnungcu beö (̂ e* 
fd)aft3fil()vev3 . . .

SáJeld) cin ® i í b : 30 Slcllucr iu cinem meltfíabtijd) 
bcícbtnt 9teftaurant, bie miiljrenb ber 16»fti'tnbigcu s2(r*



tirit nicOt fifsnt, niíí)t raudjru, nid)t Indjru, uidit idiúv 
fen, fid) iiicfit untrrfjaltrn, il)r 9!fiúrr nid)t utvlajfeit, 
foinni ícfanntcn 9)< cnfdjm féljen biltfni. l i r  fúr jebrá 
üadjru uub Síében imb Sejjen fiite SJfnrf junt —  
Simrntar bed ayirtljrí jalj(e)) iniiffeit! lob lrm i.

p tn - möri|tc n id jt qcvii miijeit, mer bn 
Itrd jt  Ont?

Sl'öljvcub bei iibeviviegenbe X()cil bev 53ePölfentng in 
immer lauteve töíagen iibev bic tfjcucvcu ftleifd)pvcifc a»ics= 
bvidjt, finb biefe ben 5* c 3 e í a v i e 1 n uid)t nuv í)öd)ft 
gleidigiltig, fonbevn fvgav im ^cmiffeii ©nme envttiifdit. 
3)vingcn fic bvdi bic §lcvmeveu, bei ftíeifdjnaljiHiig cinft* 
iveilcu faft gaiij 511 cutfagen, unb nuv oou ^flanjcnfi'ft 
fid) 511 cvnö^rcu. Xajj fic bieő tl)un, bev 9Jvtl) gcl)ovd)enb, 
nid)t bem eigenen Xviebe, bavauf fonuul’S ben SBcgetavievn 
and) uid)i au. £ a  belaufditcn íuiv fiivjlidf in cincin l)icfigeu 
SHeftauvant baő ©efpvad) jmcier (Mcifte. Tcv (Sine beí)auptete, 
bajj aló cinkig vid'tiger (Svfap fi it bic uiangelnbc ftleifdj* 
nalpuug © p e i f e n  au *3 Ap a f c r ni c l) í , natiivlid) ol)ue 
^öicv fei. ©vlleu bed) fdjvn bic altén Xcntfdien fid) Ijaupt* 
fdd)lid) von tpafcibvci cinciim babén, ívdijvcnb wiv iuinicr 
glaubten, fie ()dtten gvofje 5}faffeu von ftleifd) vcvtilgt, imb 
bajit iütmei' nőd) cittő getrunfeu. 2IMv bcugeit in jDemutl) 
unfer tpaupt bor bem oegctaiifd)en £>iftovifcv, bev im IlebvU 
gén bc()auptct, bajj alléin im £>afeibvei imb .'pafevfd)lcim 
jené .\Seilfvaft liegc, bie auSgemevgelte '^evfoncu in furjer 
Beit 311 ívciftigcn Ü)?enfd;cn mad)e uub 53(eid)fiid)tige fid)tlid) 
aufbíiií)eu laffe. H iibeat s ib i ! Ü'ilvjlid) íouvbc entpfvfyleit, 
Savinge imb iibevljanpt ©ccfiídjc ftatt Sleifd) 311 effen, íoeil 
fic iveit nal)vl)aftev alő biefeő feieu, uub bőd) and) ben 
33oi'3ug bev 53ifligfeit (jattén. ©el)v fd)ön! ?lbev au ben 
$urft, bev fid) bánit cinftelleu ívivb, uub bie í'őjdumg 
bcofclbcn benft 'h'iemanb. llitb baS foftet bőd) and) CMelb. 
jT>cuii SBaffev, 1111b 31000 tinfev VcitutigSipaffcv 311 tvinfeu, 
ift sjöflengual! (S'ő ift eiu bőfeő dilemma! .sjicv A>aier* 
fdjleim o()itc 53ier, bovt Saving uub Pici 53iev. £ a  ge()t 
maii am befteu ben ".Uíittelioeg: maiig piciid) uub etnaő 
mcuigcv Söiev alő fonft. la u n  ívivb mait and) auf bie 
ííoften fominen.

p ic  | le v im tu u tr t  n o n  (OUft.
'síi bev Cbftjeit biivftcn foigcnbe ‘itemevlungcn cineb befannten 

Krjícő ^endjtuna oevbienen. Míoíjeo Cbft evforbevt immev einen gc 
Imiben, fviiftig öerbattenben 'iliogen nnb förpcrlicfjc '-Heiuegungen, 
memt fetn OJcnufj, nainentlid) cin fjiiuftgev obev vcidjltcíjcv, nidjt bie 
líevbauung bceintviirfjUgen folt. 3» cinem heveito gcjdjioaríjtcii fingén 
evveflt bab rőtje Cbft leicíjt Síiuvc nnb 3Ma()img, nnb bie 'JMenge beb 
abfotnt nnoerbanlirfjen Hcllftoífeo, ben bev Magén bnvdj oiele Cbft 
nvten, t '11. 9(epfel nnb Sünien, evfjiitt, beliiftigt of)net)in nnb bvingt 
leiifjt .nvamot, Tnvcfjfall ti. f. 10. (jevoov. 9ltavc bev (SiiUuvmagen 
nietjt bnvd) bie Unjaljl gefiinfíettev, tuannev ©peifen nnb üJetviinfe, 
ben iibevmafiigeit A(eifd)= nnb (Keiunv)genn|j weviuöí)nt nnb geidjutadjt, 
nnb marén iüív non Angenb an auf voíje A-elbfviidjte nnb fvifdje 
Aetbiviidjtc tjingeiuiefen geiuefeit, mié eb bie miiben 'itatnvmenfdjen 
maven 1111b finb, fo mtivbe bie ,yvage, ob voljeb Cbft bem 2Magcn 
jutvagtid) fei nnb ob eb iibevljanpt ^érfoltéit giibe, bie eb nidjt oev- 
tvagen fbnnen, gav nidjt gemadjt mevben. Cie Cultnvbidt íjat abev 
ben 'llíagen an fo ftavfe 9tei,)e gemoíjnt, bal; bériéibe evft biefev bebavf, 
nm feine abgeftnmpfte llevbannngbtíjatigfeit m beginnen, nnb ev ben 
Snftanb bev ©djmarije iiiiftevt, menti ev eine vei', tője ve IHaíjvung, mié 
bao Cbft itt, oevbanen foU. DJlan pftegt oielfadj bab voíje Cbft jum 
'Jiadjtifdj \ u  fpeijen, eine öemoljníjcit, metdje in nnjatjligen ^amilien 
inv tagebovbnung gemovben ift nnb bebljalb Ijiev bie §vage oevan 
la fit. o!> biefe ('lemoljn tjeit iibevljanpt gcjnnbljeitogeman ift. fffiiv mitffen 
biefe öemotjnljeit aló eine nidjt non bev ('lefnnbljeitbleljve gebilligte 
beieidjnen, benn ba bab Cbft fent .Heinnittel ift, unt bie ÜJtagennevoen 
m gvööevev SlevbanungbtljatiBfeit air,üvegen, mao bodj bev eigentlidje 
oevnünftige ;!mecí beo '.Kadjtifdjeo feitt foll, 100311 fid) 1.11. cin 2tiicf- 
rfjen fdjavfev, fettloíev Miije nadj englifdjev Sitté vedjt gut cignet, nnb | 
ba bao nadj bev 9Jtaljl',eit genoffenc voíje Cbft nuv 311111 Uebevfluffe | 
nadj bev Siittigung bem Wageu anfgebitvbet íoivb nnb immev nuv 
lllalmngen évvégt, fo muft bev Wenufj oou voljem Cbft alb Ceffevt 
ebettfo umpaffenb genannt mevben mié 'Jtiiffe, litaubeln nnb getvocf 
nete ítojinen obev fetteb íovtengebnef. Oefodjteo uub gcfdjmovteo 
Lbft bliiljt menigev uub evvegt iibevljanpt menigev llevbauungbbe 
fdimevben aló voljeb. Cie Mubeveitungoform, meldje mán tfompot 
nemit, namlidj mit ;{ucfev gefodjteb obev gebantpfteb Cbft, ift eine I 
ieljv gejunbe aoviu, unt eb and) bem fdjmadjeven llíagen oevbaulidj 
in madjen uub 'lllaljungóbefdjmevben 311 oevíjiUen. £ic (Sontpote, 
nameutlidj von veifen llepfeln, Ilimen, nidjt abev von unveifen 
Aviidjteu, mié Síadjelbeeven, eignen fictj beoljalb and) utv tivfvifdjung 
füv Mranfe nnb Wenefenbe; unt, ivó eb nöttjig ift, bem Uiagett cinen 
Keit ui gebeit, faun matt fie andj mit ©cin uub l'Jaffev obev gair, 
iit SBein todjen.

(Cili im u ’9 O km iirc.
_2cii cinigtr ;jcil (intet mail auf ícu Speifefnrten bev 

(iríjjtren epötel-? in gvantreidi uub 2>eiitfd)lanb „®a.3 iteuc 
i'icmüfc" ebet Crosnos du Jupon MrjeidJnet. $a«|el!>e 
be|tel)t mtb (leiiten, füvíjie^evavti.j ijeUMinbeiten .(tuofleu 
Xic|c ‘Jtflaiije ift (eit (ain,cii Öatjvcu in Japán nnb lS()ina 
aiiiiepftaujt nnb tiúvb mm and) bei iut-3 mit gvajjtm 
[olge culiii'irt. Dieie mmbtingenbe 'l<flanje umvbe bited) 
beit Stejt bee vuffifdlcii ajotfdiaft in 'Jlcting, ®e. SBeet= 
fdjneibce, in genntecid) ciitgefiUjet, inbem beejelbc eine .ft ifié 
.íínoden bee sociiilé d’ucclinm tion in 'J5aei« jnfonmtcn 
liefj. ®níi Seebicnft bee Sínpflaiijimg nnb iSeebeeitnng 

liimi'icbee bem Slnnftgáetiice in t i e c b n e a  in bee 
'Jíéitjc non $ari#, non inetdiem Cvtc biefe .fi'notlcn and) 
ben 'ji.nnen ..CeosiicH dn Jupon 11 eeí)ictten

®ie 'Vflanjí gebőel jn  ben aníbanevnben (ilciniidjfen. 
«n8 bem fflSnejelfloefe ent(peingen jnljleeidje, faft [)ceijon. 
tat fanfenbe Íiicíiginnejeln, tneldte unteeiebifefje Sfnoden 
tragen íiefe Jlimden Ijaben eine getniffe V(el)n!id)feit mit 
ben ange|d)it)oflenen Snejeln becs Si eanjljafceS. Tee Stengcl 
t|t cmfad) ebet- mefjejtneigig, balt fid) anfeedit e'bee (égt 
dd) gíetdi untén nm. ®cefclbc ceeeidjt eine .'önbe non 20 
bi§ 4 0  (im.

^ ie  tiultuv biefev <2 tadiP-3art ift bie beníbav einfaebfte, 
ja után faun iool)l fagen, bafe t i  Wn ©cmitfe gibt, meld)eö 
10ie biefev faft obné ‘̂ flege gebeií)t. ílut 3ioccfmaB.gftcn 
pflaiiAt mait bie íínollcti (Snbe (vebvuav obev Vlnfangő a i3, 
uub 3ioav legt matt bic íinclleu in 20 Cint. tiefe Vödtei, 
je ívéi ÍMtolieu pev ?od), in eincv (intferuting Pou 4 0  ISm. 
in jebev íh’ idjtung.

(i-itt leiditcv, locfevev, ctunvS faubigev, abev bőd) an 
9Jfuttevgvunb vcidicr bobéit ift gatt3 befonberS geeignct, 
eitte íd)öuc Gvnte 311 ci'3ielen. ía d  ^cet i|t vein von Ilit* 
fvatit 311 balten uub nicljvevc 9)fale 311 bcbacfcn. 9 íad) bem 
Megütne bei 2)fouat$ Crtobev miif} bao bcbacfcn cingefteflt 
íoerbcn, nm bie jttugen iíuöfld'cit nid)t 311 Pevíepett. ^nt 
epdtjabv beíegt matt bie ^flanjuitflen mit 2>üngcv, nm 
PaS ©efvieven Pe*3 iöobeuá 311 oevbinbevn. 9lu«gvabeit 
bev ifnolleu faun matt bánit i'om ©nbe '.Uoonnbec ab 
iod()vcitb bcet 2Bintev‘3 je no■*> bebavf bciocvfftelligeu. Ilin 
bic .Stnollen in gutem 3»ft aufbcioabvcn 311 fönuett, 
111 ufj mait fic in tvocfcucn ®aub légen nnb au cinem faltén 
Cvte untain ingen.

e iub fic bev Vuft auígefcbt, fo íoclfcn fie íeicbt, iveiben 
fd)ioav3 uub finb uid)t utel)v in bev iíitdie oevioeubbav. Gtf 
főműiéit ungefaí)v 000 iínoflen auf cin kilogramm. T'ie 
’Jiibcveituug a(3 (Speife faun oevid)ieben evfolgeu. ÜWau 
Icifjt bie 4Í'nőtlen ungpfdí)v 15 5D?iiiuteu in <£a 1310affev 
fod)cu uub bann in 55uttev Inaién, ©ie főimen gcbampft, 
gebacfen, foioie mit ^etevfilie in 53nttev gcfd)ioenft, genoffen 
íocvben. —  5 )ic d)emifd)c ?luali)fe l)at evgeben, bajj bie 
ífnoííeu íicben ftirfftoffbaltigcn ©ubftait3cn ©tiivíe uub 
íinollcnbiibvatc in cinem ©tabiuiu 3ioifd)en ©tdvfc 1111b 
3urfev cntí)a(ten, fo, bafj bie •Únofleu cin foftbaveS 9fal)< 
rungőinittcl bavbieten.

p ev 05 e v e 11 f rt ft.
,'\dj lob’ beit ebien ('levftenfaft,
M) lob’ iljit mit* alléin;
Qv ail»t ben iiíenfdjeu fófutí) ttnb Mvaft 
Uub l)ii(t bie Siuue vein.
'■Uei cinem uoUen ©lafe föiev, 
fsangt evft baő Veben an ;
Unb mev vcvadjtlirij fpridjt vont '-Uiev,
•S>at fdjmeve Siinb’ getljan:
Centi gebeit ift beo Kíenfdjen 3n>ecf,
Cvtint l)at iíjn öott gemadjt 
Unb mev baö íliev uevtjöljuet fecf,
£>at öotted 3mecf uevladjt
Unb tuev beö Senfcvo Hiuedf uevladjt,
Mami nintmev .fjeil evtjojfen,
,M)iit ftetjen, ttod) eíj‘ ev fid) bebadjt,
Cev .v'öUe 4'fovten offett.
,'\a, bie iíjv fBieroevadjter feib,
,'\fjv mevbet Ccufelotinbev, 
ítlenn iljv, fo lángé eö ttod) 3 '̂it,
Kidjt ílufje tíjuet, Siinbev !
Unb beffev ift’ő, biiuft miv e$ fdjiev, 
illő bvaten in bev .í>öUc ^füljlcit: 

tviufen fleifiig fvijdjeo 5Biev 
Unb -* feiiten 3u'fcf evfiillen.

Önképzödós és haladás!
A »Hungaria«-szálloda éttermi személyzete ál 

tál a szakiskola javára rendezett tánezvigalom ki 
m u t a t  á s a.

Felültlzetések :
Szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

isok péntek reggeli asztaltársasága
l.öcvenstein M. . ] 8.50
< Miiek Frigyes . . 8.50
Stndler Kávolv................. . 8.50
Gumiéi János . . . . 8.60
Elun János
Konnncr Feruncz . . . . 8.50
Dr. Hunor Nándor.....................
Mayer József 11 .M . 3.50
Marsclmll N . keresi;« dó . 3.50
Hölrlgel György. . . 3.50
Némái Antal..................... 3.50
Maver József, vend if.s. . . 3.50
Szálló I m r e ................. 9
Spitzer M. . . . . 2.—
Eetli Lajos. . . 1.50Weingruber Mihálv. 1.50
Pelzmnnn Ferenez . . . 1.(50
Gvurcsó József 1.60Cinig Károly . . .  -r 1 —Moser István . .
Pschiháll János . .
Tiinzler József . .
Fehér Mária . . .
Bredv Karolin
Illits Jóssef . —.50Entsnliller N . -  .50Wirth Ferenez
Sinkovits lí. . .
Gnal Andor . .
Mai ősik Ferenez. . .50Stöcl Gyula . . -  .50i.servenvi Venczel .
Hninlmleck Károlv. . —.50Steingnssner M . . —.50

Fel íi I fizetés összege 105.50
Eladott jegyekért 180.—

. . Összeg 291.50
A tunczvignlom költségeiért 90.-

liszta jövcdelm a szakiskola javára 201.60J ........... jiivara JíOl.öU
A remlezö-bizotlság hálás köszönetett mór 

a nomcskclilű púrtfogóinak rendkivül áldozatké 
anytigi tumogntiisért, tigymint a siker érdekébe 
tanúsítóit személyes közreműködéséért 

1! u d a p c s t ,  189!. július 12-én.
A bizottság nevében

J l l l lc b r n iu l  ./<hnef, .1. fo. J d o s  L a jo s, s.
' oln,,k; pénztárnok.

l  Budapesti pinczér-egylet. [

=  A budapesti pinczér-egylet választ
mányának tagjai minden pénteken éjjeli 
12 éra után a Némai-féle (török császár) 
kávéházban társas összejövetelt tartanak, 
melyeken az egylet ftgyei felett fognak 
kölcsönös eszmecserét folytatni.

*
=  S ic SluSfdmíbülíitgliebci' bed Síibapeftcr ffcdiin. 

SBeiciuS ballon an icbem jrcitag nacb 12 Uhv Jiadjtd im 
(Safé 9íémai r„tilvfifd)er .Síaifcv") auf bem 91cfenpla(jc eine 
gcfedige 3 iifommenfmift ab, in trcIAcr iiber bic SBcveinS. 
Slngclcgcntjcitcu cin fveier ÍDfcinmigíanStaiifd) flattfiit. 
ben íoivb.

* Xic gcc()vtcit ©ciooí)ncv bev uugarifd)cn r̂oPiî ftabtc, 
locldic 311111 ’©tc fa 11 ifeft nacb Söubapeft 311 veifen be* 
abfiddigen, madicit miv auf cin Mcftauvaut cvfteu 9tangc§ 
aiifiucvffam, ioctd)c>3 fciucv Vlnlagc nad) nidit attciit Vlugc 
unb 41CV3 cvfrcut, foubcvu in íoeldtcut and) ĉbevnianu ciuc 
Poi'3Ügíid)c unb ívdftigc Wagcnftdvfung geboten íoivb. (Ső 
ift bic am vámhsíz-körut 1 2  gelcgcitc Üícftauvatiou bcő 
.sSevru tíéla pvcrifolcv. v̂cicbtigc ©oiuuievíofalitdtcn, 
mit crotifcbcn (̂ eiodd)fen veid) Pcvfcíicit, clcgautc öinrid)tung, 
Poî iiglicbc l)od)feiuc ©peifcu unb ®etvciníe unb bei allbcut 
febv pveiSioitvbig. >̂cvv 3) v e d) § 1 e v felbft ift cin licbeuS* 
loiivbigcv Dfcftauvateuv unb íoivb and) ben .̂ cvveit v̂emben 
fciitc befonbeve ©ovgfalt gcioô ntcviocifc loibnicn. 3)ic 53c 
bieitung ift cpaft.

* Xic ©aifoit ift 3ioav 3Ícmlid) oovgcviicft unb büvfte 
bcöíjalb icbcv Öjefd)dftömaun, íocldicv 311111 ©diû e oov ben 
Iciftigcu ©onucnftraí)(cn ciné © 0 111111 c v * 5-' l a cí) c bĉ  
uötijigt, iool)l fd)Oii mit cittcv földien Pcvfebcn feiu : beffeu* 
nugcaditet abev enipfcíjícit íoir ĉberniann bic in biefev 53ĉ  
3iel)ung (eiftuugöfdljigfte girma fivioljrtbcv (Ol)ö|a 
auf bev 5BaitMievftvaj$e lh füv allé ípiufunft 311V ĵerftcUung 
oou pvaftifeben uub baueví)afteu 4'ladjeu, aiikcvbcm and) 
füv bie 9lnbvingung bev in íjeutigev 3 «it faft fdiou un* 
entbebríid) gcioovbeneit © e 1 b ft 11) ii vf d) l i c§ e v, bic 
gleidifallő buvcb obgcuanntcn 9)fciftcv in 3U>ecfinafjig cin* 
facbcv unb pvaftifd’ev aoviii bevgeftcllt íocvben. (Sy ift 3. 53. 
füv ben Ö3aft, tocídiev bay -Síaffcehaito obev (Viaftbaiiy be* 
fndu, ungemein beguem 1111b ioot)íig, iveim ev fo miv nid)t§ 
bit uidU‘3 gevaben ÍBegcy in baöíelbc tretenb, fid) uid)t 
meljv nm baS 3 í)iiV3uniad;cn 311 füiiímcvu bvaudit. 3)ev 
Vlppavat ift iibevbieS eiufad) 1111b Icidit aii3ubvingcn, unb 
nacbbem and) bic ííoftcn feine tcfonbciy gvojjcu finb, büvfte 
êbevntanu, loeídiev auf bie 53equciulid)feit feiuev ©iifte 

etioaö gibt, fid) földje íelbftidilicfjeubc XÍ)ílvcu, loic maii 
fie beveit* iu afleit .̂ otely uub fcl)v viclcn (áaft* uub .Síaffec* 
bánfán eiugcfiií)vt í)at, bei .pevrit t i  v i y 1) a b e v anfevtigat 
íaffen. 2Biv eiupfel)íeu aû evbem and) .vjevvn v i $ 1) a b c v 
ioiool)! 311V êvfteKitng von © 011 n e 11 p l a d) c n aí$ audi 
von © e l b ft 1 1) íi v f cl) 1 i e fj e v ít beu vevebvlid)eit (33efd)cift‘?* 
Iciitcu iu bev v̂oPiit3 aufő 5lngclcgeutlidifte.

Prtö iSotcC „Ö)viiMlt*‘ auf bev íicvepefevftvajje geí)t 
fidjevau êvucl)iucu nad) am 1 . ftebev uddjftcu iu
bic Juciit be bev ípevveu 0 v á f Aevcucs uub (3j e v ő fteurif 
iibev, uub ívivb bev biőbevige Gigent()liinev A>evv © d) ut i b t 
•ftávoíi) fid) vont hk'fduifte gciî iid) 3iiviicf3Íel)eit.

,í>crr f̂tlincr >*tároft), bev befauute feiuerseitige 
Suba bev beo h)aftl)aufey 311111 „tveifjeit .'pabu" auf bev 
•ftevepefcvftvafje, eiu beveitő 70 Zsalué altcv Waim, l)at fid) 
in bev .Nilausáígaffc 9fv. 1 1) eiu fdiöucő ftocfl)ol)eő .pauő 
evbaueu laffeu, in ivelcbeő cv fidi 5»tviicf̂ ieí)cit íoivb, 11111 
ben 9íe|t feiucö tbatcnveicbai ícbeuő in beiufelbeu 311 vet* 
bvittgat. 9)iőge bem ivoblvcvbicutai füianuc bie giitige 53ov* 
jelimig ltod) eine lángé 9feibc von âíjvcit unb giite 03c* 
junbbeit fd)eufcu.

am 12. Vlitgun baő Veinjal)v. «dit‘ ©diíiler oevlaffcn mit 
$ipíom bie 5lu|talt. Xaö ueue Belnjabv begimtt am 15. 
©eptembev uub íoivb bor Aíoufuvő auf ad)t V'e()vpld(jc auő* 
gefdiviebai. 2)ie aufgeuomiuenen ©diiilev babéit im cvfteu 
vsalue 100 fi., im yioeiteu 80 fi. in .'palbjabvővaten 311 
bcjaljleu uub evl)altcn l)ieftlv volté 53evpf(eguug uub Ilii 
tevvicbt. llubcmittelte lőiincu audi von bev 'i^abluiiq  biefev 
03ebiiln befveit iverben. Otellóiig inftvtiivte OV-jiidie finb biő 
10. Vlugiijt au baő Vlcfevbaumiiiiftevitim 311 abveffiveu, be* 
3Íe()ungyioeifc au bic Xivcftiou bev főuiglidi it 11 gavifdreu 
2Bitt3evfd)ule Cfeu, 5Bafíevftcibtev 'Boftamt) 311 feliben.

M x  bic j^obittitcv Ő0.000* (s>u fiiéit - 0 1 i f  111 it a
1011 vbc bev töonfuvő auőgefd)viebeu. 9íefleftanteu,' oevavnue 
Oiaoevbetvcibcnbe, babén il)vc ®efud)e biö 1. ©eptembev 
im 9Jfágiitvatő*4'votofoll eii^uvcidieu.

tSillfitDrititg ber Cxtuulngövulio. Xev fonuuenbe lí). 
v ilii ívivb füv gaii3 tlitgavu eiu Xag von l)iftotifd'ev 53e* 
bcutmtg ircvbcn, benn au biciem ía g c trilt bic cbligato 
rifdtc eonutagárulic ftlr cic ftinber ber (iciligcu 2 tcp()aitS. 
faute itt ííraft. $cm „fouiitagíniljcubcu" 'jliitlitum l'er> 
mag cS itlnigcní' Jum íro flc  ju geveidjett, baji s j o t e í S ,  
©a l t i j a i t  j e r  mib it  a f f cc 1)ö u f c v beu gauscu ía g  
uub beu gangén Vtl'cub l'is jut Spcrrftuubc iljre gaftliécit 
hforleu ofieuljaltcu (innen.

I>ti5 3atnflrftnjelien , u-etdies nőm 'Jíerfonafe bed 
„t'uaub tpotel Hungária" jn ©uuften bev ( S r v i d i t u n g  
eut ev  g a d) f dl n I e avrangivt roiivbe, fanb am 8. guíi 
m beu 'Jiaumlidjfciteu ber 'Jleflauration bed .fjervu fi o d) 
fioruel auf bev 2jéd)ent)i4Ivomeuabc ftatt, Tev evljabeue 
" , lbí>r jumetfl bie íievaufafjmig, baji baS fitaujdjcit 
iibev a (le flíageu fiait befudjt mar. S ic ftencii AjiotelievS



S t a b l e r  mit) ®  I l i i t ,  bit jmei gematligen göibciev 
aíle« ®iiten imb 9Hl<flid>en, beel)iten bis fpHt in bit 9iad,t 
I)inei» bie ©efellfdjaft mit if)iei Megemoait. Untéi- Vlnberen 
felijeit mii mid) bie .{jenen ffi v a b e p, bPröfeS ,{j i ( ( e |j v a n b 
S( d m n d , T i .  .{> n e I i n g e v mit (einei (ielieiidiuilibiqeií 
©cntaljliit, bie nieiftcii Vlii8|d)u|j.fflUtgliebei bed Jtelltiei- 
Seieiiií ic. Vilid) Don ©cite bei Sínffeefiebei.®eiioffeiifd)aft 
innen bnjii eifdjienen bie .{ieiieit SíicepiSfibenl V é l j  m a n n 

e i n g i  ii b c i, M e l l e i  imb Slnbete. Uebeibied ueiljen' 
lidjle cin leidjei Slot bon fdjönen g-vanen nnb Siönleind 
bie fjodjfleinlltljlidje lluteif)altniig nnb műibe bem Stanje 
in andieidjeiibftem SKajje bid jiim fpSteu Sióidén geljitl- 
bigt. Sírni faun fllglid) fagen, ba(j fiit bie godjfdjnle iveit 
IIbei 200 fi. „eitcmjt" nmiben. Vilid) bem jjjeiin 91eftau- 
inteni S ó d )  jódén mii unfeve boílc Slneiteiiming, inbem 
(ciné SIldié nnb Seflei bid ind Sleinftc bad ©efte botén. 
3 m Sitimen bed Vliiangiinngd-ISoniitód, meldied fid), offen 
gefogt, biefeiljalb giofjei Sililjcn nnteijog, biiltfcn mii 
Vilién, bie bad Siönjd)en mit iljiei peifönlidien ®egemoait 
beeljiten nnb il)i ©djeiflciit fiit ben gnten gined beitmqen, 
ben tiefften Dauf aitö.

■ Jlm ietliüigte 2Tad)iitOtiit. 'fn Solgc bed in léptéi 
Beit fidi bemctlbai gemadjten ©toftniangeld plánt ein l)ie- 
(igei 9íebafteui, ©eilegei x., ioe(d)ei aufjeibem fiait in 
(Sljaiibiitidmnd madit, fein {lanplgnaitiei in cinem in bei 
Sofefftabt gelegencit ®aftf)anfe anfjnfdjlagen, mofelbfi be-
tannllid) iininet genllgenbei „® toff“ uoiljanben ift. __
S id tief in bie 9íad)t biliéin jcd)le biefei Tagé in einem 
VSoiftabt-Maftljaufe ein Vmocnit —  bon locldjém bie böfe 
Santa beljanptet, bafj cv tiiglid) (cinen „©djioiltl" l)nt —  
nnb qojj Tiaubenfaft in földjei Sfcngc l)inlei bie Söinbe, 
bafj ci ben .{liminc! fai ciné Sajjgeigc anfab- (SS üigeite 
il)n, bafj ltod) (ein Slbgeoibiieteiimanbat fiit iljit fieigciooi- 
ben; beim il(ad)()anfegei)en fotbeile ei, mii fein Síiitljdien 
jn fllljlen, Vilin in Vlim mit Söatdjnd bad 3 al)il)iiiibcit in 
bie ©djiantcn. VInf fein lolifted 9íationalitaten-éefd)impfe 
etfdiien in bei í-gaffc einc menfdjlidje Meftalt, bie ei nidit 
eitannte, flcif nnb feft abei fiit bad in bie ©dfianfen ge- 
foibeitc 3al)il)nnbeit l)ie(t. Síim tani ed jn  enipfinblidien 
VliiSemaiibeifcpuiigeit, meldic mit einei anftütibigen guiid)- 
tmig bed loeinfeligen 9íad) beiben, bei fid) bei Tagé abei 
nagyságos d l fdjimpfen léigt, enbeten.

T>no b.iotci ,,‘gi’ n itnonia“  in S  I a n f e n b n i  g íjat 
bei in boltigen Sieijen anfd Söefte befannte 9Íeftauialeni 
,{ien 9! a g n ®áboi an fid) gebtadjt nnb loiib badfelbc 
aui 1. Vlngnft eiöffnen.

27cn ei u n jia iifd ie r S fa a fsD ííig e i. ® ei angefebenc 
©idamjei Söeiitgiogljanblei ©Süljeim ©d i n  ti), bidl)ei 
pienfjifdjet ©taatdblligei, legle am 23 b. 99Í. (cinen (íib 
old nngaiifdjei ©taatdbiiigei jn .{ifinben bed Vijegefpmtd 
bed ©aiamjaei ISomilateS ab. S íit ©dint!) lombén and) 
beffen ®attin nnb 3 Sinbei nngaiifdje ©taatdangeljöiige.

p tc  Cidifttftfeiei bet o-adfídjulV bei ü S in te t S.to- 
fi’l'iets fanb in boiigei VISodje im Sonfeicnjfaale bei 
.{lanbeldfdinle Vlílina ftatt. VSit entnebmen bent V3eiid)te 
ilbei bad abgelanfene ©d)ii(fabi, baji bie ©dinié in iljiem 
evfleii ©dinljabie bon 135 ©djllletn, baiimtei 25 Seljilitige 
bei ®enoffeitfd)aft bei @aftiuiitl)e, befndit mai. T ie  Veiftnn- 
gén bei ©diíllci moreit ledjt befiiebigenbe. (Sd fonnte baíjei 
einc Vlnjaíjl bon ©djiilcin mit icimieii andgejeid)net mev- 
ben, toeldje bon bei ®eibeibefd)nl>lSonimíffion, bon bet 
fjaitbels- nnb ©eioeibefainmei, bon bei Seitung bed ®ie»

ininind nnb bon niel)ieien ©iSimeiit bei ©dinié gefpenbet 
murbeii. I)ie anígeftedten fdjiifllidien Slibeiten bei'©d)illei 
jeigten anf bad Tentlidifte, mii ibeldieit ©djibietigfeiten bie 
innge ©djnle jn fömpfen Ijalte nnb íoelttje (Sifolge fie 
tiopbeut eijiellen.

CmpfclifensmettOcs jáotcl in  -i'rag. ®en bie
Viagei Vlndftelluiig befiidieiiben Ungain einpfcljlen mit bad 
„ .{ lo ie l j n i n  g o l b e n e n  ( Sngel " ,  ein eleganted, mit 
alléin Somfait andgeftatleled ®afll)and, loofelbft Vlndftellnngd. 
giifle and Ungain fletd bie befte llnteitnnft nnb aiifmeif- 
famfte löebiennng finben.

S S c iu -^ ít in lif. Sn bet jiingften Vlenai-Sipniig bei 
©ubafieflei §anbe(d. nnb ©eioeibefainmei kadite Samuiéi- 
mitglieb ®abiiel Soljn ju t ©piadje, bafj ein in Söijljmen 
bomijiliienbei ©pejialift in migailiiiibifdieii Bonilláién 
Snfeiate beiíiffentlid)t, in weldjcu beifelbe Sein.gptiatt jm  
(Síjeiignng eined boijllglidjen il>eined anpieift, bon loeldjem 
2 Silogiamm jiini $ieife bon fi. ö 50 jut SBeieitnng bon 
100 fiié i VBein andicidjen. 9íadibem bilid) beiaitige Síadji- 
nalionen fomol)! nnfere Seinpiobnjenten nnb VBeini-anblei, 
foioic bad fonlnniitenbe Vwblitnm atg gefdjabigt loeiben 
íönnten, iáid fflebnei, bad SPififibinni müge in bei nadiíteit 
Vlenaibcifantinlimg Voifd)liige eiflotten, beljtifd .{lintanljal. 
Inng biefed fd)íiblid)eit bon cinci aitdliiiibifdien Simul 
piattijiiten ©eioeibed. Viafibent ®aion Sodnnciftei loied 
anf ben Umftanb ()in, bog in feftciieid) bie (Síbiingung 
eined l’eben«miltelbeifalfd)iingd>®efe|íed (fielje nnfeien Vlililel 
in boiigei 9íunnnei) im gngc ift, íoobntd) öbnlidien Uebei- 
giiffcn o()ne()in geftenert loeiben bllifte. Viíifibent pioponiile 
nőd;, bie Saininei müge ben bőm Somnieiinitglieb Soljn 
boigebiadjten Sáli áld Vlndgangdpnntt cinéi an ben {lanbcld- 
tniniftei jn tiditenben (Singabc inadjcn, in mcldjei mii bie 
©djaffnng cined Sebendinittelbetf;ilfd)iingd-®efcped angefnibt 
loeiben folt. ®et Vlntiag bed Soifipenben louibe mit 
©timmcn-Einljelligteit 311111 ©efdjlnffe eilioben.

^ i i r  2Ö lilignitcul)onitCl. Óm- Vldeibanniiniftei ® iaf 
©etillel! I'idjtete biefei Tagé einc giinenbe an fainnitlidie 
SJeingaitenbefipei llngaind, in loeldjev ei bicfeíbeit anf ben 
jnneljineiiben .{lanbel 1111b ffij-poit bon ®  e i n 11 a u b e it 
aiifmeitfain madjt, femet bie Vlngabe bed ebentnell bei- 
fanflidicu Siaiibengnanliiind abbeilangl, baniit et in bei 
Sage fci, bie Snleieffenten anf bie Síittcl 1111b ®ege 311111 
beftmijglidiften Vllifape bon Timiben anfnierffain niadjen 311 
tőimen.

P ét J'fciíitjltoníum in 3(ugarit betiögt bnidjfdinitt-
lid) 13 Silogiamm jdljitid) pei Sopf, loíiljienb in 6ng(anb 
47 Sgi., in gtmitieid) 31 Sgi. pei Sopf entföHt. 'jiiiib- 
flciid) loiib untéi alléit fiiitbciu (Suvopad in Ungain mit 
menigficii gegeffen it. 310. 1 Silogi. pei Sopf itiib galji, 
loiiljicub in ISiiglmib 18 S g i., in Siantieid) 12 Sgi. pei 
Sopf toiifumiit loeiben.

Éiltmmfji'lt non SfAggurftcit. (Sin empfetileiidioeiKjed 
9ÍC3epl iibev bad (Sinuiadjeu 0011 (Sffíggmfen ift nad) bem 
V i. Slatljg uadifteljenbed: 3 "  ©ffigguiten eigiten fid) am 
beften gmi3 Heine, 4— 6 (Seutimetei lángé fiifetje ®uifen, 
bie feine Síerfeu ebei Selllei befipen biiifen. 0 Vitet (Mittfcu 
loeiben 3iiuiid)ft in faltéin SBaffet geiuafdjen, bánit mit 
einei .{lanbboíí fíeinct gefdjíittei, abei uidjt jcifdjuitteuei 
Smiebelit in cinen Topf getíjau, l /i  Silogiamm @aÍ3 
bailibeigeflteiil 1111b 12 ©tunben ítéljen gelaffett. Tann cift 
loeiben fie in cinem fa 11 bei midgebtll()leu ©teiutopf untéi 
|iiii3ufllgeu bon ®em(tijeii, nie 20 ®tamm meijjei Vfeffei,

10 ®tamm 'Jíeugemilije ebei 9íe(tenpfeffei, 15 Voibeei- 
bliilteiu, 3 .{idnbe ball T iII, etiuad (Sfllagou, einige ©len
ge! Tljbiniau nnb ©ójjúenfiaut, főnie eiue Heine ©tange 
in ©dieiben gefd)uitlenen Síeeneltigd, cingelegt uitb gutei 
ffieiueffig bmlibei gegoffen. 9íad) adit Tagén loiib bei 
(Síiig obgegoffeu, gelodit, abgefdiíiunit, nad) bem (Slíalteu 
miebei aufgegoffen, bei Topf mit einem ©lein bebectl nnb 
in einei liifligen, faliéit Samuiéi aufbeioaíjit.

('n’íim fuu’le C rD ífll (dined meidi 311 tőiben imb teidn 
beibauíid) jn madien. tini biefeu Bmerf 311 eneidien, loeiben 
bie 311 todjenben Gibfeit boipei mii (altéin Vikiiéi Ilbei* 
goffeu nnb etma 12 bid 15 ©Imiben in bem VBaffei ge- 
aucdt. 91ad) ©eilauf biefei Beit miib bad VBaffci abge- 
goffen, bie fa gegueilteu (Síbfeu loeiben alfo ltod) fendjt, 
in einem ®cfag bebectl, an cinem nnijjig loaimen Ölte 
jmeimal vinunbjioanjig ©tunben îngefledt. Vluf biefe 
Vikiié fmigeit fie au 311 leimen, ed eutioitfeít fid) etioad 
Binferftcff, nnb fie loeiben bábuid) 3iemlid) meid), ídjmecfen 
migeneljmet, loeiben ieidit beibauíid) unb eiljalten fo 3iem- 
lid) ben ISE)avaftei gtilnei fiifdjei (Síbfeu Gin díjnlidjcd 
©etfaljieu loiiibe gémig mid) boitl)ei(()aft bei ben V i l i j é n  
imb © 0 () 11 c 11 angeioenbet loeiben Kimen, loobunb and) 
biefen gilldjten eine giöficie ©eibmilidjlcit beiiieljen mei- 
beit bliifte.

SJcrfarjcnc tápcifcit geitiefjllat ;ii madfen. 9Jían 
bilibe Ilbei bad i'iefág mit bei oetfaljeiieii ©peife eiu lei- 
ucned Tud), neldjed abei gaii3 Itocfen fein mug, bebeefe 
badfelbc mit einei biefen Sdiidit ©al3 unb laffe bie ©pei(c 
inijig ibeiteifodien. Vikim maii tiad) einigei Beit foftel, 
mitb maii bad VleiíaIgen faum ltod) fpliieu.

líinei túl Aires Jjn lei- „ífötn. Vjolfdjtg." finben rajé 
fotgenbe Vínjciflc: „gfll eiu fleine? .bir.tel erften Vtanged 11'ivb 
em anfetjnticíler Vlíann and gutev Samitie atd licitnél gefudll. 
Teridbe mufi nebenbei ben jiaudtnedn in feinen Slibeiten mit 
uuteiflilpeii uitb eoent. atidl mit 'Píerben umgeben főimen. Tan. 
cinbe, angencbiite ©teltuug imb gined @atör nad) Ilebcieiníuufi 
3'tgcfiebeit." — Ein recfit angenepmei 'lioften !

© i n  K c b i t o ,
bcffcit 9íuf(öfuiK] 'Jíieiuanbem fd)iuer faliéit uúvb.
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BROD 
BROD 
BROD 
nuoi)
BROD
BROD

Die
STP.UIÍR
STEÜF.R
STEÜER
S T E U E R
STEUER
STEUER

Szállodai személyzet kerestetik.
Portás, B érszolga. Szobapinczér, 

Éthordó.
A m ag y ar és ném et nyelveken kívül m ég a 

franezia és angol nyelv szükséges.
Csak szakértő reflektálhat. 'TpQ

Bővebbet
L E T H  L A J O S

íi budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulala főügvnőkénél.

E in k le in es  H őtel
in mit 7 Passugierzimmern, Wohnzimmcr, nebst

g g r  K affeehaus
mit 2 vorzílglichen Billnrds, nett und sauber eiugerichtet. Alles in gu- 
tem Stand**, in dér Niihe eines Balinhofes, ist aus freier Halld zu 
verkaufen. Drei Jalire Kontrakfc.

Niiheres in dér Administration des Hlattes.

Brüxer Sprudel-Sauerbrunn
bestes und billigstes Mineralsauerwasser

emplőhlen von 44 In- uncl auslánder Professoren und Aerzten, bei Dyspepsie, 
Magenkatarrh, Sfture-Bildung. Harnorgane mit Gries- und Steinbildung, Hype 
ráhmie dér Leber und Milz, Anomalien dór Gallensekretion, Gallenstein, Gieht 
und Diabetes (Zuckerruhr) demzufolge wird Brüxer Sprudel Erwaehsenen uml 
Kindern wiirmstens empfohlen. — Brüxer Sprudel ist mit Wein, Fruchtsáften. 

Zucker das beste Erfrisclnings-Getrilnk.
Hauptniederlage ftir Ungarn : Budapest. Király-utcza 34.

Vorriithig in allén Apotheken, Minerabvasser-Handlungen, Rcstaurationeu u. Kaflehiiusern, 
mán verlange

Brüxer Spritzer oder Brüxi buzogó-fröcs.

 ̂ ,| r ^  'A l rá írn lir—I i—̂ I — | r-l 4 - | r-l — | i—I — | r-l ^ |  r ^  — | »—̂ .I r-^ -^T r^T -il l—l - r t

_ C. S T Ö L Z L E  S Ö H N E
K. u. k. priv, Glasfabriken u. Glas-Raí'finerien

| ii |licbcv-(O cltcviclri| t Jfrt-JtuflttrBcifl.llcu-'gTugcflIcifl, öoflcitmaft, gugcuiu, Öutcullruitu, fitfaug. Jn Ő alfiim i: Int licit Ili aT, 
Mcoigcniljaf, vaui ön. fin itfititicbciln gc : 3Üicn, Jicilfatto, III. Jaaf. f  ilia lcit : VHitöoCfaDiiiu, $ri)iiitlitiiuitctlliafic 7-t, 'ü-'iag,

3,tcrfiu, T'auömi. (XT Budapest, Köniffsg'asse Nr. 50. W
Musterlfff/er u. Af/enturcn: Ncw-York, Hamburg, Paris, Amsterdam\Rio de Janeiro u. un allén nanihaftéren llandclsplátzen des Őrien!s.

Renmnmirlc Erzeugung von Crystallglas glall, gcschliffen. gravirt, guillo- 
cnirt, geiilzt und mii Karbon decorirt, in einfacher und künstlerischer Ausführung.

Press- oder Gussglas, in praetlschen Formen für den Hausbedarf für 
W l r t h s g r e s e h f t f t e  und R e s t a u r a n t s .

Tafelglas in állón Sorion und QualitHton, bclgisches Solinglas in íillcn 
Stürkcn und Dimensionen. Schnürl- und Schuppentafol, Farbentafel geillzl. dessinirl 
musslinirt in den modernsten Dessins.

Sandgoblfl.se Manufactur! 1 !
Finglas belegt und unbelegt 11!
Finsniegel nach Nürnberger-Syslcm eingerahmt und ausgefülirl.
Allé Artikvl für den Wirthschnfts-. Ilandels- und Fabnksbodarf.

SpeeialitAten : Beleuchlungsartikel für Electroteclmik in den ausgedehn- 
toslon allerneuesten Formen. als aucb Belouclilungsartikei für Petroleum und 
Gasbenülzung im Hausbedarf und in Faluikon.

Elementengláser für Tclegrafen und Telefoneinrichtung in allén möglichen 
Sorlen.

Mtlchflaschen, Conservengláser und Saftflaschen in versclüedensten For
men mii bereils öfler prilmiirlen praclischen inechaniscben Verschlüssen.

Syphon und Gazeuseflaschen in Cryslal- u. Luxusfarbenglas. gravirt geiitzl 
etc. ausgeführt. Kugelapparate zu Sodawasserselbsterzcugung für den Hausbedarf.

Flaschen für Weinbau und Kellereiwirlbscbafl. für Bienonzucbt, llonig- 
exptu-l. übsl- und Garlenbau. sowie für Industrie und Gewerbe. — Überbaupt allé 
Formen dem Gcschmacke versebiedener Lilnder angepasst.

p i- c i« c m t i'á it f c  m t f  U c v la iu t c u  n v a f i#  t in h  fv m u 'o . "THJ



Neues Abonnement! I
U b íf  ^rtiib uitfc ittrrr. Mgcmcine iítuflivtc 3fitung 31 ^abvgang 1891',
® xhíío H Inge erfcticint cin 4>efr, t>ie v»id)6altiflfle iííuflvivtc ftűmilicn»aei»

tung. Vrciő iMCVifljaíjrlid).................................................................... n’ y ír
ffltit 3-vanto*3u{enbung........................................................................>l- J,4°

Hcutrdír liomnnl'ibliatlirb \u llet»ev írni* uut> ’JMeer. 16. ^abraaiig 1891.
"  §111 c M íflflc evfdieint fin luingt bio IhTUovrggfnfíteu ben id)en

Cviflinal»9íemanf bor ©egeubavt. 'JJrciS iMcneljalnlidi..............................l>-
3)10 granto 'W swffM bung................................................................................ ^  1,80

lto m  fele Mim Illrrv. 1891. ISiMieint Woimtlidi. ^nlialt.eidific beutdie 
ér m(t difién f̂íuftrationen bfwiUn-iei- ÁliinftlfV, juv '-Bilbiing unb Untéi-*

haltaiig fitr bio g-flmiiie. ipvoid uicvtolja()vlid).......................................H-
iUii 3’ianfo.......... ................................................................................."• -16

f ir OJurtcnlrtiiUf. ®i(ligí«ed ilíuftviitcd ftamilietiMatt. 3a()vgang 1891. Ette
14 Jagc oiidieint cin .§rft. Vrciő fievte jáhvltd)..........................................fl- L20
SOÍit ftvanfo^ofljuicnbung.................................................................... fi- 140

Zu beziehen durch dle Buchhandlung von

O T T ©  IT A G E X i j-uaa-.,
Budapest, Museumring, Nationallheater-Gebaude.

Das besonders beliebte

Alt-PilsenetzerBier
in ga ran tirt ed ito r, u n v e rftlsch te r Q unlitiit em p lio h lt: 

die Z e n t r a l - H a n p t n i e d e r l a g e  von

Ö B L É T  G É Z A ,
Budapest, VIII., Aeussere Stationsg-asse 41. 

Exportkellerelen in Stelnbruoh.

In Budapest. wio auoli nacli siiminMichen hiosigen V ilién  w ird  
bői A iiftiiigon von üiier 10 Flasclien franc# ma Haus seslollt 
Regalepáehter und W lederverkílufer o rh a lttn  Rabaet. In din
PriTvinz wei-dcn Kislon m it 25 und .dl nnscl.cn, sovvio F.lsscr 
ii I , .  I ,, V, Hektoliter gelieferl. Proiscournnle franco und jíratis.

F f  leidende Fllsse empfehle ieh mein Erzeug'niss in Fussbekleidungt
G E R Ő  A D O L F

S c h u h m a c h e r m e i s t e r ,  V.. B a d g a s s e  N r . 2, i in D i a n a I) a d - Go b ílutl e. T e le p h o n  Nr. 1081.

K u p fe r g e s c h ir r  fűt- H o t e ls ,  R e s ta u r a te u r e  und 
P r iv á té , K a ffe e h e r d e  und K a ffe e k a n d e ln  fin C afe-  
t ier s , soaucli G e fr o r n e s -M a s e h in e n  bester Coustrue- 
tion,wie auch allé Arten K u p fe r k e s s e l zu den verschie- 
densten Zwecken verfertigt zu den billigsten Preisen und 

in bester AusfUlirung

K A R L  S C H M A C H
Kupfersehmied

B U D A P E S T , k e r e p e s i-u t  1 7  u n d  22 ,
U ebernehm e aucli K upiéi1- mid U isengesch irr z ű r  V erzin- 
nuDg und R e p a ra lu r  zu  (len b illig sten  P re isen . ip y  

E tab lirt seit 1850. "TKS

g: Kelne Lebensgefahr mehr! ^
Von dér lobi. Obcrstadthauplmftnnschafl unter Zalil 9221 891 zűr Benützung empfohlen.
D ie F en sterr  e in ig u n g , w ie  das A u s- u. E iiih ' .ngen  
derselb en  is t  ganz gefa h rlo s  nur b ei A nw en d u n g

Patent-Sicherheits-Standers
f lU G U S T  H O R V Á T H .

Preis eines Apparates 10 fi. I r S r i r S Ö
Budapest, VI. Bez,, Theresienring 5, náchst dér A ndrássystrasse.

Für Regalienpáchter1
und

FlascbeuMer-WiederyerMiiíer. I
M a g - y a r

öyportföljiflcé 
S t e l n b r u o h e r  

F l a s o h e n b l e r .
ancrfflim t befte Cunlitftt 
in 3terítt)tiiflcn ju  00 
írtyen berpnrtt uarti ollcit 
;liirf)tunncu in felnőttben 

CitnlitiUen t'cvfcnbct : 
(fjport Snflctbier,

„ W ar.ícttíucr,
„ tíoflcr, Imtun. S'ier, 
„ $oppcImiir,ictil)icr,
„ .^ofbicr, lidjt uttb 

bunící,
„ ii In fj?ilfctt.
„ fBortbicr, ftínoari 

En gros-Sl’icbm ierföufcrn 
ticfDnbcrc®cflüuflin»itflf«- 
syeflelluttíu'tt fittb nub- 

Írf)lir61iri) ott
B I E B E R  A N T A L

BUDAPEST, Kerepeser- 
strasso6  su ricl)tcn.Mírcifr 
cournnt f l r n t i íu .  frnttfo.

üvegbiztositó-szövetség
■A. lalcA3.lt 1 8 7 6 .

IRODA: BUDAPEST,Deák-Ferencztér 6. szám
(A n k e r-u d v a r ) .

biztosit mérsékelt dijak és előnyős feltételek mellett 
ablakot, tükröt, magánlakásokban, boltokban, ven 
déglökbeu és kávúházakbnii, ámállványokbaii a bolt 
belsejében. c/égtáhlákat, felülvilágítókat úgy az

üvegen létező írást, edzést és festést.

Biztosit ü v e g -  vagy t ü k ö r t á b l á l
s z á l l i tm á n y i  k á r  e l le n  is. 

Nagyobb vagy több évre szóló b iz tosítások 
nál külön kedvezm ény adatik .

Károk fji/orsan rendeztetnek.
Az igazgatóság tagjai:

M erényi Jó zse f
a MUhllierg J .  ős t. ezóg tu lajdonosa.

L u ká ts  G yula X a y y  liezsó
országgyűlési képviseld. műépítész.

K A R L  H O F F M A N N
Budapestéi1 Leichenbestattui ig.

IV . Bezirk, Leopoldgasse N r. 6 .
Ausfdhnmg sehfinor und preisvvtirdigor

Leichen-Bestattungen
m it midi fra« |ü |U ri|rm  U huin- arbauicit 

tiiu ’iii'u pr.uíjUuUlru

GLAS-LEIÜHSKWftGEN.
Besonders beinerkensweith

I., II., III. und IV. Classe Bestattungen 
mit G-las-Leichenwágen.

Prachtvolle Aufbah rung zujeder Classe.

Láger von
H O L Z -, M E T A L L S Á R G E N

und

Grab-Kranzen.
U e b e r f ü h r u n g  von Leichen in 

herm etisch verschlossenen

D O P P E L -M E T A L L S A R G E N
nach jedor Hlcliluitg .ion In- und 

Auslnndes.

F ilia l-G e s c h a f t :  VI.. Grosse Feldgasse Nr. 10.

An die hoclm relirten  Herren Hoteliers, R estaurateure u. G astw irthe!
Allé möglichen Gattungen dér

vorzüglichsten Fische
sitid in b ester  Qualit&t und b öch st p r e isw ü rd ig
zu habén bei

Fischerm eister J o s e f  M a y er
v o r m a ls  K a r i  S c h le is s .  "

S tand: am Fischplatz. Wohnung : Müllergasse 5.

Minden versenyzést kizár
Véghlesi V E R A - f o r r á s

hacánk legkitűnőbb, legtisztább és c o v í i n V l l v Í 7 P  
legolcsóbb széusavdús, égvényes 3 « » a . I l j U V I Z . C

( X J r a d a l m i  - v e z e té s )
VÉ)GrIíLES, Zólynm-megye.

V
E

leder Concurrenz die Spitze bietend
Véghleser

ist die

-Quelle
Sauerwasser

133-a.d.a.pesti 
fó ra ,^ :tA r : Erzsébet-körnt 56, Telefon.
Kapható fiiszerkereskedésekbea és vendéglőkben. V I

Szántott ruktfyv a vidéken.
.1* első évben (1880) ani/iinxtwitól—decxem berig eladatott 

6 8 .0 0 0  üveg.
M á so d ik  évben (1800) cladatott 800 .000  üveg. A

das rcinste, billigste und beste köblén- 
saure alkalische vaterlándische

C E X e rrsc iis íU ic lv e  V e i - w a l t u n g )
V £] Gr Ií L E S , Sohler Co mi t a t.

lé Butrapclt ( E l t | a l u ' t l j r i n g  5 0 ,  t e l e f o n .

W  Krbllltlicli in Spezcreihandliingen und tínsthiinsern.
4>u Xca incirtcii PcoulitifGiMrii íticdcrlaoca.

lm  eveten J a k  ve (1880) A l ig á s t-U e x e m b e r  w u rd e n  v e v k a u ft  
fiSMOO M a schcn ,

l m  x ieeíten .la lire  ( 1800) w u rd e n  v e v k a u ft 800 .000  F lasclicn.

Budapest. 1891. Druck von F. Buschmann, Kronprinzgasse v.
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