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A szállodások-, vendéglősök- és korcsm árosok- 
ip a rtá rsu la ta  létezik :

IV. kerület, Himző-utcza 1. szám.
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a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának 
helyszerzö főügynöke, IV. ka lap-u tcza  5.

Szabályzat
a budapesti pinczér-szakiskola szervezésére.

(Tervezet.)
1. A vendéglőipar hivatásszerű gyakorlására ké

szülő tanono.zok (boriink, pinczértanulók) számára 
Budapesten szakiskola létesíttetik

2. E szakiskola látogatására kötelezletnek mind
azon üzletek pinczérlanulói, melyek az italmérési 
törvény határozm ánvai alá tartozó italmérésen 
kivid ételeknek korcsmaszerü kiszolgáltatásával is 
foglalkoznak és ez utóbbi ipar gyakorlására ipar- 
jogositványnyal bírnak.

3. A tanulók kötelesek a szakiskolát (heten- 
kint két délutánon át) pontosan látogatni. Nagyobb 
üzletek tanonczai úgy oszthatják be maguknak a 
szakiskola látogatását, hogy az üzlethez tartozó 
tanulók fele — rendszeres beosztás mellett és 
rendszeresen fe lvá ltva  — mindig az üzletben 
marad, fele pedig az iskolát látogatja.

4. Az a tanuló, a ki a szakiskolát pontosan 
látogatta és a vizsgálatokat kielégítő eredmény
űvel letette, »a budapesti vendéglősök, szállodások 
és korcsmárosok ipartársulata« által felszabadit- 
tatik s erről megfelelő, a társulat által kiállított 
oklevelet nyer.

5. A szakiskola számára a megfelelő helyisé
get a város törvényhatósága engedi át.

6. A város nevezi ki és díjazza a szakiskola 
összes ta n e rő it; a specziális szakmához tartozó 
tantárgyak tanítására a szakerőket a budapesti 
vendéglősök stb. ipartársulata nyerné meg.

7. A szakiskola II. és III. osztálya számára 
szükséges szakszerű  tankönyvek  előállításáról a 
budapesti vendéglősök stb. ipartársulata gondos
kodik.

8. A rendtartási, fegyelm i ás felügyeleti sza
bályok általánosságban e szakiskolára nézve is 
ugyanazok, mint a melyeket a m. kir. vallás- és 
közoktatási miniszter úr 1884. évi 27406. sz. a. 
az iparügyi miniszterrel egyetértöleg kibocsájtolt 
rendelettel megállapított; ezek több pontjának a 
pinczérszakiskola specziális igényeihez való alkal
mazása s főleg a felügyeleti jognak a budapesti 
vendéglősök stb. ipartársulata által leendő gyakor
lása, a szakiskola végleges szervezése előtt az 
érdekelt szakközegek közbejöttével lesz megálla
pítandó.

Tanterv és tananyag.
I. (Előkészítő) osztály.

Az irás, olvasás ás számvetés elem ei: a má
sodik félévben nyelvtan  ás irá ly tan . Torna.

II. osztály.
M agyar ás ném et nyelvtan; leírás, elbeszélés, 

értekezés, az iparosok között kívánatos jó tulaj
donságoknak, a szorgalom, takarékosság, becsü
letesség és munkásságnak olvasmányokban, ille
tőleg példák által való feltüntetése. A magyar 
a lko tm ánybó l a polgárjogok és kötelességek: 
foga lm azás , levelezés és irodai m unkák: polgári 
ü g y ira to k : számla, nyugta, elismervény, utalvány, 
kötelezvénv. szerzödés.

2. F öldrajz és történelem ; hazai földrajz; a 
közlekedési góczpontok. tekintettel a vendéglő- 
iparra; a hazai és külföldi történelem nevezete
sebi) mozzanatai.

3. Fgtyszerit és kettős kö nyvv ite l; napló, pénz
tárkönyv, leltár, főkönyv; postai és vasúti külde
ményekről szóló magyarázatok, utalványok, után
vételek stb.

4. Kevéskédéi m l ism eretek, u. m. a ) ipari 
és kereskedelm i szá m ta n :  a négy alapmívolet a 
tizedes törtekkel, egyszerű és összetett arányok, 
százalék- és kamatszámítás, idöhatárszámítás. A 
kereskedelmileg fontos országok mértékeinek és

A budapesti pinczér-egylet helyisége 
IV. kerület, Granátos-utcza 8. szám. 
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pénzeinek ismertetése. A megnevezett számokkal 
való műveletek.

b) V áltó ism e; alaki ism erete; a váltón elő
forduló személyek és kifejezések ismerete, a váltó 
fogalma és nemei; a váltó lényeges kellékei és 
alkatrészei. Kereskedelmi utalvány.

o) K ereskedelm i tö rvények; a magyar keresk. 
törvény ism ertetése; az 1884. évi XVII t. ez. 
(ipartörvény) tüzetes ismertetése, különös tekin
tettel az engedélyhez kötött iparokra s a vendéglő
iparra vonatkozó fontosabb miniszteri rendeletekre; 
a házalási tö rvény; a vasárnapi munkaszünelről 
szóló törvény és az ezt magyarázó miniszteri 
rendelet.

d )  A szépírás rendszeres gyakorlása.
5. Torna , mint a polgári iskoláknál.

III. osztály.
1. Á ru ism e és term észetrajz, kiváló tekintettel 

a vendéglő-iparra. A tápanyagok és a táplálkozás 
e lvei; tápszerek: húsnemüek, konzervek, halak, 
tojás, tej és termékei, vaj, sajtok, méz, v iasz ; 
zsiradékok. A növények szervei és a lkatrészei: 
tápszerek és fűszerek, gabonanemííek és term é
nyei, műörlés, ezukor és gyártása, gyarm atáruk 
és déli gyümölcsök. Erjedési és lepárlási termé
nyek. bor. sör, az erjedés folyamának rövid ma
gyarázatával, alkohol, eczet és ez utóbbiak gyár
tása. Növényi savak, sók.

2. vi ko nyha  veg y ta n a ; háztartási szabályok ; 
a vegytan fogalma és feladata, egyszerű és össze
telt testek, vegyrokonság. Elemek és vegyületek 
megjelölése, halmazállapot, a vegytan felosztása. 
Nem fémek, a szerves vegytan elemei, stb.

3. A pincze- és borkezelés tüzetes megismerése 
a vinczellér-képzőiskolák tantervé szerint, különös 
tekintettel a vendéglő-iparra.

4. Felszolgálási szabályok. Erkölcs és illem
tan. Viselkedés a vendégekkel szem ben: a fel
szolgálásnál követendő ügyességi és szépészeti 
szabályok. A jó Ízlés szemmeltartása. A társal
gási nyelv a vendégekkel szemben.

5. Idegen nyelvek: a )  a fra n o zia  nyelv és 
pedig nyelvtan, fordítások; b) olvasmányok. Egy
szerű elbeszélések és leírások a népmese, monda, 
történet, föld-, nép- és természetrajz, különösen 
az üzleti élet köréből. Egyes költemények beta- 
nultatása; c) szótanulás. Tárgyi csoportokban, a 
szakmában és a kereskedelemben előforduló ter
minusok; d)  Írásbeli dolgozat minden héten 1 
házi, 1 isko lai; e) angol nyelv ugyanezen taní
tási rendszer és elvek szerint; f )  esetleg m ás  
idegen nyelvek.

©ittiimrf fiit* !>ir in £ubi>|>rft ni i.uiinöcníir 
gUUttct--£<trfjr<1)nlr.

1. ftiii bie jur beitifSutdöigen VluSilbnitg bc$ ©aft* 
tanetgeioeibcS fid) ooibeieitenbeit ?el)tTinge (2Beinbuvfd)en, 
AicHuei íel)i linge) loivb in Sünbapeft ciuc § a d) f d) u l c evvidjtet.

2. 3nm S-Üefnd)e bicfei f>-ad)fd>iilc finb bic íicflneilcbr* 
(inge altér jenéi ©efcbdftc t>eipf(id)tet, ioe(d)c fid) attfjer bem, 
ben Söeftiinmnngen bc§ Kn8íd)anfgcfet$e8 nntevftet)enben Vtn8* 
fdnutf oon ©etvdufen fid) and) nőd) mit bei flaftí)an3mfi{jb 
gén iGeiabieidutng von ©pcifcn befaffen nnb 5111 KnSübnitg 
bcő leptgenannten ©eiuevbeö cinen ©eioeibcfd)ein befizeti.

3 Bic (Bd)it(er finb 511111 piinftlidien S-Bcfnd)e bei ftadp 
fdmtc (íoöd)cntlid) 2 9fad)mittage\ revpflid)tct. Bie Vendinge 
gröjjeicv ©efd)dfte főimen fid) ben '-ücjnd) bei ftari)fd)itte 
jo ciniiditeit, bafe bic .ftdlfte bei 511111 ©efd)dftc gct)öiigcn 
tfeljilingc — bei fpftcmatifdicv ©intl)ci(nitg nnb vegclmdjjig 
abiocdifclitb — ftető int ©cfdwfte blcibt, mdíjienb bic an* 
bérc .fyüftc bie 0 d)itlc befudjt.

4. Bcijenigc VelnTing, íoeídjci bie ftadtfdptíc pilnft(id) 
befnd)t nnb bie ^riifnttgcit mit genügenbem ©vfoíge bcftaic 
ben íjat, miib pon bei „'•Ünbapeftei .^oteíieie*, ©afU nnb 
0 d)anftuidl)e*©cnoffcnfd)aft" ficigefpiodjcn nnb evljdltljieooit 
cin entfpicd)cnbe$, bon bei l̂ cnoffcnfd̂ aft an8geftefltc8 Biptom.

Az elhelyezést a  budapesti pinczér-egylet részéről 
eszközli Cservény Venczel

IV. k e rü le t ,  Kalap-utcza 14. szám.
Bio BevmifHung füv bon Xtcllnev-Bevciu liefuvpt 

K>. CCoofÜouu
ív. DntomlTo |lv. 14.

5. fttiv bie ftadjfdjnle übeildjjt bie ftdbtifdje ö̂eljöibe 
ba« entfpiedienbe üocaí.

G. Bie 0tabt entennt nnb fjonoiiit fdmmtUdje íefjv* 
fidfte bei fyad)fd)iitc; bie í’efjifidfte fiii ben llntenid)t bei 
311111 ípeciellen ftadic gcfjöienben ?cí)igegeitftdiibe mikbe bie 
„̂ önbapcftei £>otelieie=, ©afb nnb 0 d)anímiitfje=©eitoffetr 
fdjaft" geioinnen.

7. ftiir bie £>erftellnng bei fin bie II. nnb III. íííaíie 
bei ftad)fd)níe itötfjigen fadjgenidjien 9eíjibiid)ei foigt bie 
,/linbapcftei £>oteíieie=, ©aft* nnb 0 d)anfmiitt)e=©enoffem 
fdjaft".

8 . Bie 9fegeltt bei ©vbnungSíjaltnng, bei BiScipIiit 
nnb bei Knffidjt finb int Kllgemeinen and) füv biefe ftad)- 
fd)ide biefetben, íoeídje ©e. ©yc. bei ."pen f. útig. l̂nítu-3*- 
miniftec im ©inoeiitet)inen mit bem £>enn Í>anbel8miniftei 
mit bem ©rtaffe sJh-. 27490 bon ât)ve 1884 feftgeftefít 
íjat, bie ?lntwcnbnng ntebierei limité beifelbeit ftti bic 
fpeciefleit l̂nfpiiid)e bei §ad)fd)ule nnb t)anptfdd)lid) bie 
Vlnöübnng bc8 Vlnfiid)t8*9ied)te8 bitid) bic „̂ bnbapcftei § 0* 
teíieie<, ©aft- nnb ©(banfioiitbê enoffenî aft̂  loiib üoi 
bei enbgiltigen Organifation bei 5 ad)fd)it(c im ©iitoeiitel)- 
meit mit ben inteieffivten âd)orgaiten fê ufteíten fein.

1)t*p 1 a n  n n b
I. (Bovtiovciímigs-) ItlrtlVc.

Da3 íefen, ®d)ieiben nnb bic ©iunb5iige be8 9íed)= 
neiid; im 5tociten p̂albjâ i Gliammatif nnb ©tpíiftif. 
íninen.

II. ÍUalVc.
1 . Ungarifd)c nnb beutfdje ©lammatif, 53cfd)iei0ung, 

©i5dí)lnng, Îbbanbímtg, bic íDaifteflititg in íectitie unb 
in '-Bcifpieíeit bei ben Óieioerbetieibcnbeit eifoibeilicbeit gitten 
©igenfdiaften, bc8 S'íciB̂ , bei ©paifamfeit, bei ©í)iíi(bfeit 
nnb bei s2íibeitfamfeit. 35ott bei Y'ebic bei ungavifdjeit 33ei= 
faffnitg, bie 3̂flid)ten nnb sJicd)te be8 33iiigei8; ©oncipiien, 
©onefpoitben5 1111b ííaî leiatbeiten, biivgevlidjc 2 )ofnmcitte: 
9ted)nnng, Onittnng, 53eftdtigtmg, Vlmoeifnng, @d)itlbfd)eiit 
nnb Vertrag.

2 . ©eogiapbic nnb (̂ efd)id)te, Pateiíanbifdie ©eogiapíjie; 
êiíebiS*2Iüttcípnnfte mit 91iicffíd)t anf baő 6)aftioiitb‘8= 

©eioeibc. 3)ie inteieffanteften 2)?oincitte bei Pűtciídnbifcí)en 
nnb an8lditbifd)en ©efd)id)te.

3. ©iitfadjc nnb boppeíte 33nd)t)aítnng ; 3̂ »vttaí, ííaffa*
bnd), n̂bentav, ânptbnd), ©rflautngcn itbei nnb
S-Öaí)nfeitbnitgen, Witiocifnitgcn nnb 9iacbital)mc.

4. .'ijanbelö ênntniííe, it. 5. a) inbnftiiefle§ nnb fanf* 
nianttifd)cS 9ied)iten : bie oier ©imibied)tinngen mit 'Becimah 
biiidien, ciitfad)e nnb 5nfaninicngefebte 93eit)dítnÍBied)nnn* 
geit, sj.ho5entcn nnb 3btfcu*91ê ititng, Sreiininiedjnnng. 
í)ie ííeitntitiB bei ©cioidite nnb ©cíbfocten bei in fanf* 
indnitifd)er st3e5Íef)iutg íoidjtigen ídnbev. 3)a8 abgefüv̂ te 
Ü)hittiptÍ5Íien nnb 2 )iPibiieit, 91cd)itnngeit mit genattttten 
3 a l) len.

b) 2Bed)fclfnnbe; Ŝ Hnifenntnift beifetben; Henntnijj bei 
anf bem 2Bed)fel potfommenben êifonett nnb Vlit8biiicfe; 
©egiiff beö 2öed)felS nnb fcine Kdeit.

c) á?anfmdnttifd)e ©cfeLje; íícnntitijj be8 ttngaiifdjen 
.’panbcĥ ÓYefepcÖ; eingeíjenbe 33eíe()initg ilbei ben t̂ efeb= 
Kit. XVII. Pont ât)rc 1884. (©eioeibegefey), mit 'íöeiiicf- 
fid)tignng bei 9)finifteiiab©ilaffc bê i’igtid) bei, ciné befon- 
beié 3)eioinignng cifoibeinbcit ©ciocibe nnb beS ©aftioiitb'̂  
(̂ eioeibeö; ba8 £>anfiv*©efe|j; ba8 Gkfep übei bie 0 onn- 
tag8*sJinl)e nnb bie baSfctbe crldnteinbe ü)Íintft.*̂ cioibnung.

d) Bie fi)fteinatifd)c Übnttg bc3 0d)öitfd)icibett8.
5. Ünvnen, ioie bei ben ©üigeifd)nlctt.

III. Rlrtlfo. .
1 . 'IBaarcnfitnbe nnb 9Iatnigcfd)id)te; mit bcfonberci 

9Íllcffidjt anf ba$ ©afIiüirtl)í*©eioccbe. Bie ©innbfdye bei 
9íaí)inngöftoffe 1111b bei ©indáimig; WalpnngSinittel; 
í̂cifd)foitcit, ííonfeiben, tfifdje, ©ici, ü)íi(d) nnb beien 
l̂obnftc, ©nttei, íídfc, főttig, 333ad)S; ftette Bie f̂ían 

5cnoigane nnb beien B̂cftaubttjcile; 9ídí)vinittet nnb ©c 
10Ü15C, ©eticibcfoiten nnb betett v̂obufte; baö Untift- 
mailen, 3 u<fcr unl) ĉíícn ftobiifation, ©oloniat*3öaaien 
nnb 0 iibfiild)tc. ©dl)initg8-- nnb Bcftiflation8>©i5engnifie, 
Scin, íiici, mit fittjei ©ifldmng bcS ©dt)iung8pi05effe8, 
Klfol)o(, ©ffig, unb beiéit ftabrifation. s}3flan5Citfduieii, éal̂ e.



az egész társulat arczába csapja. Ihász György 
úrhoz, e vádak tőkésítöjéhez nincsen szavunK. 
az Ő dühét minden józan gondolkozása ember, a 
ki hazánk jólétét és fölvirágzását igazan, o n z e - 
lenül szivén hordja, úgyis érti, mert vezenndokai 
könnyen átlátszók. Manem Losonczy úrhoz bátor
kodunk nehány szót intézni. Ne vegye rossz névén, 
nem akarjuk oktatni, mert arra nem ezerül, csak 
említésképen megjegyezzük, hogy tisztességes tár
saságban nem szokás, nem tartatik gentlemanlike 
eljárásnak, csak úgy általánosságban, konkrét 
adatok, bizonyítékok, alapos bizonyítékok nélkül, 
nemcsak nem barátait vagy szaktársait, de meg 
távol álló embereket sem vádolni vagy gyanúsí
tani. becsületükben gázolni.

Ne gondolja azt, tisztelt Losonczy ur, hogy 
ön és elvtársai egyedül JcibéreltéJc a valódi h á za s 
ságot ; azt még nem bizonyíthatta be azzal az 
egy czikkével, vagy azzal a körülménynyel, hogy 
önnél tartatik egynéhány tizenhárompróbás m a 
gyar uzsonna. Nem kételkedünk benne, hogy az 
ön nyilvános föllépését csupán csak tiszta meg
győződés vezérli, de jó lesz szavait kissé jobban 
meggondolni, mielőtt világgá, a Vendéglősök 
Lapja, ezidőszerint már nagyon is korlá to lt vi- 
lágjává bocsátja.

Tessék meggondolni azt, hogy a fennálló ven
déglősök ipartársulata, illetve annak választmánya 
körében vannak férfiak, kik a magyarosítás, ha- 
zafiság és iparunk fejlődése érdekében legalább 
is ann y i érdem eket szereztek maguknak, mint 
önök; tessék meggondolni azt, hogy a hivatalos 
Értesítő  magyar és nőmet nyelven való megjele
nését és annak minden egyes társulati tag ingyen 
kézbesítését nem néhány ember vakmerő, ha za 
fi a t la n  rugdalózása, hanem  az ez évi rendes 
közgyűlés óriási többsége e lha tározta ; tessék 
meggondolni, hogy Kóma sem épült löl egy nap 
alatt, hogy társadalmunk és ebben iparunk ma
gyarosítása még mindig átmeneti stádiumban 
mozog, hogy nemcsak, mint önöknek tetszik állí
tani, Csehországból ide származott, hanem a ma
gyar földön született öreg szaktársak vannak, kik 
ugyan az édes magyar haza oltárára már több 
áldozatot hoztak, mint önök tudnak, vagy hinni 
akarnak. Hogy miért nem beszél egy kivált idő
sebb ember, ki tán épen Budapesten született, 
tökéletesen magyarul, azt valaki a ki Piripócson 
vagy Fogarason látott legelőször napvilágot, nem 
bírja megítélni Azért oly egyén tiszta, m agyar  
érzelm ű lehet, a n n a k  gyerm ekei pedig m ár  
tiszta, m agyar nyelvűek lesznek még a z  önök 
uzsonája  n é lkü l is.

A mi végül a társulat vagyonát illeti, az, a 
menny iben önök tagok, az önök vagyona is ; abban 
teljesen igaza van tisztelt Losonczy urnák. Abban 
is van igaza, hogy néhány »megátalkodott* ember 
azzal nem rendelkezhetik, csak a közgyűlés. Tehát 
a mi a társulati vagyon fölosztását illeti, előre 
látható, hogy önöknek mégis egy kicsit savanyú  
lesz a  szőlő. Csak tessék olvasni az alapszabá
lyokat.

Istenem! még mindig, daczára az ellenkező 
állításnak, sújtja átok a magyart, mert az még 
mindig együtt nem tart, mint az önök eljárása is 
bizonyítja. Ha már az elnökség vagy a választ
mányi határozatok ellen kifogásuk van, nem lehe
tett volna azt a társulat kebelében, akár rend
kívüli közgyűlés egybehivásával is, elintézni ? De 
a z tá n  nem  lett. volna o lyan népszerű, nem  
olyan  »hatásos.«

Jó lesz azt is meggondolni, hogyha ketten ösz- 
szeveznek, örül annak a harm a d ik .

Önök talán nem is fogják kitalálni, hogy ki 
a7. a harm adik?

Arról különben biztosíthatjuk önöket, hogy az 
a harmadik sem iparunk fejlődése, sem a magya
rosítás szent eszméje nem lesz.

T ó th  A n ta l ,
vendéglős.

A fővárosi pinezérkar.
eg, nyilatkozattételre határozta el magát azon vádakra, 
mit egy lelketlen egyén csupa boszúból a napilapok
ban többször nyilvánosságra hozott; hogy a lóvárosi 
szállodások és vendéglősök iparos tagjainak többsége 
és tekintélyesebb része, ágy azoknak alkalmazottjai, 
különös r lószeretettel ápolják a német szót, a német 
múzsa leglelkesebb pártolói és magyarfalók. Mi, a 
fővárosi pinczér-aszlallársaság tagjai, kik számban 
az összes fővárosi pínezérek lelet képezzük us a leg
előkelőbb üzletek alkalmazottjai vagyunk, állítjuk, hogy 
szereteti főnökeinknél és senkinél, kik iparágunkkal 
foglalkoznak, soha semmiféle gertnanizálást semmiben 
nem tapasztaltunk és Így a reánk fogott jellemtelen 
vádakat megbotránykozva a legerélyesebben vissza- 
utasítjuk.

Nem is tartanók érdemesnek ásson lelketlen egyen 
vádaskodásaira (kinek különben Ihász György a neve) 
felelni, mivel önérzetünk tiltja egy oly egyénnel fog
lalkozni, ki csak azért burkolódzott a hazafiság lepe
lébe, hogy a magyarosítás ezégére alatt, haszonleső 
czéljait annál jobban elérhesse, és ezért mi fővárosi 
pínezérek, Ihászszal minden közösséget már régen 
megtagadtunk.

így cselekedett vele most szinte a fővárosi ven
déglősök ipartársulata és testületéből kiküszöbölte.

És most azon Ihász, ki a meddig az ipariestiilet- 
ből bizonyos segélyt élvezett, annak elöljáróságát napról- 
napra a legjobb hazafiaknak dicsőítette, a mint azon
ban a segély megszűnt, ugyanazon elöljáróságot csupa 
pöffe zkedő németeknek mocskolta.

Mi, fővárosi pínezérek, határozottan tiltakozunk 
azon hazug rágalom ellen, hogy a mi iparágunkat a 
germanizálás fészkének bélyegezze, azon hajlékot, mely 
ő neki az első menhelyet adta, és ily rútul él vissza 
a mi jóságunkkal. Ezzel végeztünk egyszer s minden
korra Iliász Györgygyel.

Kelt B u d a p e s t ,  1891. szeptember 25-én, a fő
városi magyar pínezérek asztaltársasága e hó 23-án 
megtartott értekezlete nevében :

B ö ln n  E m il ,
az nszlaltár.'nság tiszteletbeli elnöki! és fővárosi IV. kér. vendéglős ;

F a r k a s  J á n o s ,
n magyar aszlallársasag  elnöke és a budapesti pinczéregylel titkára  ;

T o m o la  R o la n d ,
a  budapesti pinczéregylot a le ln ö k c ;

Laskovics József,
a  magy. asztaltársaság  alelnökc és a  budapesti pinezéregylet II. oszt. tit.

Mozer István, Hass Gyula, Lindebner Ede, 
Hautzinger János, Szlmler Ferencz, Hamm Károly, 

I Scholz István, Ginül Vilmos, Gajarszky Károly, 
Táray Sándor, Gyulai Gaál Andor.

a lipótvárosi kaszinó kávésa.

Jtcun (•jiingc itt 18 Itlinutcn fevuivt.
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*
A szűk körű szakbizottságnak szeptember 28-án 

az ipartestület irodájában megtartott ülésén, mely
ben az ipartársulat részéről G u n d  el  János el
nök, W i r t h  Ferencz alelnök. azonkívül S t a d -  
10 r, G 1 ü c k és K 0 in m e r Ferencz urak, a pinezér 
egylet részéről pedig II i 11 e b r a n d József elnök 
és F a r k a s  János titkár mint küldöttek vettek 
részt, a fenti tervezetnek minden egyes pontja 
még egyszer megbeszéltetett és mindkét részről 
teljesnek, helyesnek és czélszerűnek im ertetelt el.

Ezek után az ipartársulat indíttatva fogja 
magát érezni, a miniszteri rendelet alapján a fő
város tekintetes tanácsával összeköttetésbe lépni. 
Alapos kilátás van reá, hogy a tervezett szakiskola 
nem is nagyon hosszú idő múlva életbe fog lépni.

A budapesti vendéglősök figyelmébe.
Mint a napilapokból értesülünk, valamint a 

Vendéglősök L apja  legközelebb megjelent számai
ból is. a fővárosi vendéglősök egy része, de ha 
nem tévedünk, csak egy nagyon kicsi része »ma
gvar vendéglősök ipartársulata« czím alatt n j tá r 
sula to t akar szervezni, állítólag csak azért, mert 
a már 15 év óta létező ipartársulat czéljának 
meg nem felel, a hazafias elemeket kebeléből, k i  
a ka r ja  szorítani, germ anizáló  tendenoziáknak  
hódol, német gábelfrüstököket rendes és könnyel
m űen, lelketlenül, él vissza a  társu la t vagyo
nával.

Ki hitte volna, hogy ezen ipartársulat, vala
mint ennek vezérfiait, kiket a Vendéglősök L apja  
fennállása óta magyar és — uram, bocsásd meg 
neki német nyelven égig magasztalta, kiket ezen 
lap tiszta és hamisítatlan hazaliságtól lángoló 
szerkesztője glóriái fénynyel árasztott el, fennen 
hirdetve ezen férfiak a magyarosítás terén szer
zett érdemeit s egyéb hazafiul erényeit, hogy e 
férfiak egyszerre, rettenetes rövid időben, éppen 
azóta, a mióta az ipartársulat a »független* irá
nyú Vendéglősök Lapját-tói megvonta kényszer
ből a 200 f r tn y i  szubvcncziób, lelketlen módon 
pocsékolják a. társulat, vagyonát, pöffeszkedő  
németekké, hazaárulókká, válnak.

Egy fővárosi szaktársunk, tisztelt Losonczy 
K ároly  ur, valószínűleg csupa kollegialitásból, e 
súlyos vádakat nemcsak a választmány, hanem

Fővárosi éttermek.
A világ halad, az igények fokozódnak. A czi- 

vilizáczió előmenetele teszi ezt. Az ipar minden 
ágában növekednek a törekvések és a tehetség 
nagyobb eredményeket hoz létre Az ipar term é
kei és tényezői mindinkább tökéletesebbek, mert 
mentül nagyobb az igény, annál többet kell terem
teni. A vendéglői ipar sem tehet e tekintetben 
kivételt Ennél teremteni és aztán munkálkodni 
kell. A munka teremt és a teremtett inunk álla
tik. Nem ugv értem azt, hogy az elkészített borjú- 
szeletet valaki befalatozza, hanem azt a kellő íz
léssel párosult ügyességgel előszolgálja. Nem jól 
mondta azt valami egyszerűséget kedvelő angol, 
hogy mentül több tekintettel van arra, hogy mit 
eszik, annál jobban sülvedt az erkölcsileg. A ki 
nem gondol arra, az az állattal hasonlóan cselek
szik, mert az is nem nagyon válogat, annak mind
egy. ha a borjuszeletet tojásburkolattal vagy natúr 
tálalják elé. A művelődés fokozódása, haladása 
tette azt, hogy az ételek változatosabbak és hogy 
a készítés módja is más arányokat ölt. A kultúra 
fejlődése hozta azt, hogy az ételek különféleségei 
a hygiena szem előtt tartásával olyan sorrendben 
következzenek egymásután, hogy az az egészség ro
vására ne történjék Azt már el lehet mondani, 
hogy az a  nemzet, mely a konyha készítményeit 
hygienikus mód szerint élvezi, az a műveltség és 
erkölcsiség magasabb fokán áll. Lapunk múlt szá
mában egy angol írótól hozott czikkben foglalt 
állítások tehát nem valók. Ennek előre bocsátása 
után áttérhetünk tulajdonképeni tárgyunkra, a fő
városi éttermekre.

Büszkén elmondhatjuk, hogy vendéglői iparunk 
e tekintetben rendkívüli előrehaladott. Budapesten 
nagyon sok étterem van, mely a konyha Ízletes 
készítményeit adja elő. A vendéglősök valóságos 
harezot vívnak egymással, mely a nemes irányt 
sohasem téveszti el. A versengés a vendég elő
nyére történik, mert jobbat és izletesebbet kap 
pénzéért. A vendég meg is becsüli azt a vendég
lőst, a ki igy gondolkodik, m ert nagy számmal 
és sűrűn keresi fel. Minthogy szerény lapunkat 
ma már nemcsak a vendéglősök, hanem a ven
dégek is olvassák, kötelességünknek véltük a fő
városi éttermeket teljes valóságukban bemutatni. 
Nem kell sokat keresgélni, megkezdhetjük

P e t a n o v i c s
éttermével.

Az Andrássy-ulon szép, díszes palotában van. 
Nem is kell jobban megjelölni, mindenki oda talál.

P e t a n o v i c s  József 1884. február 4-én vette 
át, azóta virul és folyton látogatott. Kioszkja az 
ép ilel frontján végig nyúlik, a belső termek pedig 
az Andrássv-utra és a szerecsen-utezára szolgál
nak. Délben és vacsorakor mindenütt vendég ül 
és mindenütt folyik a pontos és ügyes kiszolgálás.

Font a II. emeleten a VI. és VII. kerületi kör 
helyisége van, melynek mulatságait is a Petanovics 
ízletes konyhája és jó bora segíti elő.

Mig bent a patyolat tiszta és világos konyhá
ban a szakácsok és szakácsnők, szép arczu és 
hófehér kezű tészlásleányok főznek, sütnek, gyúr
nak, dolgoznak, sürögnek-forognak. addig az ét
termekben a nagyszabású pinezér-sereg P e  t a 
n o v i  e s  éber ügyelnie és felügyelete alatt szol

gálja ki a vendégeket. Ha nagyon sok a vendég, 
akkor a főnök hóna alá csapott hangerlivel, két 
dolgos kezével olyan bravour-stiklit csinál, a Iá- 
lak. tányérok negédesen helyezkednek el jobb 
k arján . a sörrel lelt poharak vígan konzognak 
kezében és repül velők az éhes vagy szomjas 
vendéghez. A pinczércsoport látja ezt a herostra- 
tesi munkát, nekibuzdulva követi példáját gene
rálisának, heves tűzzel megy a legkisebb picske 
is a csatába úgy, hogy csak a heves csatározás, 
csörömpölés után veszi észre minden ganimed, 
hogy a mosolygó ábrázatu, jóllakott gyomru ven
dégek dőltek ki a csatasorból.

Az ügyes vendéglős megadja nekik a végtisz
tességet, barátságosan köszönti a távozókat, m intha 
nem is ő lett volna az, a ki még az előbb az éte
lekkel megrakott tányérokkal bűvészkedett.

Kereskedők, képviselők a társadalom intelli
gens osztályából keresik fel táborát, a melyről 
mint most is, a harczléri tudósító sem hiányzik.

Föpinozére M e 11 s 0 c h János elegáns megjele
nésével imponál a vendégnek é.*? ügyességével biz- 
tositja magának főnöke bizalmát. 0  vezeti a hadtes
tet. S l u i n p f  Sándor és M e r  g é l  Emil lizető- 
pinezérek neki segítenek Utóbbiak is derekasan 
felelnek meg feladataiknak, a mi a rra  enged kö
vetkeztetni. iiogv Petanovits a kiszolgáló-személy
zetei is meg tudja válogatni.

De hát nem elég ez az üdvösségre, még annak 
jónak kell lenni, a mit előlálalnak.

Arról m ár Petanovits kedves nője. ébersége 
gondoskodik. így aztán jó konyha melleti hogyne 
esnék jól a szép asszony főzte. T u d ó s ító ,
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$ a s  Menü tuar foftjenbeS:
Potnge ii l'Iinperiiil Biéro ot old Sherry

Petit Boucll • a la Mont- Steinberger et Küdesheimer 
gla^e Cnbinet

Homnrd a la Béllvue
Jambon craissé \ . Monton Rothschild et chateau
Boeuf bouilli ) ®1111116 1,1 liose

Asperges en branche 
Chevreuille et Faisants
Saladé a la Roumuine Moet Imperial trappée
Gla^e a la Méscouíte

Frommng»?s variée 
F ruits et Bonbons a la 

Cour
Cafe iMocca

Cognac 
Chartreuse 

Tokiak Anisette

A must erjesztése nevelt erjesztö- 
goinba segélyével.

Azelőtt a sörgyár, valamint a szeszgyár exiszlen- 
cziája a véletlen esélyeknek nagyon ki volt téve, a 
mennyiben, ha az erjesztő gomba nem volt teljesen 
tiszta, az erjedést sem lehetett a rendes mederbe tar
tani. s ennek következtében igen sok anyag vált élvez
hetetlenné. Jenscnnek , egy dán tudósnak és Pasteur
nek  az élesztő gombák életviszonyainak praktikus 
oldalról történt megvilágítása, az erjesztő iparágaknak 
sok biztonságot kölcsönözött. Újabb időben a sör- és 
szeszgyártásnál elért sikerek a kutató szellemet más 
irányban, t. i. a tejkezelésben és a borkezelésben is 
aktív munkára serkentették. A bornak j ó  ize és főleg 
tartóssága  szoros összefüggésben van az erjedés ki
menetelével, vagy is azzal, vájjon az erjesztő gombák 
szaporodása és táplálkozása rendes avagy rendetlen 
volt. Abban az esetben, ha a must erjedését előidéző 
gombákhoz mások is társulnak, melyek ezeknek mű
ködését veszélyeztetik : a bor nem lesz jó izü és tar
tósságából is veszteni fog. Ma már biztosan tudjuk, 
hogy különböző erjesztő gombák (a Sacharomices-ok) 
a bornak különböző ízt és illatot kölcsönöznek. Ha 
tehát arra igyekszünk, hogy a gombákat tisztán te
nyésztve juttassuk a mustba és az erjedés időszaka 
alatt más gombáknak behatolását megakadályozzuk : 
akkor igen tiszta, aromatikus és felette tarlós italt 
kaphatunk. A sacharomices elipsoideus, a s. elipsoi- 
dales és az eliptikus s. mindannyian tenyészthetők 
tisztán ; miután azonban ez az eljárás sok gondot és 
szakértelmet igényel: csak laboratóriumban vihető ki.

Ha laboratóriumból fezzel hazánkban sajnos még nem 
foglalkoznak) egy kis anyagot szerzünk, a pinczemes- 
ter további szaporításukról nehézség nélkül gondos- 
kodhatik. Igaz ugyan, hogy a szőlő héján a természet 
számtalan különféle erjesztő gombát rak le. melyek a 
mesterséges erjesztő gombák hozzáadását feleslegessé 
teszik; tekintetbe véve azonban, hogy mesterségesen 
tenyésztettek nagyobb életképességgel", bírnak és meg
gondolva. hogy ez utóbbiak nagy mennyiségben alkal- 

| mazhatók : meg fogjuk érteni azt is, hogy ily módon 
a bor izét és tartósságát jelentékeny mértékben befo
lyásolhatjuk. így pl. a Francziaországban Rommier 
által kivitt kísérletek kimutatták, hogy a vörös borból 
nyert tiszta élesztő-tenyészet fehér must erjesztésénél 
a fehér bornak vörösbor izt kölcsönöz és viszont. 
Mondanunk sem kell. hogy a tiszta gombatenyészetek 
az erjedést gyorsítják és a bornak nemes izt és illa
tot kölcsönöznek, mely naponként növekszik. Általá
ban véve a bor bnkéját az erjesztő gombáknak köszöni 
s a báké mindig azonos lesz annak a bornak bukó
jával, melyből a gombát tiszta tenyészet nverése czél- 

| jábol vettük, Ezen eljárásból bizonyos, hogy nagyban  
egy egész borvidék terményének tetszőleges zam atot 
kölcsönözhetünk és ezt a zamatot az egyik borvidék
ről a másikra tetszőlegesen ültethetjük át. Megjegy
zem, hogy az erjesztésnél a levegő behaloiá.sát a hor- 

! doha meg kell akadályoznunk. Hol van hazánkban 
: borászati laboratórium ? Vagy azt tartják vezető köre

ink, hogy nekünk felesleges a korral haladni?

A borseprü értékesítése.
A borseprü egyike azon anyagoknak, melyek a 

bőrgyártás után fenmaradnak és melyek minden to
vábbi értékesítést és használatot nélkülöznek. Még na
gyobb mértékben lesz elhanyagolva, mint a szölőhéj ; 
ez azonban határozottan elitélendő ; mert ha a seprű
nek észszerű értékesítése által vagyont szerezni nem 
is lehet, mégis eredményezhetünk vele egy nem épen 
megvetendő mellékjövedelmet, melyet bizonyára nem 
hagy figyelmen kívül a mai nehéz viszonyok közt egy 

• jó borász sem.
Ha seprűbort akarunk készíteni, úgy raktári hor- 

i dókból vett teljesen egészséges és friss seprüt át kell 
: önteni mérsékelten megezukrozott vízzel és ezt alapos 
1 fölkavarás után az erjedésnek kell átengedni. Legjobb 

vegyítésnek bizonyult az. melyben egy hektoliter viz 
: (12 — 15 klg. czukorral) tiz vagy busz liter jó, friss seprű 

esik. Minthogy pedig ez utóbbi nem tartalmaz elég 
mennyiségű borkőt, mely a bornak megadná a meg
kívántain savat, vegyünk minden hektoliterhez — Ízlés 
szerint — egy vagy kétszáz gramm bor- vagy cdt- 
rotnsavat.

A ezukornak egy kis része megtakarítható azáltal, 
hogy minden elhagyott kilogramm ezukor helyett egy 
liter jó alkoholt vegyitünk a vízhez. Minél kevésbé 

| van a seprű kipréselve, vagyis minél több bort tar- 
| talmaz, annál jobb lesz a termék ; mindenesetre olyat 

eredményezhetünk, mely megfelel egy kevésbé ér- 
: értékes házi italnak.

A seprűnek ilynemű értékesítését eszközölhetjük 
j bármely pinezében, a hol a borászai csak középszerű 

mértékben űzetik is.

yici-tce öftcmidjtfrijcr (!)iiftnmtljftit(i 
in (Tiu-lobnb.

Die frcuitbíidic Sprubelftabt CSarlőbab, bic fidi fefton 
állmaiig jitnt 2Biiitctjd)(afc riiftcte, bot am 2 2 . 8 eptember 
Ceit angefoimnencit ©aftu>irt()en, italon 500, cin lebíjafteő 
uub fcftüdieő Filb. ©ő ivar fd)cn finftere Vadít, fdircibt 
cin ©aftwirtí), alá umv in bic felfcminifdUeífctic 0 tabt 
©arlőbab einfuíjvcn, abev r̂ofjftabtifd̂C‘5 Bében flutíjctc 

i beírnod) burdi bic ©tvajjen.
VIni nadifteii Dage evft begaitnen bie Feratfjuugen beő 

! ©aftnnvtfyetageő. Vllő Vegieruugőuevtretev ivar bér Fc3Írfő* 
j t) a u p t m a n u cvfd)eiucu, ferner nmen amocícitD bér 
, S-Ü it v g c v m e i ft c r ooit (SarlC'bab uub bic SBertveter bev 

£>fliibei$* uub ©cioctbefaiitmcrn ooit 2B i c it uub (̂5 r a 5.

A gyöngyszemek.
A gyöngyfüzérből csakugyan szófüzér lett.
Sohasem álmodtam, hogy visszavonult és szerény 

munkálkodásnak szentelő életemnek olyan mozzanata 
is lesz, mely kiragad a nyilvánosság fóruma elé, amint 
álarczczal arezomon hirdetem elveimet az érdemek 
mikénti méltánylására vonatkozólag.

Sohasem sejtettem, hogy a vendéglősi süveggel 
kezemben még a tolllorgatásra is adjam magam.

Ha nem tudnám, hogy szaklapomba írok, akkor 
örökre elkárhozottnak érezném magamat mostani bű
nömért, amikor tollal kezemben e lap hasábjait kere
sem fel.

Igaz, hogy inkognitóban teszem ; de ha nem tudja 
más, elég az, hogy én tudom.

Vigasztalom magam azzal, hogy csak nem hagy
hatom Tárai úr legutóbbi czikkét válaszadás nélkül. 
Nem hagyhatom, mert bár megértett, némi tekintetben | 
mégis félreért.

Hogy is történt csak ? . . . Tárai úr irt egy czikket j 
„ Gyöngyszemek “ czinien. benne a vendéglősökről 
dicséneket kezdett meg. Az első K riszt Ferencz volt.
J ,1 vártam be a sorozat folytatását. Féltem, hátha 
valamikor engem vesz tolla hegyére. Ismételten mon
dom nem elbizakodottság ez, hanem az öntudatosság- 
•szülte értékelés. Féltem, hogy egy szép napon Tárai 
úi így kezdi meg a személyemről szóló megemlékezést:

.V 7>. íme egy ember, aki szintén azok közé tar
tozik, aki kötelességéről meg nem feledkezve a ven
déglős-ipar — nem folytatom tovább.

Lehet, hogy nem is vetle volna észre kicsiségemet, 
de az a gondolat rémített hogy hátha — észrevesz, 
hogy én is vagyok a világon.

Egyébiránt nem annyira magamért, mint társaimért 
tettem : kik csendes magányukban többet tesznek, 
mint sokan, kiknek növök a hirharangján kong.

Ismétlem, hogy iparágunk jelesei nem vágynak a 
hir szárnyára ülni. elég nekik a nem rajt ütő hallgatag 
közbecsülés ; m ert m en tü l hallgatagabb a becsit- 
lés és a tisztelet érzete, ann á l bensőbb, mélyebb 
helyről jó n  a z , annál inkább a színből fa k a d ó 
n a k  ta lá lju k  forrását.

A hegyszakadék kemény sziklás rejtekéből csendes 
és tiszta, üdítő forrás csergedez, még a nyílt helyek 
között elhaladó folyó zajos hullámai zavarosak.

Tárai elismerésre méltó szándékában csak azt a 
nem nagy hibát követte el, hogy nem várta az alkal
mat, hanem kereste, holott az mindig megjön. Ha 
van valami eltérés elveinkben. — úgy csak az utóbbi. 
Egyébként fogadja Tárai úr baráti üdvözletemet, el
ismerésem jobbját és kartársaim nevében őszinte köszö- 
netemet.

fJf/jl vendéglős.

iUm tcu Qlcuoffenftfjafteit ivarén veitveten: 28ien, Trag, 
'•öriimt, ©vaj, ííarlíbat, íüabcu, 5)ieicfcciibetg, Weunfirdieu, 
(Sgcv. ?iii$, Puffig, Salzburg, ^LibriűFSfiBfucbeu, 2l‘icuct = 
Weujtabt, írieft, ferner bic üBieuer öJciicffenfcbaft bér 
Ataffecfieber, bie '-öacfer^enoffeiiicbaft 11. VI. I'ie 2BaI)l be-í 
iöureauí fitt- ben ©aftiiMtt^euerbaub cigab aló tibrcitpiaíi 
bemen '-íMirgeriueifler 3 ö r f c 11 b 0 r f e r , al§ Trafibenten 
3- íi ' i e 11 i u g e r , al*5 ^ice*^vdfic*euten bic $*oríteber 
2Ö e i l a 11 b (2Bien) uub 'Jí e f it c r (íiarlöbab) uub aíS 
3ctuiftfiií)vcr ^ r a f  (Vi'icit, v e r n i  a 1111 (^aljbitrg), 
3 e l e n f a (Trag). ^raftbent Ü' i c n i 11 g c r begrüfetc bic 
^eifaiitmíuug namenő beí ScmraLVluáfcbufícá uub fptacb 
bic ®enugt^uung iiber bie $ablreicbe Tbeilnabiuc aué. VBeitit 
aud  ̂ uicbt allé ÍBilnf6 e uub -vcffnungeit brr 3 tanbe-5 
geitoffen erfiillt íréiben, fc fei bocb ju ^effen, bay Oiegie 
nutg uub parlament ben écícfiíiiTfeit beo Ö>aftiinrtbctagcö 
alő bent Vluóbnufc beo íí'illcitő eincv Gorpcvation, bic 
eiuc ■Bánié beo Tííitteíftanbcő geitanut íréiben fenne, ^c- 
acbtuug fcbeitfeit íretbeit. 9iidit l)iiuiuelftiuiuenbe H'üufcbe 
leien eő, bie juhi Vluőbrucf getuaebt íretbeit, fritbetu nur 
buvcbfübvbare Soiberungen. Tér (Maflirirt^ererbanb fenne 
feiiten focialeit ititb coiifeffioneneit lluterfcbieb, er irrfle bie 
3 mereffe 11 aílev, bev grrgcn uub fleiiteit ©tanbcőgenofíen 
fövbein, rbue 9íü(fftd)t itach 0 ben rbev Untén. 'Jíebner 
frrbevte fdUieBÍid) juv Giitigfeit auf 1111b begtiiBtc ben a tő 
íHegiernngőuevtretev anireíeuben 'Í3eprfőbauptiuauit uub ben 
Sitrgeviueiftev.

'.Vádi 'Tevlefung bet- Tidfen^lille evftattete nuii ^err 
I) i e v t ut a 11 e v (VBien) ben íöerid)t iiber bie Jbátigfeit 
beő 'Terbaitbcő leit bent Saíjburger SSerbanbőtagc, irrbei 
er in fdiarfeit b riten  bie (Srfclglofigfeit bér ait baő 'Far 
tatneut eiugereiditeit petitionén rligtc. Tie Fcvföbnungő- 
Vlera babé cő nidit jugclaffen, fagte er, bie ftorberungen 
bér t^eiuerbetreibenben 311 beriiefficbtigen. í)aö neugeirdí)lte 
parlament írerbe ^offenttid) eine regere íbatigfeit auf 
geirerblidiem ©ebiete entfalten, alő baő alté. Oiebiter be 
banerte bánit nőd) bie bie uub ba pt £agc tretenbe Jí)eil 
nabiuőloiigfeit bér 53erufőgeitoffen uub renrieő auf bie 
®rfolge, íreldie bie VlMener ©dianfgeirerbetreibeitben aitldB> 
lidi bér lelten habién erjielt Rabéit. Dér Üfeferent befpradi 
íobatut eiugebenb bie eiu^eliien faragén unb ídilog mit bem 
Vtuőbrucfe beő Daitfeő ait allé ftörberer beő Ferbanbeő.

.'potclier veget -  VBien erftattete ben ííaffcnberidit 
unb tbeilte mit, bag bér Cfterreidufdie Óiafnrirtbererbanb 
gegcitirartig 43 öienoffenídiafteit mit 6823 ÜVitgliebent 
umfa§t — gegenliber ben 120,000 ®a|lirirtl)cn in Cfter 
reid) fei bieő eine gcviitgc Vlitjabí.

Vierauf írurbe bi“ 'A'abl bér Cientrat*íeitung beő Fér 
banbeő Porgenoinmen. (^eiral)tt írurben bie ^erreit: 3.
VB ieu inger, ft‘iai,5 VBcib inger, Vlntoit Diert 
nt a ver, jerbinaitb v egér, VB. F a i c r, %. IS. 0teub, 
iVicbaeí íí u 111111 e r, ^ óba int tölaft), Valentin VB e t 
l a it b , 3 - % r 0 b n e r , Öran̂  £ e i b i it g e r, a p
pcí, fyerbinant* O bér ma per, 'Ji'ubolpí) VJenfug, 
Ataiij 9i a i it, ©eorg D ö f é ő, g-erbinanb © r a f unb

9í. F  0 g e 1 r e it 11) e v (fdmmt(id) attő VBiett).
'.Vad) Gríebigung ciniger iitterner V>erbanbő*Vlngetegeit= 

liciten referirte .̂ lerr gran^ á? 01 b e ff (VBien) iiber bie 
‘tntrage beő (SeittraLFureauő íregen ganjliíber Vlufbebung 
beő Ferfaufcő roit VBein 1111b Fier in gefd)lofíeueit £flajdien 
bnrdi bie ©emifd)tiraaren*sFerfdileiger unb ©reigler, eueu- 
tueO Ferpflid)tung bér Ferfcbleiger geiftiger ©etrdnfe 311 
eiucr ISonceffiou unb Vlbgren̂ img beő (Setuerbeő bér 05e 
iniídittraarcu*Ferírf)lci§cr. üperr ííolbecf legte in eiugebeitbcr 
VBcife bar, irie notl)ireubig namentlid) für bie fleiiteit 
VBirtbc eine (Sinfd)ranfuug bér Goitcnrreitj fei, unb begriin 
bete bie Vlntrágc auf gefê lidie Vlbgrenjung bér Fefugniiie 
bér Ok’ 1 n i í di 110 a a r e it' 'F c r f fti (e 1 jj e r. 'Vádi langerer Debatte 
íourbeu bie Vlntriige mit beit vöm vaitbelőfammerratl) 
Fetifug bcfilnoorteteit angenomiuen, bag, int ^alle
bie ©limirung beő ipaubelő mit VBein unb Fier auő bem 
Fefuguiffe bér OkmiíditioaareioFcrídileigcr nidit möglidi 
fei, bie Vfegierung unt bie (Soit^eííionirimg biefeő ipaubeíő 
erfudit iveiben föllé. Fiit biefem Okgenftanbe fdiloffen bie 
Fertjanblungen beő erfteit Dageö. — 'Vadimittagő fanb iu 
bem pradnfaalc beő ©tabliffementő F»PP cin >yeftbanfct 
ftatl, au ívelheti itic r̂ alő 400 Pevfoneit tbeilnalimeu.

Die Feratl)uiigen am jioeiteit Ferhanbluugőtage untr* 
beit mit bér Ferlcfuug (vil)lreidier 3 uftimmuugő-iíunb 
gebuugeu, barunter bér VBiener uub pilfener .'paitbelő- 

1 fammer, beő 'Vieberöfterrcid)ifd)en ©eioerbeoereiuö uub bér 
l)erhorragenbfteit Okftioirtbeuerbiinbe bet- Fionardjic, eröff> 
net. Die Ferfammlung befdiíog. ben nad)fteu Fcrbaitbőtag 
1893 in 'VB ieu 3 u g í c i d) m it b c r i it t c r it a t i 0 it a 
len 0 d) f u u ft a 11 9 ft e 11 u 11 g ab^uljalteit.

Forftel)er VBeilanb befiiriuortete bie VBiebereiitbriugung 
mel)rerer Petitionéit betreffő bér CSoitceffiouőí®rtl)eilimg unb 
bér (Srridituttg eincő 9ieid)ő*©efunbl)eitíiaintcö. 9Íebuer
brüffte a udi bie .'poffituug a nő, baj) baő Pavlameitt bie 
VBiluffbe bér Okftioirtl)e erl)öre, nőd) bei'or bér el)cmalő 
bliibcnbc ®taitb rettuugőloő untergê e. Diertutaner itrgirtc 
bic (Siuflil)rung beő Fcfdl)iguiigő»'Vad)ioeifeő unb ©in*
fd)idnfttttg beő VBirfungőfveifcő bor (Soitfumoerciiie. Döfeő 
beantragte bie VlKinbcruug beő Dritnfcttl)eitőgefĉ eő, baő 
ben Fcrbaltuiffeit jcbeő ein̂elncit Banbeő ait3Upafíen fei.
Fenfujj beantragte bic Giitbcrufitng eiiter neuerlidien ©n* 
guóte oor Durd)beratl)ung ber Druufcnl)citői'orlage. sVadi 
©rtebiguug aubercr Vlntriige uub bem ©auf au baő pvcifi* 
biuttt unb bic Stabt óíarlőbab luurbe ber 6>aftiuirtl)etag 
gcfcbloffen.

At'ltiimmuiio bee Hloitco ,,Őicr“ .
^11 unfcreit Dagcu, too biefeő 0 (bíagioort gerabe au 

ber Dageő Crbnuug ift uub allé 0kmlltl)cr bel)ertfd)t, ívirb 
cő nidit uiiinteríffant fciit, ctmaő ílbcv bie Vlbftammung 
beő VBovtcŐ „Fier" 311 crioal)ncn. 'Alit VUtertl)um unterfdiicb 
mait mcl)rcrc Oktriiitfe ber Vatcgorie Fier uub bclegtc biefe



ftlilffigfeitcn uiit vcvfd)iebcneu Vauién, ti'cíclic, gcnattev untéi* 
fudit, fid) aí8 üeifcpiebcnen ©pracpeu angepörig criinefcit. 
$a8 Söovt „©iev" fiubet fitt) in allén altén unt* neuen 
boct)* uub iiiebeibeutfdjen ÜJtuubavtcn. ©iuige bcljaupteii, 
baő Sort ftamme non bent altbeiitfcpeu Sorté ©cóve 
(©evfte), Vlubeie beiuiipeu fid), uadigmceifeu, bafj c§ bont 
lateinifípeu Verbum ,bibere“ (tvinfen) abgclcitct fei, unb 
bepaupten, allé anbeveu Vlblcitungeu feicit nid)t jlidipaltig. 
Au ftranfreicp entftanb bavauő ba$ 'Sort biére, in Atatien 
biérrn, nnb pat in biefeit Vauban bic alté ©cbeutung 
cervoise, bie nőd) int Vanqueboc oorfontint, fotoie baö 
nőd) in $talieit Pereinkéit gepörte Sort cervogia ber 
bvangt; beibe légtérén, fotoie baő ípanijdte cervezn finb 
au8 bent lateinifípeu Sorté cerevisiti entftanben, toeldteő 
'Sort nid)t bon ceres nnb vis berfotnint, fonbern gallifd)en 
UvfpvuugeS ift. Denn 'Bltuiuő fagt, bafj ba§ Cerevisiti 
geuauntc üBeigcn* nnb Werften ©etvüitfc eigcntlid) in Laliiéit 
feine Jjjieiiuatp l)abe nnb bér Wattte nidtt lateinifdien llr* 
fpvuugS, fonbern bér fcltifdien ©ptadje cutleput nnb nid)t 
oon ceres abgelcitct fei. Die angclfad)fifd)e ©egcidinung 
biefeő ©ctvüitfeő toar beor, int s)íortoegifd)en bior, int 
Qialifcpcit beöir, bei ben altén ©vetagucvu bér ober bier. 
9?ad) lacituő bereiteten bie '-Briten au8 ©crflc eitte Vlrt 
Sein, bent fie ben altén hantén bner bcilegten; cő inufjte 
bal)er ()ier bie mipriinglidie ©enemtuug bent Sorté A le, 
bér ©egeidinung für ungepopfteő '-Bier, toeidjett, tudd)' 
leptem- 9tamc traprfdieinlid) mit bér ©aipe guglcid) attő 
ben Wieberlauben bal)infant. CSrft mit ©iufiipvung be3 gc* 
pepitát ©icveS fanb bie nrfpriinglidie ©encitiiung toiebcr 
Wufnapme. Duvd) gang ©fanbitiabien ift bér gebrand)lid)fte 
'Jiante für ©icr bic ©egekpituug „Tel".

* Uttfere £>erven $ote(i?rS nnb ©aftivirtpe pabett fidter-
íid* gvojjeő ^ntereffe baran, bafj fie in il)ren íí ii(pen fid) 
gnter nnb gtoecftnajjigcr ©  p a r l) e r b e erfrenen. S ir  ()at* 
tett fd>on uiigaplige ÜMalc ©clegenpcit gefnnben, ilber baS 
Ipeitta „ © p a v p c v b "  toeitlanfige (Srörternitgcn gu bőreit : 
Dev (Sitié lobt Diefeit, bér Vlnbere Retten, matt l)ört pro 
nnb contrn, aber baő citbgiltige ftaett afl biefer Difiéi* 
tationen font int ftető anf Daö pinattS, bafj bon alléit bér* 
artigen ©parl)frb-$abrifantett bőd) ftet§ bie Vlrbeiten bed 
Scbloffermeifterő i l  i k o n t  in bér Vónpatigaffc bie
praftifd)eften nnb and) anerfannteften finb. 9)íatt iicl)inc fid) 
bic Beit nnb bcfiditige 3. ©. anf bér SDíavgavctpeninfcí bic 
grattbiofett ^odipcrbc bed 'jíeftanratenrd 9íeinpred)t, matt 
gebe in bie töiidtc bed „gőtéid Adgerpont" nnb beobadite 
bort bie ^nttftion bed 9licfenpevbc§: beibe finb Diciftev* 
leiftnitgen unfcrcő in ber S'nitft bér ©d)loffeiei pevPona* 
gettben 'JMattncd, bed Jperrn 9fifora. Gr í)at itt biefent Aad)e 
bie giöjjtmöglidic ©rag'iő ttnb jeber /potclier ober 'Jieftau* 
ratenr tl)ut ant beften baran, loeitn er fid) int ©cbarfőfalle 
bnrd) biefett in jeber ©egiepuug erprobten §ad)inattn citt* 
riduett ldjjt.

* Da3 ?luő* nnb ©iitpíingen ber -̂ettfter nnb béren 
9íeinignng toar friipev oftntald mit VcbeiiSgefapr Perbun* 
beit; bnrd) ben in nenefter 3 cit in 5lntoenbnttg gebrad)tett 
© a t e tt t» © i dt c r p e i t § ft fi tt b c v boti ^tt Ciliit fior- 
u á tl) ant Ipcicfienviitg 5, ber neben̂ cr gefagt and) oott 
ber lobi. £}bcrftabtl)anpttnannfd)aft êberntamt gnr 5Je= 
nü̂ ung entpfoblen toirb, faun feitt 9)ienfdiettleben ttteljr 
gefcil)rbet toerben. 3)er bienenbe ©eift, ber biefe ?lrbeit 511 
oerrid)ten l)at, faun, toeil er fid) oofifontmen qefdiíitjt toeî , 
biefe útit fo beffer unb forgfiiltiger ocrrid)tett. T)er l̂itfdiaf- 
fttttgdpreid eined fold)ett © i d) e r l) c i t d ft ü tt b e r 8 betriiqt 
ttttr 1 0  (fülben ttnb toirb fid) bedl)alb jebe mcttfdienfreutibí 
lid)e uub forgfattte tpaudfrau eittett fold)ctt befd)affen.

* ^ette ,'oerreit 9icftauratcure, toeldte anf gitted fDiaft* 
g c f l i i g e l  unb frifd)cd S i l b p r c t  cin befottbered ®e< 
ioid)t legeit, ntögett fid) beim 9(ttfauf biedbcgiiglid) au bie 
a l l c r b e f t e  O u e l  le toeuben. ©itt einntaliger ©ittfanf 
gettügt fdiott, unt bic oollc Uebergeugung jtt befommett, 
bafj matt eitter gitten Scifuttg gefolgt ift. 3)ic .'perreu

,fc t*c ttr§  uub fel)r d)armantc ($efd)dftd5
leute, befizeti in ber Donaugaffe 7 ciné földié 0) c f í ii g e U 
uub S  i l b p r c t^anblung, in toelcber jeber 9ieftaurateur 
ober fouftige ^aufer nidit nur borjiiglidie, fonbern and) 
preiőtoilrbige Saare erl)altcn. SOian faitft bort einntal cin 
ttttb gcí)t, toeil l)od) befriebigt, 511 fcittettt ?luberu ttteljr.

ŐobcöfttlTc. 2)er int 50. Sebendjabrc unb nad) eitter 
17jabrigctt gli'tcflid)eu ©l)e int ^errtt etttfd)lafette (^afttoirtl) 
Slitton S  0 b f e b á l e f tömbe ant 23. ©eptetuber 9fad)init* 
tagö üottt ?eid)enl)attfe bed ííercpefer gricb^ofd ttad) bem 
neuen ftriebtjofe ttcidift ©teinbtud) ílberfilljrt. Die Qieiioffeiií 
fd)aftdfal)ne ttnb einigc A'vettttbe bed 5$crblid)eneu gabett 
iljtu bad lejjte ©^rettgcleite. —  gerbittanb %*■ a u t f d), 
getoefener ©afttoirtl), in ben leptereit .^auőmeifter,
65 ^al)re alt, tömbe ant 23. ©eptetuber gtt ©rabé getra* 
gett. í)ic  í'cid)enoereiiidfaí)itc unb aufjerbetu eittige 6 >aft* 
loirtfye, unter il)tiett bie ^perrett © á r t o d  X ó 11)
9Jfil)ált), © d) tt 1 1 e r ^creticg ttttb í! i f c t o i p  ©ánbor l)a* 
ben fid) gtt biefent lelten í'icbcdaftc eingefitttben. 2 )er Veid)* 
nant totirbc anf ben 3 cntralfiiebl)of liberfiil)rt. — Dic 
irbifd)e /püfíe bed 47 $al)re altén ©afttoirtljcd IDiatljiad 
í r e m m e l  tömbe attt 2 1 . ©eptetuber oottt ©terbcliaufe 
Oiemfengaffe 2 1  ttad) bem lícrepefer 3 'iifbí)ofc iibcrfiil)rt. 
íremmel l)iuterlö§t eitte traucrnbe Sitttoc. l ie  Veidienbe* 
ftattungd‘Slnftalt bed .fiarl §  0 f f ttt a tt tt beforgte ben 
íloubuft, ber itt jeber ©e$iel)ung aufő ©efte audgeftattet toar.

^U’ fTltcr, tocld)e ©ttoad itt iljrem 5 «d)e lemen tooHeit 
unb fid) intereffiren, toie matt 511 Serfe gtt géljén l)at, 
42 ^erfottett in 18 SDfittuten prompt unb coulant ju 
bebienett, tttögett fid) att beit liebett frcunblid)eit Oberfeflner 
int „.^ötel jttr  ftöitigin oott ©itglanb'', $errn íla rl

$  u l i a n i ménben, ber gémé béréit ift, cingcl)eube Slttf' 
fd)li'tffc uub ©rlauterungeii barilber 311 gebeit.

Sflutllrnuidicn. D aí oott unferetu fleiöigen unb uim 
fidjtigeu ©creittd^taffier Vnbtoig CS 5 e p f a alljabrltd) ar 
vangirte langftangdieu finbet l)ctter ant 7. Dflober itt beit 
©aállofalitaten anf ber ©gédieut)i4 ?fontei.abe ftatt ttttb 
toirb badfelbe altér ©orauőfidil ttad) md)t nur fel)r gitt 
befud)t feitt, fonbern and) redit luftig ttnb beiter oerlaufen. 
©iitlabuugett 511 biefett „©tiniben bed Aroblinnd" finb be- 
reitd feit ad)t lagett audgefenbet toorben. (Sitté, ^erreufarte 
toftet nur 1 fi. 20 fr. Oltöge bie ©etbeiligttttg eitte felír 
$al)lreidie toerben.

T>as> Condljtutö uub ber 3 (utcrli(iffuuflspfali nttf 
ber 'STcujjcfler-^nfel* toerben anf 6 ^at)re oerpad)tet 
(@iebc bad $uferat itt uiiferem ©latié) unb toiirben 9fe* 
fleftanteu ant beften tl)un, fid) biedbegiigltd) uorcrft att .£>errn 
Tyriebrid) S r a b e p ,  ^ubaber ber ©fcrbebal)tt 9ieftauratiou 
itt 'Jíeupeft 511 ménben.

ÎttuerDürglc mad)rid)teu. Sic mir oernel)inen, mtfl 
ber l)icfigc, oott l)od)fIiegeubett 'Blattéit ftetd getrageue 9febaf= 
tettr ír. © e itt itt e l b a d) e r cin ônfortiuiu grilnbett, mcld)ed 
feinett ingeniöfeu ©ebattfeu jur Vludfiibruug 511 brittgett 
britté, ben ol)tte()in banfatlig gemorbeuett ©iffeltlpirm itt 
'Barid augttfattfen unb l)iel)ev brittgett jtt laffen, unt il)tt 
oottt ©dimtirplab attö gtter ilber bie Donáti gcíegt, áld 
oierte ©ri'tcfe 311 bcniipeit. Slufjerbem gebenft biefer mag* 
()a If ige SJfatttt l)ier eittett Iratfd)*©ermittíuugd:©alon 311 
erüffneu, in tocldicm er Vetített feitted ©d)laged ©oríeftttt* 
gett bálién toirb ilber allé mögtid)cn unb unntöglidieit ©er 
baditiguugen unb ©erungliiitpfuitgcn ber el)reitl)aftefteit unb 
beften föfdtttter ttnfcrer ©tabt. d)reublafcr uub notorifd)e 
©l)rabfd)ttcibcr toerben befoitberc ©egiiitftiguttgen gcuiê en. 
©ei biefent llnter nel)inen folt and) eitt gemiffer © t 0 1 1 e* 
r e r, meldter tűit bent lltiterfd)(agen fel)r praftifd) uni3ugel)en 
oerftel)t, áld Iratfd)*9̂ crnti11(uttgd*Vattfbttrfdic mit mouatlidicm 
.sjmitorar oott 2 1) fi. OO1/̂  Ír. augefteflt toerben.

Pás ,,,'*>otcl '2ltttioua(“ in ©ffegg itt ber Unter* 
ftabt ift, itad)bcnt cd eitter griinblidiett 9{enoPirttng nuter* 
gogett toitrbc, jcit Átütném toiebcr iröffuet. Dic Aiaffeebattd* 
Vofalitatcn mttrbeu gang nett l>crgerid)tct unb and) bie Áréin* 
bengintmer auf bad comfortabelfte cmgcriditct. Dér jepige 
'Badjter bed gőtéid, .fberr © 0 tt tt e tt f c l b , l)at meber 
9Jíill)e ttod) íloften gefdieut, unt beit Sluforberungctt bed 
©ubíifiimő gercitU 311 toerben unb miire cd jept ttttr 311 
miittfd)cu, bafj bad £mtcl and) oottt Dberftübter 'Bttblifum 
bnrd) rcdit galilreidien ©efttd) unlcrftiipt miirbe.

Uj serfÖZŐ. Várpalotán — mint értesülünk — a 
pesti magyar kereskedelmi bank az ottani takarék- 
pénztár támogatása mellett .serfőző részvénytársaság 
van alalui'óban Az uj társaság alaptőkéje 500 darab 
200 forintos és 3 százalékkal befizetett részvényből 
fog állani.

Per perein bet /tcITucr unb l̂ttrt|ucurc in
£) e b e n b tt r g picit, mié und oott bort gcfcpriebcu toirb, 
ant 1 0 . ©eptetuber in beit Vofalitateu ber 9{eul)ofparf'- 
'Jicftauration citt ílrötijdien ab. ©d mar ciné fepr gemiitl)* 
lidie unb genugrcidic Untcrpaltung ttnb toirb bad 'Jiciiter* 
Ucigttî  ienent ftonb gugemitlclt, meídicr beftimmt ift, bie 
íloften ber ĉierlidifeiteu bed int uad)ften âpre ftattfiuben* 
ben 50japrigett ûbilaumd bed „ elltter* ttnb üWarqucttr* 
©ercind" 311 beftreiten.

2í'cittfd)Utttggt’fi'i. 5luf mcldie Seife ber fteierifdic 
Dbftmein áld llugarmein ttad) Oem ?ludlattbe epportirt mirb, 
ntöge 9tad)ftepeubcd Vluffd)lujj gebett. ©amttcl bhlinioalb, 
cin Vlgcnt bed ©imnteringer Seinpiiublerd 9)?. ©áttér, 
faufte au ber fteirifcpeu Örcttgc oieí 5lpfelmeiu, íiep bett* 
felben mittelft Sagettd ttad) §e(fö-Or unb ©ittfafö brittgett 
unb gab iptt bort áld £)bftmeiu au bie 5lbrcffe bed ©tciu* 
amaitgerer ©pebiteurd f̂ibor «»f* Dicfcr löfte ben
Obflmeiit itt ©tciuantaitgcr attd uub gab iptt att bie Vlbrcffc 
bed ©mppalterő bed ©imnteringer Seinpiiublerd ©aucr 
9íanteitö $arl Silpartip ttad) 9Íiapleiudborf áld „Sein" 
auf. ©ont 14. iDUirg bid 22. ?luguft műiben indgefammt 
104 Aaf) Obftmein int ©emitpte oott 1,249.610 ílilogramm 
fo tuauipulirt, biő bic iUauipulation ettblid) attd íaged* 
lidit fant uub oott ©cite bed .'paubeldmiuifteriumd ttutt 
eitte ftrengc UntcrftKpung eiitgelcitet murbe.

Fogpiszkáló gyár. Kanadának Sheerbrookt váro
sában Hulchtnson angol vállalkozó nagyszerűen tneg- 
gazdagodoll a fogpiszkálőgyártásból. Az igaz, hogy 
jelentékeny tőkével fogott hozzá, s nagy gyárat ren
dezett be. mely egész Eszak-Amerikát elárasztotta 
fogpiszkálójával, most pedig már Európába is szállítja. 
Sheerbrookt környékén egész külön iparág lett a fog- 
piszkálónak való fa szállítása. Egy méter hosszú fa- 
lörzseket szállítanak, melyek 3 köbméterje négy dollár. 
A fát lebántják, összevágják, aztán egy hengerbe dob
ják, melyben 3—400 kés aprítja föl, oly gyorsan, 
hogy öt perez alatt fél millió fogpiszkáló készül el. 
Következik a megszárítás; aztán asszonyok, lányok, 
gépek segélyével készült skatulyákba rakják, egybe 
2000 darabot. Száz ilyen doboz tesz egy szállítmányt, 
melyet ládákba csomagolnak. A gyárban fizetve 2000 
darab fogpiszkáló mintegy 10 krajezárba kerül.

30ic titán itt feüt. ©in frrcunb uufcreő ©lat< 
ted, Per eitte ©ontinerreife nad) Dcutfd)laub ntad)lc, picit 
fid) auf ber 'Jietourrcifc brei lage láng in $ f d) l auf. 
Dafclbft begab er fid) itt cin |mtcí, unt cin bcfd)eibeued 
ÜKittagntapl git palten ttttb fpeifte eitte ©ttppc, eitt gar* 
uirteő 9iittbfleifd), eitte 'portion ©ntmetttpaler ítdfe, 2 íjon* 
jou ©röbepett, uub Iráni piegu ciné l̂afcpe ©icr mit betű 
ûpalte eined patben Vitető. Unb mad betűig bie 9lcd)* 

nuttg — biod 2 ft. 24 fr. Die ©ttppc íoftete 30 fr., 
baő fepr bcfdieibcit gefdmtttenc 9iinbfleifd) 1 f(., ber Sm- 
metttpalcr 30 ír., bie $lafd)c ©ier 60 fr., unb bie ©röb-

d)en á 2 fr. 9iad) bent Diner flccftc er fid) ciné Bigarre 
ind Wefidit, mufjle aber ben ©citujj entbepreu, ba ipin be 
beutet murbe, bafj <d uidit geftattet ift, int ©peifcfaale gu 
randién, gebeitfalld fepr eiulabctib.

3öitő ifi cin § tn m m tifd )! „Sin ©taiumtifd) ift cin 
in cinciit beftimmten Vofat beftiuimter Itfd) in cinem be- 
ftimmtcu ©Biufel, au bem gur beftimmten ©tinibe beftimmte 
(Siaflc auf iInéit beftimmten ©lapén fid) nieberlaffen, unt 
bei ©crtilguitg eiuer befnmtuten Üjíenge eined beftimmten 
(Metraufd áuő beflimmieu ©Icifcrn ilber beftimmte Ipemata 
gu fpredien uub bánit gur beftimmten ©tunbe aufgubredicn, 
meil matt gur beftimmten Beit gu .sSaufe beftimmt ermartet 
mirb. Da aber mamiié ftrau nttf bad beftimmte ©intreffen 
bed ©pemainted nidit rcd)nct, ergeben fid) pierauő gemiffc 
•Üfijjftimutungen, mcídie mit ©cftimmtpeit gu atterlei ©er* 
ftimmuugeu fitpreu, bie cd bánit ocrpittberu, bafj gmifdteu 
ben ©atten jemald micber bte ©Hcidigeftimmtpcit ber ©ceten 
perrfdic."

Válasz a válaszra!
A .Budapesti Hírlap, szeptember 30-iki szá

mában olvastam a .V álasz t, melyből sok igazság
talanságot vettem ki. de nagyon keveset törődve 
vele, a tiszteli válaszoló urnák szükségtelen volt 
tudomásunkra hozni, hogy -viszontlátása sajlú- 
biróság előli., lm ezt nem adta volna tudomá
sunkra már előre, akkor sokkal nagyobb lelt 
volna a meglepetés, vagy talán azt gondolja a 
tisztelt szerkesztő ur, hogy talán hozzá fogunk 
menni bocsánatot kérni, hogy vonja viscza pana
szát, ezt nem fogja elérni, hogy a kik neki az 
első menedékei nyújtották, hogy azok előtte meg
hajoljanak, ezt nem is engedi büszkeségünk, igv 
legalább kifog derülni az igazság és megfogjuk 
látni ki lelkesebb magyar és ki van jobban hasz
nára hazájának és iparának, és gyönyörködni 
fogunk benne mint  dűl romba az erősnek hirde
tőn sziklavár.

Válaszolnék hosszabban is, de ily igénytelen 
dolgokkal nagyon kevés időt szoktam vesztegetni, 
csak azt akartam  tudom ására adni a tisztelt 
szerkesztő untak, hogy mi egy csöppet sem va
gyunk megijedve, m ert lelkiismeretűnk tiszta.

Éljen az igazság, éljenek azok, a kik érdekből 
köpenyeget nem forgatnak.

Farkas János,
n magyar pinezór-aszlaltársaság clitökn.

Püfeiíste10’W iener Krenwürste
dosRleichen aucli vorzügliche

Méneser Tafel-Trauben em£cnSsicl‘
Josef Seidl

Spezerei-, Delikatessen- und W einhandlung,
Koronaherczeg-utcza 18.

Sztanoj kávéháza.
Kávéházam megnyitásánál szorgos gondot 

fordítottam arra, hogy a kávéházi italok, bor 
és palaczksör valódiság tekintetében minden 
versenyen fölül álljanak. Ezeket kiegészíti a 
nagy választékosságot nyújtó buliét, mely ál
landóan friss és ízes hideg: ételekkel gaz
dagon el van látva.

A tekeasztalok berendezésénél az a czél 
vezetett, hogy e szórakozás kedvelői oly töké
letes carambol-asztalokat és művészi kivitelű 
dákókat kapjanak, melyek a legnagyobb igé
nyeket is kielégítik.

A kiszolgáltatás pontos és előzékeny.
A kávéház egész éjjel nyitva van.
Kérem mély tisztelettel a nagyérdemű 

közönség és ismerőseim jóindulatát és szíves 
pártfogását.

B u d a p e s t ,  1891. évi október hóban.
Kiváló tis/.toleltel

S z ta n o j  M ik ló s ,
kávés. IV., rostély és sarkantyús- 

Telefon-összeköttetós. utcza sarkán.

Alázattal alulírott ezennel bátorkodik a 
t. olvasó-közönséget a szerdán, 1891. évi 
október hó 7-én, a Széchenyi sétatér ter
mében tartandó

tánczestélyre
tiszteletteljesen meghívni.

B elép ti Ülj a ra U n a k  1 f r t  2 0  k r . 
Hölgyeknek szabad bemenőt. 

K e z d e t e  fél  10 ó r a k o r .
Tisztelettől

C z e p k a  L a jo s .
Egyszerű öltözókbenl megjelenés kéretik.

Budapest, 1891. Nyom. Buschmann F.-nél, koronaherezog-uteza 8.
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