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A vendéglősök Ip artársu la tán ak  kö
vetkező jou r-flxja  pénteken, feb ru ár 5-én  
d élelőtt lesz F a l k o v i t s  E de „N em zeti 
C aslno" (hatvani-u toza).

A műborok készítésére szolgáló 
anyagok hirdetései.

A budapesti kereskedelmi- és iparkamara 
január liWkéu turlott összülésén n többek közt 
szóba kerlllt a kamarának annak idején a keres
kedelmi miniszterhez intézett beadványa a inű- 
h o r (i k k é s z í t é s  é r e s z o l g á l  ó a n v a g u k  

h i r d e t é s e i n e k  m e g g á t l á s a  t á rg y á b a n .
Ezen kérvényre a kereskedelmi minisz

ter leiratban válaszolt, kijelentvén, hogy jelenleg 
t ű r v é n  v e s m ó d arra nincs, és liogy a büntető 
törvény módosítása alkalmával egy erre vonat ,zo 
határozat felvétele a dolog megoldását hátráltatná. 
Ez alkalommal a miniszter tudomására adja a 
kamarának, hogv műborok gyártása és eladása 
ellen irányuló t ö r v é n y j a v a s l a t o t  dolgoztat 
ki, és együttes eljárás czéljából a tárgyalásokat ez 
ügyben az osztrák kormáuynyal már meg is kez
dette. A miniszter tudni kívánja a kamara véle
ményét, váljon, lm az osztrák kormány nem volna 
hajlandó intézkedni, bortermelésünk és kereskedel
münk javára szolgálna-e, ilyen törvényt A u s z 
t r i á t ó l  f ü g g e t l e n  u 1 életbe léptetni.

Ezen ügyet a kereskedelmi osztály beható 
megbeszélés tárgyává tette; egyrészről az a véle
mény nyilvánult, hogy most, midőn a philloxera 
termelésünket és kereskedésünket nagyon megfő- 
,Tyasztotta, és a borhamisítások mindinkább na
gyobb mérveket öltenek s ezáltal ágy a kereske
désnek, mint a termelésnek ártanak, — egy ezeket 
nie'-gátló törvény még akkor is hasznára volna az 
országnak, ha Ausztriától függetlenül létesítené is 
azt. Másrészről azonban azt hozták fel, hogy ha 
egyedül Magyarországon volna ilyen törvény, ez a 
műbort a forgalomból nem küszöbölné ki. hanem 
ellenkezőleg kereskedésünknek és termelésünknek 
határozottan még nagyobb kárára volna. Tekin
tetbe veendő továbbá, hogy ha a természetes bor 
egész Európában kiveszőben van, ügy utóvégre 
mégis csak pótszert kell majd igénybe vennünk. 
A műbor azután hasznos fogyasztási czikket képez
het, és beállhat az az anomália, hogy míg a 
természetes magyar bor nem lesz eladható, addig 
a közös vámterület alapján osztrák műbort hoz
nának be. Az osztály többsége, és ezzel az össze
ség, az előbbi véleményt teszi magáévá, hogy t. i. 
a törvény Ausztriától függetlenül és létesíthető, és 
a maga részéről azt azóh ajtását fejezi ki, hogy a 
miniszternek adandó válasznál kiemelendő, hogy a 
borkereskedők óhajai is kifejezést nyerjenek.

©in ®rinncvuito«-íc)lmnl)l itt ívcnnbcű- 
lucifcn.

S(lljöl)viitl) ont 27. Sűnnci- pflcgt matt in intimen 
fiveijen bér ®aftmirtfir»©rnoíjcufcfiaft eine Siiicírrim 
nemiig an jenen Unfnlt ju feievn, mrícficr »or ftrbrn 
Sabveit, qerobe au geummtem Xagr, nuferu fiotfigr* 
jdjiíbteu, outi) in ben Srrifen brr SBruülferung grndp 
tétén Sieftom-oteuv sitin „fBtumruftöcfl", .'perrn g r a i t  j  
S o m  mer ,  betroffen.

mar int Áofive 1885, ttot' brr 2 aubcí=2(ui’ 
ftetluug, a lí bie ®aftroirtbt<®rnoíieiifd)aft ifir SluSftrl* 
(ungigebanbe erbaurn íieft imb 5  v a tt j  fi o m m e v 
int SKrreiue mit mebveven SlitbfdjujoSDfitglicbrrii rpiit 
tirt mimbe, ben San  ju iufpisiron.

fflri birjrv ©elegeufieit gefdjat) rí, bnfi fiommer 
in brr ípöbr beí jmeiteu ©tocfrorrfrí nugríaugt, baí 
Söaugerüft beirat uttb migiiietfeligrr Sörife mtf eiucit

fflrettrrlaben grlangte, brr fofovt iimfipptr nnb er 
j u m  Gntjrfirn Siller in bie Xirfr fiel. $ ir  gütigr 
frfiung inollte eí, bob er au cinéin often int rrjten 
©tocfiurrfr böngm blirb nnb frittr Svruttbr il)u 
ffíjdjeftení aní biefer fiivd)trvlidiru ©ituatioit beívelten. 
SlSüi'br birfev günftigr flufnll uidit ringrtrrtrit feiit, 
11 o m in r r liiitte bií in bie Tirfr beí 11 elleti falién 
főimen imb bort fidirrlid) joiiieu lo b  fittben müffeii.

Xie Gri iméntiig au birfe feine gííirflidje Grrettuug 
ifi rí, bie jrit biofer jjrit jaljvlicl) — immrr am 27. 
Siiuuer — in grruubrífrrifeit bittel) rin géméin* 
fdjaftlidjri grftmafil gefrirrt mirb. ©o and) britet-.

íjiueiuiibjmausig §e rrru, nití ben Mveijrit brr 
|m lrlirre  imb ©aftwirtfie, maréit sut' frftgcírfitru ©tinibe 
ri'fdjiruru, ítm ií)reut grliebteu Rm tiibr bie grrub r ob 
brr frinri'jritigrn SHrltung auS SirbrnSgrfahr jum ?luS< 
bmef briugeu ju  főimen.

$ a í  ju birfrm $Mrcfe vcrauftaltrte SDieim mar 
mu-tvrffíid) jujammeugrftrllt imb eine Oefouberí vege 
fiouverjation luiirjte baí SUfaljl.

Sdjou beim smeiten ffiangr itabmeu bie Xonftr anf 
Mont inét ibveii Stílfáiig imb jebev brr Slumrfenben 
perrel! gab jeineit ®rfiifi(rit in bcreblen SBorten Sluí= 
bmef. Sut meiteven Sírrlaufe iibergiug bie fioitver* 
fatiou and) anf gefd)iiftlid)r Sliigeíegeubeiten.

Stadjbrm bet „©djlitfivrbiirr" gefprodjeu fiattr, 
iibermíttefte and) brr ÍHrboftrnr biefer SÖIÍittei- brill 
©rfrirvten bie ®füefmiiujd)r beí SJubapeftrr firlfitrr 
SBrteiuí: brr Slifmndjtige müge .firrvn SÍ o in in e r 
nidjt mű- jur 3 'érbc brr ®cnofjenfd)aft, fanbern and) 
jum ftűiibigen SBofilc beí SteKuerdBrrcincí nőd; 1111= 
gejiifiltc Safire in befter ©rfmibficit erfialteit.

fiirmit [jatté bie grfteifeier iljren cnbgiltigeii 9(b 
jdjfitfi gefuiiben imb mir babén baí SBctvufitfcin in 
ittií, bafi biefrlbe bei altén amucfcitb ©rmejeiieti iu 
fortmSfirrubrr Grinnerung bleibeit mirb.

Gin mm cinéin Sfiioutpimí eiitgcfenbetcS ®ebie()t, 
meídjeí bcrlefcn imb niljcitig gitt aufgenommru miirbr, 
gfauben mir an biejer ©téllé őcröffcntíidjen 511 míifjen. 
Xaíjelbr lantét :

Juut 27. Janncr 18112.
.v>abt S ld jt! oö f l i l t  bon 3)iann ju  főiem ,
Dee iin fev SlUev i'iobo tucvtl),
,\[)v nem it ü)ti iuol)l cinen bor ©uern, 
l£'v m irb non (ind) and) (jód) flcctjvt.
Dteá i f i  befnnnt im  Unflavlanbc, 
ö o  locit beo s4Jcftcfo 9tn f cv«cl)t,
Z'afi nnmeit von bont Donauftvanbo 
© ú t editor S öirtl) ant 'lilafeo ftoljt.
Cíin ÜUivtí), bor a llo r W onfdjon í ld jtn n a  
0 id )  lanflftono jd jon  vovbiont flomad)t,
,snt A()nn, Paffén, in  jeber .í>nnblniifl 
'Jlnf 'lUannoö (Síjro ftvona aoivariit,
(Sin fold)or si)ta n n , bont bio .UoUonon 
,vronnbíd)nit, tMob’ nnb í ld itn n f l joUoit,
Doni feine D ionev tvon offloben,
D ió © iifte  nnv főin ‘-Woftco looU n :
Dőld) cincit '.Viann inö fl' W ott befdjüfyen 
Hnm W liicf bor Doinon immorbar.
'ífo in (ivoiton D tod ' l)orab:(n ftü rjon  
An bor flrö fjtcn  Vobonönofaljr. 
llt tb  bőd) i f t  oó oinft fo flofd)CÍ)on 
Dior broi(ol)n foincr Arounbo S djaar,
D ió ontfobonobloid) nnb f ta r r  baftoI)'it, 
i l l ő  biofor a «U flofd)ol)on ivar.
D ió í iu m a d jt (jat il)n  unő oríialten,
D 'rn m  ftim m ot an bon l'obrtoianfl,*
( i in  branfonb í'od) iljn t nnb bont f a l t é n ,
üöio '*5 Ijo rjlid jo r niom alő orflan fl.
vafiot baíjor bio W liifor flin flo n
'Jlnf főin 'W olil orfloljon nőd) lanflo Beit
'JlUoo möflo tl)ttt ftotö flolinflon
'JÜab főin nnb bor D etiien  ö e r j orfront.

'.'Id)tiiiii)öiu)ii aouiitmirt von X.

Amerikai és angol korcsmái élet.
A mi korcsmái életünk, az órák hosszúig való 

i ogyüttüles és iszogatás az a m e r i k á i  előtt egé
szen ismeretlen. Az ő nyughatatlan természete, az 
a fáradhatatlan hajsza, melyet a pénz után űz, és foly
tonos üzleti spekulácziói lehetetlenné teszik ezt 
neki: a ritkaságok közé tartozik, ha egy amerikai 
a korcsmában egy székre rendesen leül. Bevett 
szokás az ott. hogy a korcsmái látogató hirtelené-

ben kiissza állva az italt, (izet és tovább megy. 
Nálunk ezt ,stébalbszeidli“-nek nevezik, még akkor 
is lm esőt eg a „bnlbszeidli’ -nél valamivel több 
is; _  Téved azonban, a ki azt hiszi, hogy ezen 
„v0rs és kényelmetlen ivási mód által az ital túl
ságos élvezete meggátoltatnék. A valódi amerikai 
naponkint elfogyaszt ugyanoly nagy mennyiségű 
szeszes italt, mint akármelyik muszka, vagy a mi 
ivóink közül a legjobbak, — de csakis futtában 
iszik mindig. Az amerikai korcsmákban s ö r  csak 
nagy kevés lesz kimérve; ezt tudvalevőleg nem is 
lehet oly gyorsan elnyelni.

Az ilyen helyiségek közül az elegánsakban be
rendezettekéi „Snloon'-nak, a közönségesebbeket 
pedig „(li-ogshops“-nak nevezik: italok közül min- 
donikben csupán s z e s z e s  italok kaphatók. A 
mint mondottuk, nincs szokásban, hogy a látogató 
asztalhoz ül, hanem egyenesen a kimérő asztalhoz 
megy, mclvet „bar“-nnk hívnak; — itt egy alkal
mazott kiszolgálja a kívánt itallal, melyet ő állva 
kiiszik, űzet és továbbsiet. A kimérő vagy „bnr- 
keeper* a legelegánsabb helyiségben is ingujjban 
van, — egyebekben azonban kifogástalan az öltö
zéke; fehérneműje, mint minden amerikaié kifogás
talan tiszta és fehér. Állása nagyon fáradságos, és 
több évi gyakorlatot kiván, mert olykor nincs is 
kívüle más pinezér, másrészt pedig reá van bízva 
a különféle italok szokásos keverése, s ez az. a 
mi állását oly fontossá és felelősségteljessé teszi.

Mert az amerikai csalt nagyon ritkán iszik vala
mely egyszerű szeszt, mint brandy-t wiskov-t, gin-t 
stb., —- hanem előnyben részesít egy „drink '-et, 
melyet sokféle pálinka összevegyítése által nyernek. 
Miután ezen ,,drink“-ek az egész földrészen el van
nak terjedve, más és más Ízléseknek kell megfelel
niük; a ,barkeeper“-ek feladatát képezi aztán, 
hogy mindezen Ízlésekhez alkalmazkodni tudjon, 
és a különféle szeszvegyttési reczepteket mind 
kívülről tudja. Minden kívánt italt a legrövidebb 
Idő alatt el kell készítenie, és minden Ízlést ki 
kell neki elégíteni tudni. Természetesen nincs 
hiányában a megkívántaié kéziszereknek sem. 
Szinte meglepő, a mint a „bar“-ok mögött szép 
rendben elhelyezve van az a sokféle szesz, és a 
legegyszerűbb ,gt-ogsbops“-ban is bizton lehet szá
mítani legalább húszféle italra.

Az a n g o l  k o r c s  m á k leginkább az által tűn
nek ki. hogy bennük ételt egyáltalában nem lehet, 
kapni: az ételről való gondoskodást átengedik a 
vendéglőknek, melyekben viszont inni nem lehet. 
A korcsmák csak szeszes itallal látják el az ango
lokat, akik azt jócskán igénybe is veszik, mert 
s o k a t  isznak és g y o r s a n  isznak. Az ajtók 
mindig tárva vannak, a mi nagy légvonatot okoz. 
Vannak ugyan Ülőhelyek, de csak nagyon gyéron, 
és ezek is fölötte kényelmetlenek. Az italokat itt 
is a „bar'-ok előtt fogyasztják e l :  a ki poharát 
kiürítette, annak vagy újra rendelni vagy távozni 
kell. A látogatottabb helyiségekben megtörténik, 
hogy nem is lehet kapni semmit, azonkívül a ki
szolgálás is nagyon hanyag A korcsmáros és ven
dégek közt nem létezik semmiféle barátságosabb 
viszony: szintúgy ki van zárva valamely kényel
mes egytlttlét a korcsmában, minden társas mula
tozás, minden eszmecsere, — hacsak nem az idő
járásról beszélgetnek. A korcsmák berendezése, 
daczára a gyakran található szép és művészies fa
faragás! és üvegfestészeti munkáknak, nagyon ha
sonlít az istállóéhoz.

A helyiségek (J — 7 láb magas deszkázat által 
több részre, osztályra vannak osztva, s így a ven
dégek nem képesek egymást megfigyelni a másik 
osztályból. Az egyik osztályba tódul az alsóbb osz
tályú közönség, ez a .Public B ar“ ; itt a munká
sok, henyélő iszákosok, részeg asszonyok és mind-

A munka és a liatórai ekéd.
Igen nehéz fába vágta fejszéjét egyik tisztelt 

laptársunk, midőn az általunk is megpendített „(i 
órai ebéd* czikkünk nyomán kérdést intézett igott 
nagyszámú olvasóihoz a liatórai étkezősről. Mi. 
vendéglősök, igen érdekelve vagyunk a nagy közön
ség ebbéli nézetét illetőleg.

Kezdjük először is a munkát és az azután 
járó jutalmat. Sokat határoz az, hogy ki mikor ős 
milyen rendben dolgozik, mert ez dönti el az ét
kezés idejét is.

Az étkezéssel egybefügg a korai felkelés 
és korai lefekvés, s ez gazdagságra és bölcsesőgre 
vezet. Franklin szerint; Az idő pénz! .lókai sze
rint az idő dicsőség. Aki a napnak bizonyos óráiban 
ugyanazon dolgokat teljesíti, a munkát megkönnyíti 
és kellemessé teszi.

A rendszeres munka tekintetében élő például 
szolgál ősz. nagv hazánkfia: Kossuth I.ajns, ki 
remegő kezeivel ma is emlékiratainak megírásából el.

Ily körülmények között a helyes munkabeosz
tás mellett az életrend megváltoztatása is nagy 
szerepet játszik. Időszerű kérdés lévén a (1 órai 
ebéd az intelligens osztályban, kell, hogy néhány 
nézetet kivonatilng ismertessünk.

A nagy közönség feladata e nagy újításnak 
el- vagy el nem fogadása, mivel a vendéglősök és 
a publikum kezet szárítva egymásért küzdenek Né
hány nézet nyilvánítást, az életrend érdekében közzú-

teszllnk, szívesen fogadván a proet contra meg
jegyzéseket.

Egyik szakavatott toliból és jő  étvágyú ember
től jövő nézet, szerint nehezen honosodhntik meg 
nálunk egyhamar az életbeléptetendő helyes és 
új szokás. A magyar faj szívósan ragaszkodik az 
ősi tradiczionális szokásaihoz.

Egyesek ezen újítást aligha teljesíthetik, hanem 
egy-egy társadalmi osztály egésze valósíthatja 
meg. Külföldi ember megszokja, de hát nálunk 
nehezen megy, s egv ismerősünk, ki a 6 órai ebé
delést tartja, azt a gúnynevet nyerte „nngyurhat- 
nátnság": pedig csak abból áll az urizálás, hogy 
az ember (i órakor fogyasztja el azt, mit 1 — 2-kor 
kellett volna. Pedig hát a tekintélyes orvosok ez 
ilj életrendet, igen tanácsolják.

Lássuk n másik véleményt!
A hat órai ebéd a nagy városokban behoz

ható, sőt szükséges is, mert a szellemi munkával 
foglalkozó embereknek jutna idő az alvásra, dol
gozásra, szórakozásra, — ínulalásrn. Most pedig 
dolgozik 8 — 12-ig (ez a minimum), azután 8— O-ig. 
De ez a pár órai pihenés nem szórakozás. Ellen
ben 1 2 —8-ig aludni, 9 — 4-ig dolgozni, (1—7-ig 
enni, 8— 12-ig szórakozni helyes dolog.

Ezen uj szokás a hivatalokban ép úgy, mint 
a vendéglőkben és ltávéháznltban igen lényeges 
átváltozást idézne elő.

A hivatalos órák megváltoznának és egy vég
ben történnek ügy, hogy 9 —4-ig dolgozik a hiva

talnok. s ha 9-kor a hivatalnok megreggelizelt, d. 
11. 4-ig békén dolgozhat, s ha megéhezik, jobban 
esik neki az étel. A hivatalnokok ezen változását 
a kormány som helytelenítené. A piaezi elárusftás 
fi-óráig tartana. Ez is kivihető. A színházi elő
adások is télen-nyáron 8 órakor kezdődjenek. Detto !

A gyerekekkel egy kis baj van ugyan e rend
szer behozatala által, mert 8-kor mennek. 12 óra
kor éltesen haza jönnek. Ezen az által segíthetünk* 
ha a tanulási időt 19 órától 8-ig tesszük.

Már hogy ilyetén formán a kávézásban zavar 
áll be, az bizonyos; de hát ebéd után jó a fér
fiaknak a fekete, színház után a feltét-, a nőknek 
pedig 1 2 —1-ig az trics-trncs uzsonna.

Bio wutt(tlttd«tnt ©oítfrwtittfdjluirl.
©Inc ftumorcSfc non át o p p.

Hiiibrr! SBÍorgrit lurrboit iuir ciurn gitten Xng Ijabru, 
rief, fid) frritbig bie .jpiiubr reibeub, St'orpornl Sfa|}rii' 
fingét', bér SDienngefitljrer bér gugeí. 9lttf biefe wr> 
beifiuiigítiolle ülujpracíjr uevfiiirteu fid) allé ©efidjter 
beí jjitgeí, benn matt muftié genait, baft Slorporal 
Sínftenfiiiger ein grófiéi ©pavgeuie fei imb geloift 
rimái vöm -Plruagegelbe rrilbrigt ijnbe fitt- eine G);lra= 
jprifr. Uub bie ©itten folllru fid) nidjt taufrfjen, beim 
Staftenfiuger [jatté ifire Gnunvtuiigrii, bie fid) bií ju 
1 fi. 80 fr. urrftiegrit, bei mritrm ilbrrtroffeit, ba er 
iibrv ein erfpartei Hapital mm 2 fi. 8(1 fr. uerfiigte. 
Süaí mm? ®irfe grófié brfdjSftigte jammtlidjr



ázol; jönnek össze, kiknek lie kell érniük n leg
rosszabb ,.nle* és , portéi-"-rel, melyből itt egy 
,|iint‘ -et kapni egy fél pennyért. Egy nutslk 
„bar"-Imn vannak azok, kik „<lrink“-jükrirt már 
l*/» adlrntnak, a „private“-bnii vagy „saloon 
bar'-bnn pedig nincs sör 2 penc-on nini és szesz 
:l penc en alul. Ez utóbbiba tennészeteseii csak 
olyanok mennek, kik nem akarnak a legközönsé
gesebb nép közé keveredni, és ez Angolországbnn 
nagyon méltányos kívüliség.

Ez az egyik oka annak, liogy az angol korcs- 
inük egyes részekre vannak felosztva és egymástól 
elkülönítve, a másik ok pedig az, hogy ne litssa 
az egyik, liogy mit és mennyit iszik a liiAsik. Ezért 
többnyire nagyon halkan beszélnek, és a legtöbben 
szinté félve húzódnak az ablak mögé, a hol még 
a velők egy „bar“-ban levők sem lütjük. Csak 
szombaton, a heti bérek kifizetése után van ez 
máskép: ilyenkor nem lehet megfigyelni azt az 
osztály-különbséget, mely máskor oly szembeszökő. 
Minden munkás, kinek pénz van zsebében, a jobb 
.bar"-h a megy, ügy hogy a legutolsó „bar“ több
nyire üres ilyenkor. A ki gentleman, annak pénze 
van, és a kinek pénze van, az gentleman, — ez 
angolul van.

A halakról.
Vannak uniósok, (kik azonban nem leijeinek igaz- 

hívők) kik azt állítják, hogy az Oczeán volt minden 
élőnek és élettelennek közös bölcsője, hogy az emberi 
faj a tengerben keletkezett, és jelenlegi állapotát csak 
a levegő behatásának és azon szokásoknak köszönheti, 
melyeket elsajátítania kellett, hogy ezen új elemben 
fenntarthassa magát.

Akárhogy is van azonban, annyi bizonyos, hogy 
a vizek birodalma óriási mennyiségben rejt különböző 
alakú és nagyságú lényeket, melyek mind különböző 
tulajdonságokkal bírnak, és egész más életfeltételeknek 
vannak alávetve, mint a melegvérű állatok. A vizek 
különben mindenkor rendkívül nagy mennyiségben 
szolgáltainak nekünk élelmi szett is, és asztalainknak 
legkellemesebb változatosságot kölcsönzik.

A bal kevésbbé táplálékon)-, mint a hús, de táp- 
lálékonyabb a főzeléknél, minden véralkatnak megfelel, 
és még a gyógyuló betegnek is nyújtható.

Ma a görögök nem is voltak annyira jártasok a 
italkészítésben, mint mi, mégis nagyra becsülték azt, 
és Ízlésük annyira megfinomúlt, liogy a Ital izéről meg 
tudták különböztetni a helyet, ti hol azt fogták.

Tavakban is lenyészteuek halakat, és eléggé isme
retes Vadius Pollion kegyellensége, a ki tengeri ángol- 
náit rabszolgák búsával táplálta. Ezen kegyellenség 
felelt Dotnilián császár legfelsőbb rosszalását fejezte 
ki, melyet azonban talán inkább meg kellett volna 
büntetnie.

Nagy vitatkozások folytak azon kérdés felelt, hogy 
a tengeri- vagy az édesvízi halak jobbak-e ?

Ez a vita azonban valószínűleg sohasem lett el
döntve, mert mint a spanyol közmondás tartja : sobre 
los gustos, no hai disputa. Mindenki a maga módja 
szerint Ítél. Ezen futólagos benyomásokat hetükkel ki
fejezni nem lehet ; mert nincs mértek, mely megmu
tatná, hogy minek van nagyobb értéke és melyik izie- 
tesebb a halak közöli.

Abban mindenki megegyez, hogy a ital nem oly 
táplálékon)-, mint a hús, részint mivel nincs oly sok 
osmazoinlartalma, részint pedig mivel sokkal körit nyebb 
a búsnál, és ugyanazon térfogaiban kevesebb anyagot 
tartalmaz.

A kagylók és különösen az osztriga nagyon kevés 
tápanyagot foglal magában, és ez az oka, hogy meg
lehetős sokat lehet belőle elfogyasztani a nélkül, hogy 
a mindjárt utána következő étkezésnél étvágyunkból 
egy cseppet is vesztettünk volna.

Tudjuk, liogy régente csak a némileg ünnepi ebé
dek osztrigával kezdődtek, és akadtak mindig vendé-

SÓfitflíiebev brí jjttgrí botit ©djmirrfiitfrit — (icS 
©cíjuftrr — aiigcfnugrii, £>is hódi Ijiminf jimi bicnft« 
fiilji-riibett grlbiorbrt. SStiS fiit' fim- lufiitliídír Ejtra- 
fpeife folt utalt fiit- rittr ftt bolté ©iitimir brfdjaffrtt? 
tUiíhcr (jatté bee $ng unt- Ei-íparuttgctt gebabt, torldjr 
büdjftcuí ©prcfftiübrl rrmöglidjtnt, altér jelit, mit rítta 
ío fjorrenbett ©uiimio, liefj ftel) rtwaí tiiditigcí, tuivflid) 
E);trafriurí fjcrftellen. ®ir Sjatibeti bér ©iíjipiiit brolp 
lett auíeitiatibrrgugcbrii; r í bilbetrn fielj 'Jíartricn, 
betett jebe fiit- iljre ©peife Jjjrofeltjlcii jtt iitaeíteit fitdltc.

6 iitr berfelOeti j. '-13. raugirtc fid) attí ©öbttett brr 
üaiibiuirUjjcijaft, bit- ibr Satum riitfdjiebrii fiit- @e= 
jrldjtrí mit S'uöbrt abgabrit, luiibrriib tuirbrr ©pröfp 
tingc brr ©labt fiit' borrendttm dictu — Címgrin 
braten mit SRocfrrl jdjwttrmtrn; atifjrrbrm gab eí ttod) 
ftritifdnitrcfrr, bir jogar ettoaí oon SBatfljenbeltt ttttb 
©panfrrfrln fajellett.

®od), brr f(ng brnft iiitb — brr gdbtorbrl lritfl! 
E r —  brr ®rofjr ttttb ®rbirtt-nbr — tuar rin SDMiH 
fpriífrctmb iinb fritt 3 bral maréit lopffutaíjdjferl! 
mirijjt ®n, freuttblidjet 2 efer, mai eitt Jopfentatfdjferl 
ifi ? ,-paft ®tt iitiertjaupt ritte 3 brt- oon brr 'J)irf)lfprií> 
poefir? Süritii ttidjl, baltit bift ®tt jtt bebattmt ttttb 
Dir frljlt bánit baí Srrftnttbttifj berfelbrit, botit baí 
lopfettlafdjferl ift rbnt brr Sttbrgriff allrí ©djöttett 
iittb ®itten in brr SDÍeljlipeife ttttb ift brr ®rtmbfeim, 
attí bem bit- SDIdilfprií-Mödjiitnt eiitfpriefieii.

fjirmit ift gefagt, baji brr grlbtorbcl eitt poctifdjer 
SNrfflfpciüfrranb mar ttttb er in bem futiitarifdjeit 
■fiampfc fritt Entfdjulbiguitgíootum fiit lopfeiitaifdjfcrl

gek, kik csak akkor elégedlek meg vele, ha már egy 
nagy tuczatot (12 rendes tuezut =  144 darab) el
fogyasztottak. Kiváncsi voltara megtudni, hogy mily 
nagy volt ezen előétel súlya ; megvizsgáltam és meg
tudtam, hogy egy tuczat oszlriga, egy obont vagyis 
két latot, egy nagy tuczat lehát három fontot nyom. 
Ugyanazon személyek, kik az osztriga után mentek 
csak ebédelni, bizonyára teljesen jóllaktak volna, ha 
búst esznek ugyanily súlyban, még ha tyúkbús volna

K i m u t a t á s
n budapesti pinezér-egvlet által az 
karácsony fa-ünnepély alkalmából gye 

kozások és azoknak Inivá-fot-dilót 
Bevétel

Vendéglősök reggeli asztal - társasága
adománya .................................................

Első magyar pinezér asztaltársaság adó
m ánya..................................................

Soha lek Lipólné ő nagysága adománya
GHick Frigyes úr adománya ...........  ...
Kfist Ecroncz úr adománya ................

A következő gyűjtő urak ivén:
Asmtis József ..............................
Borsuk Ján os .............................................
Blascltka Kerencz ........................................
Cservény E eren cz ........................................
Cservenanszky István ..............................
Doczauef Antal ....... ...................................
Elint Já n o s ......................................................
Egert Gyula és Antal ..............................
Feich Károly .............................................
Frilscb András .............................................
Gorubetz A d olf.....................
Grell Mihály ....................................... . ...
Gyurkovics Eerencz ...................................

I lliilebrnnd József ............................ j..........
| Jnliani Károly .............................................

Janiséit Alajos .............................................
Korit és Weisz ............................................
Kloss L a jos......................................................
Kilát- Já n o s ......................................................
Kloss Hermáim .............................................
Ki-euter E rn ő ........................................  .......
Kreátor József .............................................
Kozmanovics K ároly ...................................
Kopp Já n o s .......................................................
Kersáncz Eerencz ....................................
Kliveny Eerencz ..........................  • .......
Latig és Köller .............................................
Labes József ... .............................................
Lőrincz János ........................................  ..
Jltt ndl Lajos ..................................................
Melesoch és Het-gl ...................................
Molnár Á goston............-... ... ... .................
Morbaclt János ............ ...............................
Marx Aulai ..................................................
Moszer István .............................................
Miijei- Eerencz .............................................
Milyet- József ..................................................
Miillet' Antal ..................................................
Neusiedler Géza ........................................

j Novak Eerencz .............................................
j Nika Já n o s ......................................................

Olimann Jakab ....... ....................................
Ober Sándor ..................................................
Csillái Ján os ..........;.............. .......................

1 Paplan Zsigmonc! ........................................
; Papp Emil ......................................................
| Palkovils Emil .............................................
1 Bitet József ..................................................
1 Sclterübl Károly ........................................
j Sittel Gyula .................................................

Stiaszlnv E e ren cz ........................................
1 Szomerecker K á ro ly ...........  .....................

18111. évi 
Jjlöü  udti- 

áról.

Irt 40 .—

10. -  
10. -  
10.— 
10. -

24.50
3.90 
1 . -  
4.78  

12.10
4 50 
8 . -  

9.60 
1 1 .— 

9.—
26.40  
20.7(1

4.50 
50.—

4.30

3ÍL55 
21.90
12.40 
12 —

11 70
8.30
5.90 
5.20  
4.70
4.50  

2 7 . -
12 -

9.50 
30.— 
28.80  
18.—  
15.25
6.50  
5.
4.76

17 30 
11.20 

7.50
14.30 

4.10
1 8 -  
1045  

7.80 
2 70
2.30 

16.50 
12 50 
1 1.60
8. —

Sieber János ................................................ , 5 50
Szabó Gyula ............................................. » 2.
Schet-mann Sándor .................................. » 2.—
Saalniutter Líírinc/. ............................... , 1 —
Tomola és (leli ........................................... » 61.12
l omon C. J ................................................. » 16.—

Táborv Kerencz .......................................... » 13.00
Tattszig László ........................................... 11.70
Tóth A n tal..................................................... , 11.40
Tiínzfh- József küldött Kecskem étről... ... » 7 —
Tassv Lajos ................................................ » 4.50
Zorn Já n o s ..................................................... » 21 . -
persely az egyleti irodában................... .. » 3.70

Összeg... ... » 864.26
K iadás

46 gyermeknek adóit ridinnemüekéi-t
számlák szerin t........................................  Irt 507.60

Készpénzbeli ajándék egy egyleti tag
ultin maradt nyomorék-árvának............  » 5 .—

Karácsonyfa feldíszítése és pedig : alma, 
dió, narancs, sütemény, díszítés, gyer
tya stb .-ért.....................................................  » 55.30

50 diós és mákos patkó ..........................  » 21.50
Szegény gyermekek kétszeri niog-

ozsonnázlatásáért ..........................................  24.74
A versenyirásnál nyertes három bor-

legény d í ja ............   .....................................  - 12.29
Nyomtatványokért és pedig: 150 darab 

gyüjtő-iv. 500 darab meghívó, 400 da
rab boríték ..................................................... » 20.--

Különféle kiadások és pedig: 34 darab 
levelező-lap, a karácsonyfának és a 
gyermeki-uliáknak az ünnepélyhez 
való szállításáért., a 3 díj feldíszí
téséért, a gyűjtő ívek kihordása és 
beszedése, meghívások és a jelen ki
mutatás kihordásáért slb ............... » 14.35

Bizottsági Ingok jelvényéért, l  bérkocsi 
viteldija a beszédet lat-ló lölisztelendö 
árnak az ünnepélyhez való szállítá
sáért, 1 bérkocsi viteldíja a meghivú-
küldöttségnek....................................................  8.10

Összesen....... Irt 668.88
M érleg.

Bevétel ...................................  li-1 864.26
Kiadás .................................................  668.88
Marad a segélyezési-alap javára fit 11)5418 

Budapest, 1891. deczember hó 31-én.

A rendező-bizottság
Tom ola Rolniu l, Csagalla K áro ly , P fr i 1 nn iyrr  
A ntn l, M arczittka  Jó zse f, Szálló  Im re, K iss  H en
r ik , W eisz  G yőző, M olnár Á goston, L n sko vlts  

Jó zse f, L indeb lier  János, tíiim le l Vilmos,
A 195 fit 38 la- összeget a budapesti pinozér- 
egvlet elnöksége átvette és az egyleti pénztárban 

elhelyezte.
F arkas  J á n o s , H illcb rn m l Jó zse t,

li-kur. €Intik.
Midőn igv a bizottság a bevételekről és kia

dásokról szóló kimutatást előterjesztette, köte
lességének tartja első sorban az igen tisztelt gyűj
tőknek fáradozásukért köszönetét mondani az egy
let nevében Köszönetéi fejezi ki továbbá a l i ö l g v-  
b i z 0 1 I s á g n tt k, tisztelendő 11 a n i k e r Hornon - 
kosárnak a ferenezvárosi plébánia káplánjának az 
ünnepi beszéddel való résztvéleérl, a budapesti 
szállodások, vendéglősök és koresmárosok tek. 
i p a r I á r s 111 a t á 11 a k a jelentékeny adományo
zásáért, továbbá G l i l é k  Frigyes urnák »az i nyes 
mesterség könyve* czimii mű három példányának 
adományozásáért, K o c l t  és W e i s z  uraknak, ti 
miéri a termet díjtalanul bocsátották rendelke
zésünkre, végül pedig valamennyi adakozónak 
és mindazoknak, kik az ünnepély sikeréért ily 
szép eredménynyel fáradoztak.

rinlt-glr, mrtrf)i-í mid) rntfdgrb. — ©mit turv toagte 
rí, brm ©nualtigcii jtt ipibrtfprrdjrii, oljuc fid; brr 
®rfa()t' miSjuft-ju-ii, bn-i lag r iiadjciuaiibri' jenen Cvt 
mit ©anb 1111b SBürfte leiben .511 iniljjrit, brr ttttv fiit 
^liutevtiftigfeiten beftiniint ift ?

Sülit ttidjtcn! 3rber inai- ben brr ©tuitbr att rin 
rifvigrr Snthiifiaft fiit' Sopfontaljdjfrvt, ttittjo titcljv, 
ba bir Söíriftrit br» ©peife ttod) nirftt
faiiutrn 'Jtiin fant abrr bir Síavbinatfragr: 2Ba- folt 
bit ©atjdjfrft tiiadjrti ?

Sörittt SUÍititar fittb ttanilidj bir Síitdjr fommaiibivt, 
b. I). brrjotigr, brr bir titeiftrn Stiilagrn jitm jf-attl* 
trujrii ttttb aiifjcvoi'brnttidjrii ©fjen Íjat, obrr brffrtt 
ÍUioiitur itmitti- ám fdjmiiTigftrti ift, ntirb jitm Síodjrtt 
fomniaitbirt, gtridjbirl, oh rr rittr 3 brr uott bírja- 
fdjünrn Mimit hat obrr nicíjt, ttttb rí ift baltrr frljr 
iridtt brgrriflidj, baft brvattige ítocíjr frinr brfottbtrrtt 
®rnirí in ibvriit gadjr fittb. ©odj, — ba tuar ja 
Söafjtiía, bir Sflrrlr allrv Mi'djr, — itjiu tuirb rí grtuifj 
grtiiigrn, bir gnuüitfdjlcit latfdjlrrt Ijcrjuftrllrn, benn 
SJlirmaitb orrftaitb rí j.  ®. bevártig fompafte Mitöbrt 
jtt rrjntgrit, a tí rr. ©irfrit 'Jittf brgiünbcte rr fid) 
bantalí, atí rr rittctii flildjtcitbru Kaimrabcu, brr ilittt 
eiiteu ©djobrritat antljat, rinrí feinrr Erjoitgtiiffc attf 
brit iüttcfel loarf imb brit ©rbaunnimertljen (jicbttrdj 
attf jturi la g c  bir 3irbr orrfdjlttg.

yrottbig übrrtiatjm íiabula bir rljrenbc SDÍiffiott 
imb gclobtr frieríid), fritt Strftrí ja  Iriftrn, uttb ridjtig, 
— rr tirf) fid) nidjt fpottrn, brmt járt uttb f)ocf)bufig 
(agat bir Satfdjftrl cittjrin (jingebreitet attf rcinrn

| iíeimiidjerit im Maforiiriigaugr ttttb brr oft ttcitgievtg 
erfdtrinettbe gflbiorbrt ftrid) fid) fdjiitiiitjrtitb brit illád 
in Énoartiing brí föftticíjrn Sdpmtiijrí.

®od) mit brí Wrfdjitfrí SUÍndjtctt ift fritt ciuigcr 
iüiinb jtt flcdjtrn uttb baí lliiglűtt fdjrritrt idjnrlt !

E í Ijattc fid) namlid) brittahr brr gattjr ;jug itt 
brr Miidjc orrfaiitntrtt, tuti brit Slafjiiía uttb friiirtt 
®r()ilfrtt bei ihror 'Jlrboit ju bfobadjtnt ttttb í()tictt 
rttuaí abjiitailfdjcn. S)iatür(id) tuiirbr bri biofrr ®r(r> 
grnhrit matidjor lo r t  imb llnfitg getrirben ttttb brr 
Üarm mar gróf). Slrrgcbrttí brntüí)tr fid) Morporal 
Majjritfingrr, frinrr WiitoritSt ©rltitng jtt orrfdjaffrtt; 
ba rrfd)oll bri bent rim-ii S'üdjrneittgaitge bér ©djvrcfettí 
rttf: „®rr 3 níprftiouí-0 ffijier \" TDirfrr 9Íuf grniigtr, 
nttt rittr aftgcmriiir 'jjanif btrworjurufrtt. 3 u fiiinUifrr 
,-paft ftilrjtr fid) Slllrí jttttt anbartt Stuígaitgr Ijinauí 
ttttb fórt gittg bir toilbr 3 agb — nid)t adjtoiib brr 
fo inithfotig ijergefteűlcit lopfontatfdjfcrl — iibrr bir 
auígcbrritrtcii Mriiitiidjrr attf brttt ®attgr. T ir Mata- 
ftrophr mar jd)rrtf(id) ttttb if)re golgrn haarftraiibnib. 
— ©Ijratttiibcii ülttgrí ftanb brr grtbmrbrl, Morporat 
Aatynifingrt uttb Síafjuta att brr Unglilcféftiittc; Ijrrj- 
erfdiiitlcrnber Saiitmrv inengte fid) mit grciitidjat uttb 
fd)rrcf(id)ru Sürriuünjdpitigni grgrtt bir lírljcber birfrr 
©djanbtíjat, brmt bir gattje Sfjaitif tottrbr burd) brtt 
falfdjrtt Slllatmrnf rinrí Íutjd)fi-rtffinbrí hrroorgeru- 
frtt. SDiit Síd) ttttb 3Brl) toutbr brr ír ig  mittrlft Cöffrlu 
uttb SDitffcrtt oott ben £rittlüd)rrti loígclöft imb jn  
Süiitlag gab’í  — lopfenfnübrl!



T>ic 'SporarücitfU j«  bőm ülni! b c r '-ö u b o p c fi f v
.'Ö'o t r 1 i f v>, © a ft* u u b S  d) a n f u> i r t [) * © n i o [« 
i f n f d) a f t unb brb ffl ti b n p p ft p v Sí t II  n t v* 
4i e t  o i n $ fdjifitfii brftonsl oonwiirt?. 3fod) nienialí 
bal fid) fiiif fo vege unb fo rrfolgrricfyr $[)atigfcit 
juuuiiil bot bőit .'porion, ciIS mid) bői bon Síollnoni 
outfoltot até Ijouov: oá bovf bnbor fdjou jipt (inge* 
nomnion lurrbou, bafs bov nm 24. gobruav in bon 
Sírboutoiifíiton ftntlfinbonbo ®fiiufjeufd)aftá«SBflII óin 
umbobafl gvojjnrtigrr ffl ii r g e v > © l i t r b a 1 1 *niirbou 
inirb. SBio ucrfoíflon ood)l anfmrrffam bio SHorgiiitgc 
in biofov Sndjo unb fiimitm fdjnn boulr fpnltoiilnugo 
liotidjlo (ringni iibor fdjltifloubo graucti* unb SDIiiiL 
dionljoojon, bio mit Uugobuib bon 24. gobounr liovboi = 
fcljuon. 9íur gcmadj, tv mivb and) funuuoii unb nm 
Slbrub bioirá logoé luirb bor gvo()finit bná Söinbofllirb 
bilbon jiuiidjon forrott unb itjoou Slufloflolltou.

J iie  <SonolTonfd)ttfi bor (ftotoficre, (SdfltnirtOc, 
58ciu- unb ÍMtcrfipiilU'r brá I.. II. unb III. SüoíivfS 
bőit nm 16. gcbvunv in bon Cofnlitnlon boá „gnfnn" 
in bor fflnvouflnffo in C f o u  ju ©uufloii iljvoá Scidjoit- 
boftattungáfonboá tinón sönll ab, moldjor fdjon orr* 
mögr foinov tjumnitou Zrnbrnj geniifj rodjt jnblroid) 
bojud)t woi'bon mivb. $oé íöoilfomitií, au boffou iSpipr 
Sporr Silóié SSi t l uor ,  ©aftiuirtb nm (Sbi'iftiuoiipíop, 
fioljl, ift nnforrS íBiffonS uuonnüblid) boftvcbt, bnmit 
bor Slall cin nmjo rridjorrá Srtrnguifl abmrrfo. ©lei* 
d)ou límrrf müdjtou and) wir bábuid) crlMittfdjou, baf) 
burd) unfor SBlott, bilid) uufovo Stufmuiiterung, niaud)or 
bor Ofuor Jporron auá foinor „fluriiotgojogoubrit" go> 
brnd)t wiirbo, utib baf) bor Siall unb mit il)iu bio 
Siitnaljmo fiir bon Scidjouboftnttungáfoiib uinfo grőfjcr 
auáfallon mödjtf. Sipmito-Sínfjior ift §orr Slnbroaá 
S3u,tif ,  ©aftiuirtb in bor StarAtáonbgnjfr. Starton ju 
birfotu SüSübltbaligfoitábnllo finb ju babon bői bon ®oft* 
luirtboii: ík'jof 91 a r a b  ú á, ®i)brontcl)gaffc 54, ©lmon 
Sö o j c i o é, Sugaffo 10, 3o(of tp iá b a 1, Sopfogaffc 3, 
Sínton SRSciéj, föíiirPáitbgaffc 6. ®itic gamilionfarto 
fDftot 2 ft. 50 fr., oiuo $orfoncittartó 1 fi 50 tr. 
9(ttf, itjr Cfitor tpcrrou, rűftrt Sild) piti Sáollo, gitt 
rá ja bőd) tutr oitioni Slfto bor SöoIjltljStigfoit; luir 
lnürbou auá borjlid) frouoii, luoiiu tuir am SBaDabonb 
©ir rod)t pljlroid) bort uortroton finboii luürbon.

(J'iit frcubigcs gfam ificn-frcigitij ift bőm Sirof* 
tor boá „©raitb .'potol fmngaria", $orrn 3 o|of 3  1 1 i tá 
jutljoií goloorbon; frino (iobouáluürbigc ©omabtin Ijot 
uor 14 Ságon citioá gofttnbcn 5Diöbd)oná gonofon, iur(* 
d)oá ntif SBitnfd) bor Saiifmuttrr, bor bod)grad)toton 
t5rau u. ©d j a t c f ,  in bor bfitigou Snufo bon SKomon 
„SUlnriauno" orI)icIt.

SobrofafTo. Hím 18. Jamter cerftavb int ©pitale bér 
ÜJarmberjigeu IBrüber bér ©aftiuirtb $evr SRartin .v> a u j  i 
nad) fiirjem beiben in feiuem 50. Sebcuöja()ro. 9?ad)betn 
er SDiitgtieb bcá SBubapefter ®eflim<®eveiné mar, ift and) 
bic SBerciiiSfaI)no aiiágertlcft mib babon fid) uiclc (freuube 
unb 95erel)rer beá 2)a1jhigefct)icbcmn bem Veiden fen tutié 
angefcbloffeit. Ser i'eidpiam luurbe nad) bem Seuljdicn 
S()ater g-ricbt)ofc überfitt)rt. —  Ser ©aftiuirtb Start 
93 a u c i ift am 21. 3dituer im 49. Vebenéjaíjve unb 
nad) 20*jiif)ugev gliirflidjet 6 t)e uerfd)ieben. 3 u feinem am 
23. 3anner ftattge[)abteu Peidienbegcingniffe, jn tueld)em bie 
®eitoffeitfd)aft8fabne unb bie 3Binblid)ter beigeftedt maréit, 
í)at fid) and) etne grojje Stukát)! bon őreimben unb Siüt
legeli ciugefuuben. Ser Seidjnam luurbe bum Sraucrl)aufe 
in bér Satnofgaffe nad) bem ©entraIfriebI)ofe iiberfiibrt. 
t£r Ili itt erldfst entc tieftrauerubc HBitlme.

T>to íttortrclnug bor iUiliou-13.lrauorei jiim 
„ÉDert-Jalior" in ®í i lud)en babén auf t)iefigem iptabe 
bie .fjerreit OJi. unb 91. 5DÍ a n b l e r in bér Síarpfcnfteiit- 
gaffe iibcruommen. S ir  beiben fjerren taffen uid)t8 uit- 
uerfudjt, nm biefem ebien ©etftenjafte ©ingáiig in bie 
biefigen Síeftauratiuneii unb Staffcebűufer 311 ucrfdjaffen. 
©ie babén and) jtlugft beim ©eiicffeufd)aftá-9lrafibenlen 
.perui góljaim © u n b e t »orgefprod)cn unb ilju ad)tungS- 
uutl crfud)t, beim niidjfleii ©öftmirtbe-tSi'iil)ftilff cinen (íinter 
tieíes 9DÍiindjener 93iereá 311111 freunbíidjeit lílerfuften uor- 
legcit 311 btlrfeu, maá and) am 29. Sünnel’ bei ©elegeit* 
beit bei im „.ftutet th Îjergog ©tepbati" abgebattenen 
tfrtlbftliefá reatiflrt luurbe. Sa« „Sberlbrau", einigen bér 
ülnmefettbeit bereits uuit SRítmbeti bér befannt, imtubet 
nnftreiiig uorgtlglid) unb ift and) eiu miirgigeá, babéi 
tröftigcá 93ier; on bemfetbeu miire itidjt baá lúlinbcfle 
anejiifclsen ; maá aber ben Sluftenpilutt betvifft — )u 
meinteu 91iete — biirfte eá nidit íeidit merheti, bemfetbeu

cinéit bebeiiteiibercn Htbfap bei und 311 uerfdjafíeit S er 
'Jtreiá beá Söiereá ftetlt fid) uüiiitid; nőd) 11111 etmná b * í ‘ r 
alő ber beö ^ilőncvbicvcö.

A baji óriáshordó. B a j, egv kis komárommegyei 
közsóg. mely évtizedeken keresztül rejtett kebelében 
olyan ritkaságot, mely a helységet magát ismertté tette, 
és e ritkaságnak köszönheti B a j,  hogy már évekkel ezelőtt 
fölvették a földrajzi térképbe. Egy ilyen térképen B a j  
egy kis ponttal volt jelezve, míg melléje egy bordó 
volt rajzolva azon tekintélyes felirattal: 2150 ak ó ! 
Ez a hordó, mely méltó társa volt az ismert heidel- 
bergi óriásnak, mint Eszterházy gróf tulajdona a gróf
nak baji pinezéjében volt; a pincze nem kevesebbet, 
mint negyvenezer akót képes befogadni. A baji pinezé- 
ben találkoztak az abszolutizmus idejében a hazafiak, 
és onnan datálódik az a monda is, hogy a baji hordó
ban tizenkét pár kényelmesen tánczolhatja a négyest. 
A kik Tatát meglátogatta^ sohasem mulasztották el 
meglátogatni a grófi pinezét. Az 1885-iki országos 
kiállításra az óriáshordót Budapestre akarták szállítani; 
egy külön vasúti kocsi már meg volt rendelve, de 
midőn a bordót helyéből elmozdították, tapasztaltatott, 
hogy a bordó nem bírja ki a szállítást. Most olvassuk, 
hogy a hordó bedőlt; mint ritkaság, megérdemli, hogy 
megemlékezzünk róla. Hogy mikor született, nem tudja 
senki; a híresztelések különfélék, éveinek száma 60  és 
200  év között variál. Hossza 3 öl, 2. láb és 3 hüvely 
bécsi mérték szeriut ; magassága nem sokkal volt ke
vesebb. Miután a pinezében még hat 800  akós *kis“ hordó 
van, elmondhatjuk, hogy halálát nagy család siratja.

£ ( n fc r  p c t i t lm u  in t  1 8 9 1  Ijattc nid)t mtv
bitid) bie iiiim e i bebeutenbereu $oígen bei SBeituUfhmg 
búid) bie ^l)iíloyc ia , foitbent and) búid) eiite bcfonbciő 
ftaife, auf baő gnuje ía ttb  fid) aitőbieiteube ^íubafiou bcő 
^e iouo fpo ia '^ il^eő  ju  leibeu. 28aő bie s]>l)ifloycia 
ltod) iitta ft íiejj, m iibe  búid) beit ^ e iü itü fp o ia ^ U lj bétá it 
utitgeuommeu, ba^ iiOeiafl bő it, tno bie iöeftfjei bei 9ieb* 
felbei bie 53cfpii^ttug bei 9ícbcu bei 3<ntni aujtüieubeit 
beifauutten, bei gattje (S itrag beiuid)let ebei íueuigfteuő 
fe^i bebeuteitb gefd)iuaíeit unb bic O u a lita t fcrbuibcu 
tömbe. ® ie 93eiu>itpuugen bei ^()t)flo jc ia  Ijabett ittt abge* 
laufeueu $af)ic eitte földje §luőbieituug getuoitueu, bafj bei 
? lttő fall am © itiage uufeiei Ze itté  fid) bereitő fiiljíb a i 
utad)t. ® ie V lu ja ljl ber ©euteiitbcu, bevett 2Beiubeige alő 
bou bei ^tyblloyeia augegiiffeit auőgemiefcit finb, betiug 
gégéit (Síibe 1891 übei 2200 , alfa uugefdí)i beit b iittcn 
2 :l)eií beijeuigctt (^emeinbeu, itt beucn 2öeiubau betiiebeu 
toiib . ^Bebettfeu m ii a bei, baj} biefe iu f ij i itc u  ^cmetttbeu 
faft fdmmtlid) iu beit mid)tigfteu SBeiitbaitgcgeubeu fid) 
bcfiubeu, fo je ig t fid) bie íía íam ita t uut i^ieleő bebeutcu- 
bei unb bei SOÍattgel au 2Beiu to iib  etflarlid). Diefeut 
SDiaugel eutfpiad) and) bie rapibe SBcit()cuciuug bei 2Beme,

meld)e búid) bic )Beil)eeiuugeu bei ^eronofpoia iu biefeut 
3aí)ie nőd) eil)öl)t műibe. ©egeubeu, meldje fouft alő 
uui fogeuauute Oiaiteumeiue liefeinb, gar itid)t bead)tet 
maiéit, mié 5. int ©acőci ^omitat, etetette matt fiit* 
SBciue, bie im a5orjaí)ie 511 fi. 4 biő fi. 8 pei .’pcftolitei 
oevfanft műiben, im ^aí)ic 1891 fi. 14 biő fi. 20.

3Ött(Mirt fúr pciuMfter. 33eifaf)ieti, unt (Soguac, 
gittül, SBianutmeiu, ‘A‘ciu ttub (Sffig ju  fíttien, per ^efto- 
litei: 1. Wait meidit in eittein ^ieiteflitei faltén SBaffeiő 
5 ®efa gcmöí)ulid)ctt Iifd)lcileim tlbei 9fad)t cin, batm 
fliefjt mait baő Pafféi meg ttub giebt auf ben aufgequolle  ̂
tten i'eim etnett üMciteflitei |icbcubl)ci§eu Snffeiő, moiin fid) 
betfclbe leidit auflöft. 2. Watt li5ft in eiueut ^ieiteflitei 
l)cif}cn SBaffevö 0 “Dcfa gemöl)u(id)eu Vllaun auf. 3uerft 
qibt mait bie Vcimlöfung in bie 511 flüicitbe Slilffigfcit u q u  
iilbit fie tild)tig auf;  gleidi barattf bie Vllauulüfung unb 
mifdjt abeimatő tiidjtig búid). bemeifeit ift, bag mait 
baő g-afj eittige ©ecunbcn nad) bei ^ídiuug ooit aflctt 
©eitcu mit bem .ftammci gut abflopfeit 111119, feic
auőgefdiiebcnen ?eimflöpd)en bon ben SBduben beőfelbeu 
cutféincu unb ju^öobcit fedett fönuen. ^ad)bem bie ftíüffigfeit 
búid) biefe Alantiig ctmaő eutfüibt mivb, faun fe nadj^ebarf 
bei frliiffigíeit beibiinute 3 ucfei=CSottlcui beigefe t̂ merben.

|>aö A f t c r  c ittcö  / ta rp fc t tö  Jit beftimmen, fofl, mié 
bie „éifd)itg." mittljeilt, cinem laugjdljiigcu §ifd)5ild)tei 
burd) ©utbecfuug ait^eici Weifmale au ben ftifdjeu geluii 
qett feitt. Wad) beffett Vlngabeu fittben fid) ítSnílid) gemiffe 
feenu5eid)eu in bemjenigen íl)ei(c bei ©d)ttppe, mit meldjem 
biefe au bie ípaut angcmad)fen ift. 5)ettu mdl)ienb bie 
©djuppeit einfommeiigei íí'arpfett feitte beftimmten 
ititugeit eifcnnen laffen, befinbet fid) bei jmeifommeiigcu 
^aipfett eiu bnnfíei jlein im obeieit ÍJl)ei(e, benn cin faunt 
bemeifbaiei 9fing utugibt. ®iei* obei bicifommerigc .(faipfcn 
tiagen jmei, bê . biet unb bici 91inge ttub banebeit and) 
ttod) cinen 9Íing am ©d)tippeueube.

^ttcra rifd jcö . 33oi dűljem finb eifd)ienen : © a ft 10* 
u 0 m i f d) c ‘é  i l b e 1. V3eitföge 5111 ©efd)id)te bei ©peifeit 
ttub ©etiattfe, bei íifd)fitten unb íafclfteuben beifd)iebeuei 
33ötfci unb Briten. 93oit ® i.  geliy Söebei .  3 íüe>te» bei* 
mel)itc Vluflage. W it 14 in ben £eyt gebntffteit ?lbbi(= 
buiigen 348 ©eiten 8°. ^iciö in Oiiginal=2ciuenbaub 
5 W arf. Diád) cinget)citbei ®nid)fid)t biefeő nid)t mii 
untciljattenben, foitbent and) belel)icubeu üBevfeő ntögeu 
mii nid)t beiffljleu, uufeicit beieljiten Befeitt bic Vlnfdjaffung 
beőfelbeu marni 511 empfeljleii in bei 8»beifid)t, bafj jebci 
(Siujelue, l)öd)ft bcfiiebigt bou feinem *Ő ber
ipattb legeit unb bie barin gcgcbeneu ^ingeijeigc bead)teu 
miib. “Die 9luőftattuug ift eitte fef)i anfpied)eube.

3 t t t  ^ { c f t r t t t ra t t f .  l^aft: „ííefluei, bvingen ©ic beit 
Söraten miebei ju i 5íiid)e!“ —  „2Baiunt, meuit id) fiagen 
b a if? "  - „SBeit ©ie mii il)tt jmai maim empfoljíen, 
aber falt gebiad)t l)aben!“
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A BUDAPESTI PINCZÉR-EGYLET ÁLTAL KÖZÖSEN 
1892. ÉVI FEBRUÁR 24 ÉN, A FŐVÁROSI VIGADÓ ÖSSZES TERMEIBEN RENDEZENDŐ 

J ótékonyczélu

Zártkörű Elite-Bálra
W irth Ferenez, F örster Kornél, Idb. Kam m er Ernő, Gliick Frig-yes, Gundel Já n o s,

bál-alelnök. londozö-liizottsági elnök. tUztelctbeli-elnök.- lö-pénzlúros. bál-elnök.

Farkas Já n o s , Hillebrand Jó z se f, Tomola Roland,
jegyző. rendczö-bizoltsági alelnők. pénztáros.

K ezdete 9  órakor. A jegyek ára : Személy-jegy .7 f r t .  — Családjegy (1 ú r, 3 hö lgy) Ő  f r t .
Jegyek  ;i meghívó előmutalása mellett válthatók: az ipartársul r ti irodában (IV llimzö-utcza 1), 

a pinczér-egylet irodájában (IV. Oranátos-utcza 8), továbbá minden szállodában, vendéglőben és este 
a pénztárnál.

A tisz ta  jövedelem nek a  vendéglősök ipar- A tisz ta  jövedelemnek, a p inczér-egylet meg- 
tá rsu la tá t megillető fe léből: Illető feléből:

20■/,, e g y  s z a k is k o la  ló le s ité s é re ,30% egy szakiskola létesítésére,
70% az elaggot szegénysorsu vendéglősök se- j  80 ’ , a pinczér-egylet betegségéiyző- és temet- 

gélyezésére szolgáló alap javára lúg forditlatni. | kezési pénztára javára fog fordiltatni.

JEGYZET: A jótékonyczél iránli tekintetből feliilfizetések köszöneitel fogadtatnak éi hirlapilag nyugtáztatnak.
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A pesti hazai első takarékpénztári-egyesület 
LII. évi rendes közgyűlését

megtnrtnni Budapesten saját, 
sz. alatt).

P r a m  i irt  
Patentirt

Gegründet
1852.

1892 . óv február hó 6 áu, délután 4  órakor, lógja 
liíjlyi«ógó)ien lIV. Egyetem  u tcza 2,

TÁ R G YSO R O ZA T :
1. .Jelentése az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak az 1891. évi üzlo’ered- 

inény érfii.
2. Határozathozatal a mérleg és tisztajOvedelem iránt.
2. Uj választása a felügyelő-bizottságnak (6 tag; megbízatása tartamának lejárata foly

tán, az alapszabályok 86. §-a értelmében.
4. Igazgatósági előterjesztések.
Kzen közgyűlésre a t. ez részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatunk meg, hogy az 

alapszabályok 14 §-n értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja akár saját, személyében, 
akár meghatalmazott által szavazati jogát, kinek tészvényo 1891. deezemhor 81-ig nevére 
íratott sa a közgyűlést megelőző nap déli 12 óráig az egyesület föpénotárvnál még lo nem 
járt szelvényeivel együtt lotétetott,

Budapest, 1892. január 18-án. j x ff/a *f/atóm (/
(Utánnyomnt nem dijaztntik ’i

Budapest. 1892. Nyom. Btischmnnn F.-né

BILLARD- und
QUEUES-F A B R IK  ANT

KOMPLETE

K a f f e e h a u s  -E ii i i ’ i c h t i m g ’eii.
—=  Budapest, Königsgasse 59. ——

I. koronaherczeg-utcza 8.
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