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Orplieumok világa.
Először az eredet.
Az orplieum a legellentétesebb tényezők össze

házasodásából született. Az ó-világ kezet fog benne 
az uj világgal, a franczia szellem párosul a yankee 
szellemmel. Gerjesség és ostobaság, az érzékek 
csiklandozása s a nevető izmok legdurvább inger
lése liivla életbe ez intézményt s uralkodik a műsor 
összeállításában.

A gerjesség a francziáklól való, az otromba
ságot az amerikai szellem szállítja. Az érzékek 
csiklandozása gallus találmány, a nevető izmoknak 
a yankee szellem szülöttjei adnak dolgot.

Egészében véve café chantantba oltott czirkuszi 
bohózat.

Azután egy kevés statisztika. Néhány szám és 
néhány tény. Budapesten van öt orplieum. Párisban 
tíz, New-Yorkban vagy harmincz. Még jobban 
szembetűnik ez, ha meggondoljuk, hogy Budapest 
ifjú város, a másik két főváros már régóta első 
helyen áll a világvárosok közt és mi, nem több, 
másfél évtized alatt utolértük azokat. Ha Így hala
dunk, sokra visszük. Az énekes kávéházakról és a 
másod- meg harmadrangú mulatókról nem szólunk.

A mi a lajbeli különbséget illeti, a párisi or- 
pheumok nagyjában megtartották Iranczia voltuk 
jellemző sajátságait. A köléltánczos-mutatványok 
mellékesek, a sikamlós láncz- és gerjesdal, a gúnyos 
monolog és a gall szellemmel telített chanson a fő 
Amerikában ellenkezőleg a groteszk bohóczkodás 
és a beszélő kutya, a veszélyes tornamutatványok 
és a durva élezek uralkodnak.

Nálunk szép testvériesen egyenlő mértékben 
szerepel ez is, az is. A budapesti orpheuniokbaii 
megvan Páris lédersége és Amerika durvasága, a 
francziá raffináltság és a yankee otrombaság. Azt 
szokták mondani, nálunk a kelet egyesül a nyu
gattal. Lebet, hogy a mi a piszkos utczákat és a 
liftes palotákat, a méltóságos balekséget és a szélső 
modern szédelgést illeti, így van; de az orphe- 
umok tekintetében nem. Itt a nyűgöt egyesül a 
legszélső nyugattal, az ó-világ kicsapongása az új
világ ebhitüségével.

Azaz nem egészen. Valami sajátos tulajdonuk 
a mi orpheumainknak is van : a zsidó bohózat.

És most a közönség.
Mindenekelőtt különbséget kell tennünk. Van 

egy kis rész, a mely állandó és egy nagy tömeg, 
a mely változik. Amaz a vagyon kiváltságosai közül 
toborozza embereit, emennek a kerete magába öleli 
— különböző mértékben — a főváros középosz
tályát. Amaz szolgáltatja a pártfogókat, emez a 
lelkesülőket. Amannak maga az orplieum nem sokkal 
több a közönyösnél, emennek szellemi szükséglet.

A törzslátogatók, a hidegek ismét több rétegből 
állanak. Első helyen vannak az urak. Rendszerint 
idősebb emberek, a kiknek az orplieum legtöbbször 
csak czim az időtöltésre vagy a kicsapongásra. A 
színháznak már vége van, a casinóban kártyázni 
még korán volna, a cabinet particulier-k órája is 
csak később jön el. Ami idő a szinliáz és a easinó 
vagy az orpheum-hölgyekkel való vacsora között 
eltelik, azt kitölti az orpheumi előadás. Minthogy 
nincs másra hivatva, csak a szórakozások között 
való ür kitöltésére, önmagában nem is érdekli őket, 
legfeljebb mint kirakat, melyből kiválasztják, a mit 
meg fognak vásárolni.

Utánok következnek a nagyságos apák fiúi. Kü
lönbséget kell közöttük tenni a szerint, hogy most 
szolgálják-e huszár-önkéntesi évöket, vagy már túl 
vannak-e rajta. Ila önkéntesek, akkor izmos, keinény- 
husu fiuk, arezuk, ha kissé sápadt is. de toll, te
kintetükben a naivság maradványa alkudozik a

magauntsággal, A kik már túl vannak az angyal
bőr korszakán, legtöbbnyire száraz, kiaszott legé
nyek. Öltözetük mindig egy lépéssel előtte jár a : 
divatnak, arezukat megviselte az élvezet, tekintet ük 
fáradt s csak mugnunlság van benne. Mindkét cső- , 
port megegyezik abban, hogy a műsor kissé unal
mas, nem érdemli meg, hogy sokat törődj, nek vele, 
a födoiog, a mi az orplieum mai kapcsolatban 
van és a mi az előadás után következik.

Egészen más a nagy többség, mely időről-időre 
megújulva, tízezreket foglal magában. A kik zömét 
alkotják, azok a kishivatalnokok cs a kereskedő- 
segédek, egyszerű polgárosaládok és kisebb-nagyobb 
iparosok. Számukra az orpfieumi műsor a mulat
ságok koronája; a mi az estét megelőzi, az a munka, 
a mi az előadásra következik, az zárva marad 
előttük. Az orpheumi élet előttük csak az előadásban 
nyilatkozik meg és ők nem is zúgolódnak. Az elő
adás kielégíti őket, sőt több élvezetet találnak benne, 
mint akármiben. Hogy inger, az alól ők sem von
hatják ki magukat, de a jiatás másutt nyilvánul.

Az orplieum szilié előtt pedig egyformán kedves 
a közönség mindegyik rétege. Egyforma szeretettel, 
vagy mondjuk egyforma közöny nyel öleli keblére 
valamennyit, mint az anyatermészet. De mig a ter
mészet ad mindenkinek a tehetsége szerint, addig 
az orplieum vesz mindenkitől a tehetsége szerint. 
Egyiktől erkölcsi épséget, a másiktól testi egész
séget, némelyektől vagyont, a másiktól becsületet is.

Van a közönségnek még egy kis osztálya: a 
kiváncsiak csapata, de ezek kevesen vannak és nem 
tartoznak ide. Mindenütt megtalálhatók, ahol valamit 
látni lehet, akár szépet, akár csúnyát és mindenütt 
ártatlan szerepet játszanak, a nézőét.

Végül a műsor és a mi belőle következik.
A műsor a közönség nagy tömege számára 

készült s ennek való. Olyan emberekre számit, a 
kik egyszerre nagyon durvák és nagyon raflináltak. 
Durvák az értelem tekintetében és raffináltak, ami 
az érzékeket illeti. Ezért jár karöltve a bohócz
kodás és a kötéltánczos-mutatvány a már nem is 
sikamlós sördalokkal — couplékkal — es az érzé
keket felkorbácsoló tánczczal. Amazt ellátják az 
erőművészek, a számoló kutyák, a hasbeszélők és 
a zenebolióczok, emez. az énekesnők és ballet - 
tánezosnők dolga. A párisi és new-vorki orplieumok 
ennyiben vannak, miénk a dicsőség, hogy meg
csináltuk a syntliesist, mert bevittük az orpheumba 
a zsidó-bohózatot. Ez durva is, meg gerjes is, nincs 
hiány a pofonokban és jogaihoz jut a lábemelés 
művészete is.

A fokozliatlan trágárság és az elemi közmű
veltséget jellemző durvaság adja meg az. orplieum 
ismertető jelét, de ez adja meg Budapest jelleget 
is. És itt van a kapocs, a mi összefűzi a fővárost 
az orpheummal, szellemének ez idő szerint legtö
kéletesebb szülöttével. A mi fővárosunk rokon az 
amerikai fővárosokkal, szintoly gyorsan nőit ki a 
földből, szintoly gyorsan népesedett be és közön
sége szintoly kevert. Túlnyomó az erőszakos és.durva 
• strugle fór lifea-rek száma, ezek találnak gyö
nyörűséget a hasrengető vagy idegizgató durva 
mutatványokban. De Budapest rokon Parissal is. 
Gyorsan befogadta a szellemnek azt a decadentiáját, 
mely ott következménye a túlérett közműveltségnek, 
nálunk becsempészett dugáru. De azért mohón 
beleharaptunk és elrontottuk a gyomrunkat. Ide
geinket megviselte, szellemünket magaunttá lette 
és érzékeink már csak a legerősebb ingerekre fe
lelnek.

A közműveltség kezdetlegessége egyfelől, az ér
zékek túlterhelése másfelől összefolyik az orphe ■ 
umbau, mert csak itt talál kielégítést. Az orplieum 
szükséglet volt és a szükséglet ma bőven meg

találja a kielégítési. Megteremtette azokat a mulató
helyeket, a hol a durvaság uralkodik s virágzik a 
prostitucziö.

Kellene még szólni a prostitucziö eszközeiről, 
az orplieum tagjairól, Venus papnőiről és a nviigot- 
európai eunuchokról, de ez más fejezet.

Sn lgó  E rn ő .
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Tejkészitmények.
A vaj nem más, mint a tej összetömörült 

zsírja. Ezt vagy úgy készítik, hogy a teljes tejet 
hűvös helyen állani hagyjak, a midőn a tejszínnek 
körülbelül 83%-u fönn összegvülemlik, vagy olyan 
czenlrifuga-gépeken vezetik azt keresztül, melyek 
3000 vagy több forgást végeznek perezenkénl. A 
forgás következtében a nehezebb sovány tej az 
eszköz szélső részeibe nyomódik, inig a könnyebb 
zsír a tengely körül marad: mindkét helyen csö
vek vannak alkalmazva, melyek egyike a sovány 
tejet, másika pedig a tejszínt vezeti el.

Az igy nyert sovány tejben még mindig 0'5 
zsir van. Ha a friss tejszint azonnal feldolgozzák, 
kapják az édes vajai. Ha pedig megvárják, mig 
abban a tejsavas erjedés megindul, akkor a kö
zönséges vajat állítják elő belőle.

A vajban van 12" „ viz. 87% zsir, 0 6 % vaséin, 
0 5% tejezukor és só. A vajba aránylag sok vizet 
és tejet lehet belegyurni, a mi által azonban ér
tékéből sokat vészit s egyúttal a megavasodás ve
szélyének is ki lesz téve. Avasnak akkor mondjuk 
a vajat, ha abban kellemetlen szagú és izü szabad 
zsírsavak és oxvd-zsírsavak vannak. A megayaso- 
dást megakadályozhatjuk oly módon, hogy a vaj
tól a napfényt és a levegő oxygénjét elzárjuk.

Az iró összetételére nézve megegyezik a sovány 
tejjel s csak néha van benne kevesebb és pely- 
hekbe összeállóit casein. Mindkét utóbbi tejféleség 
fehérjetartalmuk s alacsony áruk miatt a kevésbé 
vagyonos néposztály számára kitűnő élelmi szert 
képez s igy megérdemlik, hogy minél kiterjedteb
ben alkalmazzák őket. Az Írót meglehetősen nagy 
savtartolma miatt sok ember nem jól tűri, kissé 
hashajtó hatása is van.

A természetes vaj magas ára már I. Napóleont 
is arra bírta, hogy a nnívaj-készilést elősegítse. A 
művajat manapság úgy gyártják, hogy az alacsony 
höméi'séknél megolvasztott juhfaggyut birkagyo
morral, hannizsirral és vízzel Lő0 G.-nál, vagy a 
finomra szétvagdalt marlmfaggyut 50—60° G.-nál 
digerálják. A folyékonyaivá vált s megtisztult zsirt 
szobahőmérséknél állani hagyják s a belőle kiváló 
stearint gyertyakészilésre használják. A folyékony 
zsir, az oleomargat'in most vajszerücn megsürü- 
södik. majd kevés tehéntejjel vagy aludttejjel, vagy 
a finomra szétdörzsölt tehéntőgy oldható részeivel 
keverik és ekkor kész a művaj vagy margarin. 
Emészthetősége jó, ételek készítésére használni le
het s ára alig fele a természetes vajénak. Mivel 
alacsonyabb hőfoknál készül, gondot kell fordítani 
arra, hogy gyártására csakis a fertőzés gyanújától 
mentes és tiszta nyers anyagot használjanak, más
különben a margarinnak kiterjedt használatát csak 
ajánlani lehet.

Sajtnak mondjuk a tejből kiválasztott és to
vábbi szakszerű kezelés által megváltozott caseint. 
Ha friss tejből csapjuk ki fermenttel a caseint, 
akkor nyerjük az édes lojsajtot; ha ellenkezőleg 
a casein önmagától történő megalvadását bevár
juk, nyerjük a savanyu tejsajtot. A sovány tejből 
készül a sovány sajt' (tehénsajt, parmezánsajt), a 
teljes tejből pedig annak zsírtartalmát is magában 
foglaló zsiros sajt (p. o. limburgi, eidami stb.). 
Ila a tejhez ezenkívül még tejszínt is adnak, nye-



rik a lulzsiros vajry tejs/.ínsajtot (a milyen pl. a 
neufduiMi r> a Inie-sajt). K/.fn sajtféleségek össze
tétele átlag a kővetkező:
a sovány sajtokban van ;V2° ,, fehérje. 1 0  * 0 zsír
a zsíros » » 2?) ' 0 » 30% »
a tejszín » » l'0 % » 40% *

Felveszik, liogv a sajt érésé a easein átalaku
lásában all, a midőn illő zsírsavak, ammóniák stb. 
képződnek. Azelőtt azt hittek, hogy a fehérje is 
zsírra változik at. ez azonban nem all.

A sajt aránylag igen oleson nagy mennyiségű 
fehérjét és zsírt ad. tehát a nép táplálására igen 
alkalmas. Némely fajok, különösen a kemény saj
tok. melyek easeinje magasabb hőfoknál alvad 
meg es a melyek erős nyomassál lettek összepré
selve. hosszabb időt kivannak megemésztésükre s 
ezért danára annak, hogy igen jól felszívódnak, 
mégis nehezen emeszthetők; a zsir és fehérje 
0 0 ' 0-a, a te ezukor pedig teljesen felszívódik. 
Valószínűleg helyes nyomon járunk akkor, ha a 
sajt által néha okozott mérgezési a baktériumok 
toxinjara vezetjük vissza. F.gynémely sajtféleségben 
igen sok a saprophyta-bakterium, a nélkül hogy 
azok az egészségre ártalmasak volnának.

A sajtok közül zsírosak: az imperial, roquefort, 
eidami. emmcnlhali: félzsírosak a gruyéres, a brie; 
soványak a parmezán és a neufchaleli.

Víz-, n itrogén-, zsir- és e x trae t-ta rta lm u k  sze
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yriilitifrfic 0  ctg űrit Míg brr íriiri|tc bei 

lucitcm tTrniiügoitr,
9íon Sí. S a t t e r ,  Obcrttpfßtirtitcr.

Sl' cint  r a ti b r tt. Ifin £>aiiplrrforbmiiß beim SBrv 
parfén brr Iraubnt beflclit Barin, bn(t fic fid) int ltoljrn 
Slrifrgvabc brfiitbrn, ganj tvorfnt inib ohne gotjlrr finb. 
Dtc Sírt brr ©evparfung ridjtft fid) ttod) brr ffiitlftr» 
tutiig, tt)Dl)in fir urrfrnbft wrvbrn iollrn. Jfft bio líttt« 
fmtitng gorittg, jo genügt re, luettii .uuifdjon jrbr 
íraubr cin SBcinblott 311 liegen fommt. Slnf ben Sínben 
nnb unter ben Drrfel bér Stifte lege man eine fo ftnrfc 
Vage ©lödet, bab fid) bie griidjte nidjt brwrgru fiút-, 
nett. Síéi Scnbungcn nádi eiitferiiterru Őrlett nerinenbe 
matt jur ©crparfung bie .piilfett «ott 93nd)iueijen nnb 
Snrfc; beibe miiffen aber gáti) tritt fein, ba fonft bie 
Imiiben leidit mobrigcit ©cjdjmorf aunetjmcn. SS ifi 
anjuratfirn, fic ju inafdjctt nnb bann an brr Sonne 
nueber jn trocfiten. Die Iranbett tommen in bie Stifte 
idiiditemneifr ju liegen nnb wirb jebe Sage mit Ipirfe 
nbcrjdinttet, bie- bie Stifte gefüllt ift. Die Stifte wirb 
beim güllett biiniig auf bie Stbe geftoßen, um baä 
Sinbringeit brr .ptrfe jwiidjeu bie ©ceten ju mnäg< 
ltdini.

'4? f i r j i d) e bürfeit ben (mdiften ©rab brr ilicifc 
nidit haben unb ift beim Slbnebmen nont ©amne uttb 
beim ©mpacten alle Sorgfalt ju beobadjlett, ba brr 
gerittgfte Dnirf auf ins jartr Jvtriidi rinnt glcrf rr= 
jntgt. Dir Saibling mag [iirjer ober länger unterwegs 
fein, fo barf bodi niemals eint- grudjt auf ber attbc» 
reit ruhen, ba felbft bei einer weichen Umlfüllung bie 
unten liegenbeu leiben würben. Der Damit in ber 
Stifte muß babér in gäcbcr gettirilt fritt. Jiebe eiujeltte 
grudjt witfle matt »orfidjtig in Seibenpapier, umhülle 
fie bann mit ©Satte, uttb jwar fo bid, baß fie fid) 
nt bem gadje nidit bewegen faun. Söettn bie jrudlt 
bei einem Iridjten Drude mit ber ipatib oom Stiele 
fid) ablöft, fo ift fie reif. Silan fei aber bei birfrr 
Operation fefir oorfiditig. Die grndjt muß mit ber 
ganjen Ipattb umfaßt werben. Das Slbitrlmteit ber 
Sriiditc gefd)iel)t DiorgeuS, barf aber niemals bei ftar* 
(er Sonne gefdjrben. Die griiebte Por bem Sinpacfrn 
in bie Stifte abjubürften, ift nidit ju empfehlen : 31001!« 
mäßiger ift c«, fie beim Sluipadcn öorftdjtig mittrlft 
einer Sammtbiivftc ab.uibürftrn.

41 f 1 a 11 m r n ntüfjen ihre Pollfommene Sirife atu 
©oumc erlangt haben. Den grüditrn belnffr mau beit 
'Stiel, pfliicfe fie, weint fie Irocfctt finb, in beit Sior« 
mittagiftunbrn, Pcrlcßc aber bru idiötiett Duft nidit. 
Sri weilen Salbungen witfle matt bie griid)te cinjein 
in Seibenpapier unb Prrpadc fir fdiidjtweifr mit Söatta. 
S'ei näheren Irattáporlctt geniigi eS, tuettn 311c ©er« 
puduttg frifdieö Söetnlatth beniityt wirb,

ÜI1 r 1 0 tt r tt. Die Stiften, worin bie Dirloueit per« 
padt tuerbeii, biirfru nid)t 31t fdjtoad) fein. Stleine 
Srüdite pade matt mebrrrc in einer Stifte, bei größeren 
ift cs aber ratßfant, 311 jeher rittseltirn gntdjt eine 
befonberr Stifte 311 Pcrwenbcit. Die jriidjte biirfen nidit 
warnt urrpaeft, müfjrtt aber gait) feftgelrgt werben, 
bamit ihre 2 d)alc ttid)l orrleßt werbe, állott witfle fie 
in ftarfcí, aber roeidjeS ©apier unb Perpaefe mit ,§ccbe.

■V im beer eit werben jum ©erfettben in Irocfrnrm 
3uftanbr gepflücft unb alt ihren Stielen brlaffett, and) 
biirfett fie beit ßödjften ©rab ber fHcife nicht brftßni. 
Sllatt t̂erpadr fie in niebrigr Stiften, i)öd)ftcnä mit 
3wei Sißichten. Untéit in bie Stiften fommt ritte Sage

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

YI. Andrássy-út 57 (a Millenium kávéházzal szemben),
K itü n te tv e  : 1885. évben a budapesti országos kiállításon. 

1889. évben a párisi világkiállításon.

Ajánl konyharuhákat minden nagyságban
szakács, pék, ezukrász, hentes stb, szám ára
Kabátok zsinórvelezböl frt 150, 2. 2.50 
Kabátok piquée-velezböl írt 2, 2.50, 3. 
Kábátok cslnvat- v. satinból frt 1.25. 1.50 

2. 2.50.
Szakács-nadrágok (pnutalon), pamut-kamm 

guruból, kék, feliér csíks, 2.50—3 frtig- 
Szakács-kötények, fehér, erős szálú creton- 

ból, kr 10. 50, 00.
Szakács-kötények, fehér, erős szálú vászon

ból. kr. 00, 80. 100.
Szakács-sapkák, különféle alakban, kr. 25 

3 . 35, 40.
Ezen fehérnemű ozégemnek külön spe- 

czialitása es a legtöbb uraság szállodák és 
konyhákba általam szállittatik.

Jiészle tes árjef/f/zéh'ek fe h é rn e m ű  és fé r f iru h á k b ó l  
k ív á n a tra  in g y e n  k ü ld e tn ek .

! Utczára, czimre vigyázni 2

Legrégibb késniűvés üzleti.

Czimbalmokat
lbg-jobbat, legolcsóbbat csak nálam lehet venni
pedalos fekete sálon, szép erős hangút. Bolti árhoz képest 
félárban 7ő—éü frtért. Jef/esi Gézit hangszerész és a 

vaskoronás cniinbalom feltalálója és készítője.

B U D A P E S T , N e fe le j ts -u tc z a  4 3 . szám,
A vjen t/zékek  k ív á n a tr a  In y i/rn . -----

í'daftf nnb barattf cin ®latt Seibenpapier. Die gritdilr 
legr mau itrbrnrinauber, aber io, baß fir iidi nidit 
berühren; über bitje Sdiidite 'vriiditr legr mait wirbrr 
Seibenpapier unb über baüfrlbr wirbrr nur Sage 
Sattr. Daí ©111130 muß frft in bír Stifte grpatft werbru.

3  olia n n i í b rr r fit. Ttrir uorpadr matt ganj 
auf birfrlbc SBrtfo wir bír l̂iiitbrrrrn.

S la dl r 1 b r r r r 11, wrldír urrpatfl wcrbrtt follcit, 
müfjru itullfotuiurn reif ifin. Diait Irgr fir fdjiditweifr 
nrbrurittaubrr in bit- Stifte, iibrrbrefe jrbr Sdndit mit 
Sribrnpapirr nnb Sattr.

©r bbr r r r t t  miifjrtt vödig reif fein unb rigttru 
fid) 311111 ©rrpacfrtt nur jene Sorton, brrrn WeitfirrrS 
eine gcwifjr jnirtr brfipt (Sir (SharlrS Ptapir«Srbbrrrr, 
La grosse sucrrée). SBcidír Jritdite faun man 311m 
©rrpatfru uidit prrwrnbrn. Die Stiften bürfat nur 311t 
Siitjttaliittr ein er Sdiidite ©rbbrrrcu ringerid)trt feilt. 
Unton in bio Stifte nnb on iljrr Sritenwänbc lege 
man eine @d)id)t SBattr, wicflr jrbr grud)t oorfidjtig 
in Sribrnpapirr unb irgr fir bann ttrbr.trinatibrr, 1111b 
3War fo bidit, baß fir fejt liegen; über jrbr Sd)id)tc 
É'rbbcrrrn fommt bann wirbrr ritte Sd)id)t Sföattr.

Milyen erős legyen a cognac és mikor 
jöhet a forgalomba?

A kereskedelemben előforduló cognacnak al
koholtartalma 49—53 volum-perczent közt válto
zik. De van ennél erősebb is. Mindamellett azon
ban a fenti két szám által jelölt erősség a leg
gyakoribb és legkedveltebb. Azért a gyakorlat 
ahhoz alkalmazkodik is. Tekintetbe véve azon kö
rülményt, hogy J—5 évi érési idő alatt a cognac 
erősségéből valamit vészit, igen sokan 55 volum- 
perezenlnyi kezdetleges erősséggel gyártják azt.

Ujabbi időben ezzel homlokegyenest ellentétes 
nézet kapott lábra. Vannak cognacgyárak, hol a 
cognacol (55—70 volumperczentnyi erősségben állít
ják elő. Ezen tulerős cognacot azonban desztillált 
vizzel higitják meg utólag, ngy hogy erőssége 55 
fokra leszáll. Ezen eljárással óhajtják elérni azl, 
hogy a cognac érdességéből veszítsen és enyhébbé 
váljon.

A cognac kezdetleges erősségének megállapítása 
után szükséges a lefolyó cognac minemüségét vizs
gálat alá venni, íz és illat szerint.

A cognac Izéről egyszerit megízlelés ad ered
ményt, a cognac illatát pedig n következő eljá
rással puhatoljuk ki a legegyszerűbben. Öntsünk 
teljesen tiszta kupiczába kevés cognacot és öblítsük 
ki vele azl. Ha ez megvan, állítsuk a pohárkát 
megfordítva tiszta papírlapra. Rövid idő múlva, 
ha a pohárkát megszagoljuk, első sorban fogjuk 
észlelhetni a cognacnak legillékonyabb, de egyúttal 
legfinomabb aromás alkatrészeit, legutóbb pedig 
a cognacnak nehezebben illó anyagait, rossz cog- 
naenál főleg kozmás olajokat.

Ezen próba gyakorlati fontossággal bir. a 
mennyiben jó és rossz cognac megkülönböztetésére 
idejekorán ad támpontot, minek esetleges követ
kezménye az lehet, hogy a cognac egyik részlete 
mástól kezdettől elkülönitlen tartassák.

A friss cognacot 3—4 hektoliteres tölgy fahor
dókba szokás tölteni. E czélra főleg becses az 
olyan herdó, melyben megelőzőleg is cognac volt 
avagy finom spril. A telt kis hordó pinezében 
helyeztetik el. melytől megkivántatik, hogy lehetőleg 
száraz talajú, elég alacsony és a lehetőségen belül 
egyforma hőmérsékü, tiszta levegőjű és gomba- 
vegelácziótól ment helyiség legyen. Olt fekve a 
cognac érik.

A cognac természetes érésével átalakul és egyes 
tulajdonságaiban megváltozik. Eredetileg színtelen, 
azonban ha nehány évig tölgyfahordóban fekszik, 
szép aranysárga barnás .színt vesz fel, mely szín 
ó-cognacnál annyira keresed és becses. A cognac 
a tölgyfahordó dongáiból vonja ki c festanyagot. 
A festanyagon kívül még cseranyagot is von ki a 
fából. Ép ennek következménye, hogy a cognac 
évről-évre bizonyos haláron belül sűrűségében 
extrád és cseranyagtarlalmában átalakul.

Több finomabb cognacnak összetételét közöljük 
az alábbiban, hogy vele alkatrészeinek képét adjuk 
azon állapotban, midőn forgalomba hozatalra érett.

A vizsgálat tárgyát ötféle finom franczia cog
nac képezte. A megejtett vizsgálat és vegyelemzés 
alapján az ötféle cognacnak sűrűsége váltakozott 
0 9380—09411 fokok között, alkoholtartalma pedig 
4-9'7 és 53 06 volumszázalék között. Belőlük 100
köbczentiméler mutatott

grammokban
oxlraeltartalmat ................. 162—2'60
cseranyagtartalmat............. 028—059
ezukrot ............................  0  0 0 -  L6 ó

Oenanaetlier a cognaeban igen kis mérvben
van jelen, főleg oly cognaeban, mely palaczkérelt 
tiszta borból készült; ez okból is mennyiségét 
számadattal nem fejezhetjük ki. A cognacnak ez 
átalakulásához beavatkozás nélkül 4—5 év kell. 
Azonban a mai mindent siettetni akaró eljárás, 
különösen kevésbé értékes cognacnál nem szokta 
bevárni ezen 4—5 évi érésnek önmagától beálló 
változásait, hanem korábban, előbb idézi elő azokat 
több rendbeli fogás alkalmazásával, miket sok 
ember a cognackezelés keretébe sorol. Ezzel mind
azon eljárásokra czélozunk, melyek segítségével a



eognacnak mesterségesen eszközölt szín és cser
anyagfelvételét eszközük.

"A eognacot caramellel szokás színezni. I.ite- 
renkint 1 — 2  gramm varaméi e ezélra untig elég. 
A cognaenak szili- és cseranyag felvételét a követ
kező módozat segítségével szokták egylien eszkö
zölni: 1 0  kilogramm feliér tölgy-faforgácsra öntenek 
1 hektoliter vizet. Hat napi állás után leöntik azt 
a forgácsról. A forgácsra már most esővizet ön
tenek, mihez 1 10 rész eognacot adnak Hosszabb 
állás illan a folyadék a forgács színét vonja ki és 
izét veszi fel, mire aztán a cognachoz adják. És 
ezzel a eognae megkapta az annyira becses ran- 
czió-ízl.

Francziaországban szokásos a cognachoz ezukor- 
szörpöt is adni. fi.
e w m 6m *^««w w w '« 6>«»*ip»-<w<eew€»i6i»r'eww>w

P«c ©to-fuhvilmtiou im gTtUinrti.
Slou Ti'. Sf>. Mattel'.

(Sájtufi.)
®cr Apparat Bon íjjeintid) ©djufler in Hannover, 

weither jnr êrfietluiig Bon flinftlidjem SRüljeid iuiB ©peife» 
ciS beflimnit ift, befteljt aud cincin Söeßältcr Bon iinpräg» 
nivtem in beffen SBÍiltc fiái cin 'íietaílcíjlinber l'c> 
fiatét, loetájer Bon einer mit ífiefelgutyc angefitUten 31c» 
livfáiiáile umgeben ift; bee SDictaUctjliuber ift gur 3lufuat)liie 
Bon fiilteergeugenten tStyeniifatien beftiniiut utib bo()cv aud 
®fetall Ijergeftellt, weldjed búid) bie Eiuwirfung bér Gl)e» 
tnifalien nidjt angegriffen (ojijbirt) irirb.

Gin Eiufapcplinber aud beinfetben SDietatl ift in jioci 
Stbtheifungen eingett) eilt. Bon iBeídjcn bic eine jut Stuf» 
uatinie be« 511 gefrierenbeit SBafferd and) nait) oben offen 
ift, bic anbere ift nad) nuten offen 1111b Beriuittett bie 
Källewitfung Bon beiben ©eiten.

Sin ben öligeren VBanbitngen bed Einfaptpiittberd fiub 
mehrere Borftclyenbe ©rate angebrodyt unb in bér inneren 
Slbtlyeitung bedfelben ift untén cin breieefigcr glligcl ein» 
gejept; biefe bienen tagit, bie füfteergeugenben Gßemifalien, 
íretdie fid) in bem Gpliuber bed SlpparateS befiuben unb 
in iBetdjen bér Einfapctjlinber geftellt loirb, burdi lluibrc» 
billigen be§ Reptereit 311 bewegen 1111b burd) bie fortwäbrenbe 
Seioegiutg bér Gtjemifalien bic Kälteergeugung gu erí)öí)eu.

®urdi bie Jfclirung bed Gplinberd, iueid)er bie lütte» 
erjeugeiiben Stjeinifalién cittlyäft, loirb bic Külteentwitfluug 
nad) innen concentrirt, bábuid) toerben ungefäbr —24° C. 
crgiclt; tiefe wirft auf bad in bem Eiufapctjlinbcr ent» 
Ijalteiic SBaffer auf beiben ©eiten bér Slbtl)cilung unb Bér» 
loanbelt auf biefe SBeife in iiiigefcitjr 20—30 SDtiuutcu 
bad SBaffer 311 Eid, begiclptugdweife 311 ©pcifeeid.

8'iir biejenigen ©emerbetreibenben, loeldje bad Eid 31t 
ilyrent ©efdjäfldbetiiebe bebtirfeu, bed gelinbeit SBiutcrd 
wegen aber nidjt beu nStpigeit ffiorratb fanuueln fbitnen, 
erfdjeint näintid) ein Serfatiren erioitufdit, bad biefem Stau» 
get auf wotjlfeile uub bequeme SBeife abpitft. ©djuee unb 
Eid finb ifjrem inneren Siefen nad) Bon einerlei ®efd)afien» 
tjeit, nur ift ber ©djnee bei SBeitem poröfer, ald bad 
bidilc Eid unb mit größeren Stetige atmofpt)ärifd)er i'uft 
burdjbruugen. Siirb ber Sd)uec nad) füiöglid)feit gufam» 
liieugeptejjt, fo eutweidit bie Suft, bie troefene SDiaffc ballt 
fid; gufaiitineu, ptilt fid) länger Bor bem Rerfdpnetjeu unb 
befonuut beinape bie ®id)tl)cit bed Eifed; bied gibt beu 
Sünt 311 einer 9)lct()obc, ben ©dmec ald Erfapmittel für 
bad mangetube Eid jujuberciteii. ®ic baju gehörigen Sor» 
ridjtiingen finb einfad) folgende: SDfon lägt von einem 
.̂ olgarbeiter einen Saften genau nad) SJinfel and flarfcit 
.pol3bol)(en aufertigen, weldjer bic ungefähre ©röße Bon 
30 Sitcr Snßalt l)at. ®iefcr Bierecfigc iiaften ol)nc SBoben 
wirb in 3ioei gegcnilbeiflelycitbeu Eden burdifdjnitteu, an 
einer biefer Erfen mit gtnei ftarfeu ©djarnirbdnbern 311- 
faimnengefept, an ber anbereu aber mit einem Slnwurf unb 
Sorfteier berfepeit uub loieber 311111 ©äugen Derbimben, 
főtan legt nun ben haften auf eine SBolyle, toeldic ald 
©ruublage bient unb ben S3oben bed jfafteud bittet. Ij-crner 
bereite man fid) eine ßBlgctne Stampfe Bon ungefähr 10 
cm im Ouabrat unb eine Eifenfdjiene Bon 0,5 m Säuge,
3 cm törette uub 6 mm gtärfe, tceldje auf ber einen 
©eite etioad abgegogeit unb fdiarf gemadit werben fann. 
®ie ÜDfanipulatiou nebme man in einer Beit Bor, in ber 
ber ©djnee 311 [dimeren anfängt ober man gieße auf ben 
311 oermenbeitben ©dmcc mit einer ©ießfaitne Borflditig 
enoad SBaffer uub arbeite benfelben gut bamit burd). ®ad 
Ijineingegoffene SBaffer fObit fid) fobauii bis 311111 ©efrier» 
pnnfte ab unb gewährt beu Siorlijeil, baß ber ©djnee beim 
Biifatumenbrilcfeit redjt bid)t wirb. Sinn fülle man bic 
befdjtiebeue fjorm Boti ©djnee, licljme beu Stampfer unb 
Itoße beu ©dmee feft unb bidit jufautnien, bamit et 311 
fefter tDtaffe loirb; man fülle ber gtifammengepreßten SDtaffe 
bad niitljige Oiiantum nad) uub faßte bamit folauge fort, 
bis ber Saften Boti unb ein fefted, contpacted ©tiiei ge» 
hübet ift; aisbann nebme mau bie Eifeufdiieue uub fdjneibc 
baS über bem Sofien befiublidie Eid ab, nebme beu SSor» 
ftecter ßeraud, bie gortu audeiitanber m.b ber SBiltfcl Eid 
ift fertig. Jvat man 111111 fo Biele SBürfcl fertig, ald man 
311111 nütßigen Siotratße gebraucht, fo fdiidjtc man biefe im 
Eisleller fo bidit ald möglidi jufainittcti, bamit fid) bagioi» 
(dien feine S11 ftfd)id)te bitben fann, ber gange Siorrntl) aber 
ein compactes ©tilrf aiidmadjt. Rwecftnüßig ift cd babéi, 
wenn man tiefen GiSbloef mit einem fd)(ed)ten SBärnie» 
leitet, ald «Stroh, fyeu 11, f. w,, umgibt, ©oldjcd Eid 
l)ält fld) bis 311111 ©piitlommer.

Es wären nun uod) bic Apparate 1111b SSorrid)lungeit 
311 ermäßnen, in beueu ihiufteid im Kleinen lebiglidi burd) 
SuflSfen Bon Sliumoiiiituinitrat — fatpeterfaurem Animo, 
uiaf — in SBaffer ergielt wirb. Ed fiub bied jene Stppa» 
rate, wcldje Bon Söcrnljarb S-’relfd) in Jena unb Bon

SBarmbruun, C.uilip & Go. in 'Berlin geliefert werben 
uub bic man, nauieullid) ben lépteién, mir lebhaft em 
pfeßlen fann.

Srauuitg. Am 11. Slngiift um Ul)r Dfadjmittag« 
fnnb 111 brr Elijabrthftiibtcr Siirdir im Sfeijeiu gal)!» 
vfictiev greunbf, Stnllegeu unb fouftigni neugierigen 
SfJublifiiiiid bie Imming brs yimn g r i p  gercnc.t, 
rrftm ©aftbirurrd im „isafé ginnte", mit grnulrin 
SB eil er Sluua ftatt. Aid Slriftäube fungirtru fiir beu 
Slräutigant Iperv ©nftmirtli Äidiarl ©oiliip,  fiir bie 
Siraut .yicrr iliiuiftcrinifrfrrtai' fiuan St l 0 b 11 f i p fl). 
í>rrv g r i p  erfreut fid) iiidn mir ber Sldmiug feined 
Eprfd uub feiner Kollegen, midi bir ©iiftc beo „Eafé 
giiinie" laffen ihm ihre »ollfte Slnevfemiuug gutpeil 
werben. SBiv unfrrnfritd wiiiiidmi, baß bem jungen 
'ifaare brr ehelidje .'pimmel ftrtd ungetrübt blriiini 
möge.

Hja! Nyár is van, meleg is van! Ilyenkor aztán 
nem csoda, lm a V. 1.. szerkesztőségében eszeveszett 
karakán ideák szüleinek. Persze ezek a »lóditások« 
leginkább a szegény kávésok fejéhez repülnek. Ezek 
ugyanis a fentisztelt jővoltábdl egy szép reggelen arra 
ébrednek, hogy •— mintha már amúgy is nem volna 
elég nehéz az élet — éjjelen át 2 7 0  s egynéhányról — 
még elgondolni is borzasztó 6ö3-ra (síel) szaporodtak. 
De ez még csak semmi, a fö az, hogy e lap — szerencse, 
hogy eddig se vették komolyan s ezután még kevésbé 
■— iparlársulatunkat antisemitismussal is vádolja, mi
kor az elnökség és választmány felerészben zsidókból 
áll. Bizonyára ennek is a meleg az oka, ép úgy mint a 
»czog«-nak, amelynek használata bizonyára nem disz
kvalifikál úgy valami tisztségre, mint öt heti híiselés 
(Verstanden ?) állami költségen a szerkesztőségi irodában 
valő közreműködésre, különösen im az illetőnek csak 
»béli« és nem »szakbéli« (talán: szakismeret?) isme
retei vannak, a melyiket úgy a hogy, de kielégíteni 
csak kell.

p i c  B S o l i n m t g o -  t u t 6  J t i t í l i r - T u ' i u i g m i g s n i i í l n r f
bed §crrtt fűi. ® i t r  i cfj ft cin, btdpcr ont Eiifnbrti)» 
fptnp Dir. 13, bcfitibet fid) feit 15. pluguft in bev 
911) ár < ti t c j n 9ir. 34/b, inad tuiv ben perien Ga< 
f c t i c r d unb @ a ft w i r t ß e n jut bevitdfidjtignibcit 
fteuutnißnnijmr ntittíjeilcii.

legjobb asztali- e's üditó'-ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhög'ésnél, g'ég-e- 

bajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál.

Mattoni Henrik, Karlsbad és Budapest,

^Vfidiiuövtcr.
ûufl flcfrcit l)at 9iitmaub gereut, 

íllt (lettan, riicft — âuöfvetmb Ijorait.
ûflCHÍ>frcubcn Zipperlein,

«d)öne grauen leere Tafcljeu,
'•i'iele neliebt 'lilonbidjcin (̂ la|u\ 
i’uyuöleben — 9̂ cd)feliĉ ulbeu 
finb bie ZeidKit unferev Zeit.M11111111111111111111111111111                              11111111

[ Deckert és Homolka |
villanyos műszaki-intézet 

:  hírdB „Grafit mikrotelefon“ és 5 iS líiS l# i. 1 
B U D A P E S T

:  G Y Á R :  R A K T Á R :  Z

| VI., Izabella-u. 88. V., Dorottya-u. 8. =
:  Szállítanak

szálloda-sürgöny-
1 és te lefon-berend ezéseket, l

szálloda-harangokat, J
i  villámháritó- és villamos-világítási- = 

B E R E N D E Z É S E K E T
ü oleson, solid és szakszerű kivitelben E 

jó tá l lá s  m e l le t t .
T i i  1111 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 M1111111  ( 111 11 1 1 , 1 11 1 1 ,77

! BOROSS TESTVÉREK !
= cs. és kir. szab fémáru-gyár
= BUDAPES, IV. Haris-bazár 12 29. i
E Készít es. és kir. szab. =

szétrakható jégszekrényeket,
ü f a g y la l t  - t a r t á l y t  és g é p e t ,  s ö r  ön- = 
E p e zsg e tó '-o sa p o t, k o n y h a  f e ls z e re lé s i  § 
2 tá r g y a k a t .
n P ö r a k t ä r  Alpacca-ezüst és Alpacca E 
1 asztali evőkészlet, tálczák. teakannák stb. a E 
E Brunner és társa bécsi gyárából, teljes lég- = 
E szesz és vízvezetéki berendezési vállalat. É
E Árjegyzék és költségvetés kivanatra ingyen, E 
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Lefkois testvérek
mü-, teke- és dákó-gyárosok 

B udapest, Uj-utoza 39.
M indennem ű

legdivatosabb
Weheaszfalok

raktára .
Elvállalunk teljes kávéházi berendezéseket
egyszerűin! a legdíszesebb kiállításig úgy 

saját mint adott rajzok szerint.
J{é(/i tekensxtu lok, lei/joltli k ié lté lii ú ja kén  

cserélte tnek út.

Mindennemű kávéházi kellékek kréta, schach, do
minó, ujságkeret  stb.

Kávésok részére.
A legjobb hírnévnek örvendő bécsi czég

Piatnik Nándor és fiai
a fővárosban, nagymezőutcza 26. szám
egy játékkártya-gvárraktúrt nyitott.

Nagy választék különféle kávéházi 
czikkekböl, mint : clefálltcsoilt- 
billát'dftolyók. dákok, sakk. 
dominók, dákó-krótn, iró-lúbla 
stb.-ből. — Továbbá mindennemű 
játékkártyák a legfinomahban, 
írgjobbati és a lehető legol- 
osóíili árak mellett, arany szél
lel vagy anélkül tisztittatnak.
Ezen gazdag raktárt 
Vilmos úr, a gyárosnak lia 
vezeti, ki azt úgy a budapesti, valamint a vidék 
kávéháztulajdonos uraknak legmelegebben ajánlja.

A játékkártya-tisztítás egészen bécsi génié
ben tartatik.

Kitüntetve a következő kiállításokon:
Budapest, Bécs. Párls, Brüssel. Antwerpen és Szent-Pétervár
Szállodák, kávéházak és vendéglők részére

bankettek, bálok, ünnepélyek alkalmával 
kitűnő és a legkényesebb ízlésnek megfelelő

Fagylalt és Parfait
készítményeinket ajánljuk.

A székes fő vá ro s  elsőrendű  ká vésa i  
a m i fagy  Iá it k é s z ít  m enyein  k é t tartják. 

Nagyszabású és mintíiberemlezésü ezukrász- 
osztályunk legelső szakférfiak vezetése 

alatt áll.
Óriási gyümölcskészleleink. fngvlallgépeink és 
formáink folytán vállalatunk azon kellemes 

helyzetben van, hogy

kibontott formákban fagylalt
és parfait

pontos időre, díszes kiá llítással, legjobb minőségben

20 személytől 50 0  személyig szállíthat.
Bálok alkalmával Paris és Londonban kedvelt
szelet-forma fagylaltokat szerviroztatunk.
A szakköröket gyártelepünkön mindenkor 

szívesen látjuk.
F e l t ű n ő  o lc s ó  á r a k .

k i f o g á s t a l a n  m in ő s é g ,
p o n to s  k i s z o lg á l á s !

Árjegyzékkel és felvilágosításokkal 
mindenkor készségesen szolgálunk.

„ S a t v i t a s ”

Die Buchbinderei mit Maschinenbetrieb
von

Leopold Neumann
fabrizirt »eit Jahren als Speciaiitftt 
Kaffeehaus-Mappen, Speisekarten- 

Decken und Rohrzeitungshalter aus
dem besten Material.

Oediegens Arbeit. —  Prompte Lieferung. —  Prospecte zu Oieneten

yvhyi,.,,
1 nirmi.i.'i 
• •.i". ■\»;

U tá n z á s o k  ts  h a m i s í t á s o k  elkerülése végett 
kérjük a. t, ez. fogyasztó közönséget mindig

1 *
Ű 1 HD**
dugaszba

beleégetve

czimkéje
kék

Neptun-
védjegygyel

van
ellátva

Kutvállalat Krondorf Karlsbad mellett.
KRONDORFI

s z é n s a v t a r t a l m u  s a v a n y u v i z  
a bor vegyítésére

l e g j o b b a n  a l k a l m a s ,  
A  b o r t  n e m  f e s t i  f e k e t é r e :

A bornak kellemes pezsgöizt kölcsönöz. 
Budapesti raktár: 

S z é c h e n > j i - n t c z a  ii. s z á m .

Budapest, VI., Tere'zkörut 34. szám alatt
tisztelettel ajánlja.

sterilizált szikviz és fagylaltgyár 
és szikvizgyárakat berendező 

TELEFON! részvénytársaság TELEFON! 
B U D A P E S T ,

VII.. G ize lla -u t 51. ( s a já t  gyárte lep ) C söm öri-u t sa ro k

a szállodás, vendéglős és kávés uraknak

közvetítő-irodáját.
Telephon 23 —36.

®  it a l a i  ®
S r a ?  _  a a r s E

Sörcsarnok és casinói étterem bérbeadása.
Szolnokon, a piacztéren, a vármegyeház szomszédságában, a vármegyei 

casinó-egylet által épített uj emeletes házban

a sörcsarnok és casinói étterem
a hozzátartozó mellékhelyiségekkel

folyó évi november hó 1-től kezdve 3 évre bérbeadandó.
A sörcsarnok területe 90, az étterem területe 42 □méter. A bérlet tárgyát képezi továbbá 

egy 3 szobából álló lakás, egy tágas konyha, kamara, előtér, nagy pincze és padlás. Az épület 
vízvezetékkel és villanyvilágítással, a sörcsarnok és étterem parkettel vannak ellátva.

A belső berendezés költségei (ide nem értve a kályhákat és kistereket) a bérlő terhét képezendi
A pályázni kívánók felhivatnak, hogy ajánlataikat folyó hó 20-ig a casinó igazgatóságához, 

itek. Kerekes Géza ügyved úrhoz) adják be. Az ajánlathoz az ajánlott bérösszeg 2i> százaléka mint 
bánatpénz csatolandó. E bánatpénz, az ajánlat elfogadása esetén, a bérlet tartamára mint biztosíték 
lesz visszatartva és letétileg kezelve.

A részletes feltételek a casinó igazgatóságánál megtekinthetők.
Szol nok,  1896. évi augusztus hó 1-én.

Almásy Géza
c.s. és kir. kamarás, casinói elnök.



Legfényesebben berendezett és teljesen felszerelt
Pannónia szálloda Miskolczon

remek kávéház, étterem  légfűtésre és 28 utczai vendégszobával
összes mellékhelyiségeivel

szeptember hó 15-től 6 esetleg  10 évre
a leltár megvétele mellett

bérbe kiadó.
Ajánlatok legkésőbb szeptember hó 5-éig

BLÄU GYULA építészeti irodájába Miskolczra
kéretnek.

Kaffeehaus 
zu verm iethen.

in Bistritz (Besztercze) in Siebenbürgen, einer Stadt 
mit 12.000 Einwohnern und einer grösseren Garnison, ist ein grosses, 
schönes, zu diesem Zwecke direkt erbautes Lokal, am schönsten 
Platze gelegen, als

Kaffeehaus
sofort zu vermiethen.

Näheres ertheilt der Eigentümer

David Brecher
in Besztercze in Siebenbürgen.

iittl oJivadaf
porczellán-nagy kereskedő, császári és k irá ly i u d va r i szá llitá

ßaÖajsest, ßorottya-utcza 14.
M i n d e n  k i á l l í t á s o n  k i t ü n t e t  v  e .

Ajánlja legdnsabban felszerelt raktárát kávéházi, vendéglői és szállodai czikkekben, melyekben 
úgy forrna mint mintára nézve mindég a legújabbal nyújt

Festészeti műterem ; VI* kerület, ^radi-uteza, saját házában.
eK'iüánatra színesen szolnál mintákkal.



Kézdivásárhelytt
a fő-tér legszebb pontján újonnan épült

„MILLENNIUM“-szálloda,
nagy kávéház, étterem fényes beremlezesd vendégszobákkal slb.

azonnal kiadó.
Értekezhetni: Dr. B A N F F Y  ZSIGM OND ügyvéd urnái, 

Kézdivásárhelytt.

ORHEGYIF.I
ezelőtt Lapossy F. es társa

i g ú c i i ig z o i t  öor. pois^ó'. likőr, e p e ,  r ím  és tea
főraktára

BUDAPESTEN. Gizella-tér 1. sz. (Haas-palota)
ajánlja a legjobb

franczia és m agyar pezsgőket,
cognaeot és likőröket gyári árakon.

Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a leg- 
jutányosabb áron szolgáltatja,

Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan teljesüléinek.

Hirmann Ferencz érczáru-gyára
Budapest, VII,, Csányi-utcza 9. sz.

G yá rt

z  sörkimérő-készülékeket z
légnyomással és szabad, léghűtővel. 

Elvállal regi készülékek átalakításai.
iTagy vá lasztók

bor- és sör-csapokban,
valam int mindennem ű szivattyúkban.

Bierschank-Apparate
m itlH st Luftdruck 

mit patentirtem Bierkühler.
Übernim mt die Umänderung alter Apparate.

H u a U u l j l

in Wein- nun ©ierptpen,
f im iie  ntTi'r t ' j n t t i m n c u  R u m p e l t .

M HOFFMANN KAROLY
G  I v u d o p c i ü i i  t e m e t k e z é s i  v á l l a l a t
r-<
rH IV. kér., Lipót-utcza 6. szám.

y i YkA

Mindennemű temetkezések a legcsinosabb kivitelben 
olcsó árak mellett, franczia minta után készített

Nag v ráki ár
fa- és erczkoporsókból

valamint
sír-koszorúkból.

saját ÜYEG-TEMETKEZES1 KOCSIKKAL.
Különösen kiemelendő 

^  I., II., III. és IV. oszt. tem etkezések  
üveg-tem etkezési kocsikkal.

^  Díszes ravatal minden osztályú 
temetkezésnél. 

kj
----  Fióküzlet : VI. kér., Nagymező-uteza 10. =

Halottak elszállítása légmentesen 
elzárt

KETTŐS ÉRCZKOPORSÓKBAN
a bel- és külföld minden irányában.
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GINDERT ISTVÁN
jégszekrény, hűtő és fagyasztó készülékek gyára  jÚ

Í1

oqi
l i

Budapest, VI. Klapka-utcza 5. sz.

B udapest, VI. k e rü le t, T e ré z -k ö ru t 8. szám.
Ajánlja számtalan szakértő által a legjobbaknak elismert és még eddig felül nem múlt

jégszekrényeit, fagylaltkészitő gépeit ónüsttel, fagylalttartó készülékeit, vízhűtőit
slb.. továbbá mindennemű a liiilő- 
és fagyasztó készülékekhez szük
séges szerszámokat és eszközüket 

u. m.
jégtörő sulykokat és kádakat, 

fagyasztó- és 
fagylalt-kiosztó kanalakat, 

besózó födeleket.
fagylalt-kotró szarvlemezeket, 

formázott fagylalt-dobozokat
és betétcsöbröket

slb.

%
9
ifi

K IT Ü N T E T V E  :

M Budapesten 1885. országos általános kiállítás, nagy érem
m Budapesten 18S6. országos iparegyesület, diszérem

'V. Német-Palánka 1887. általános kiállítás, ezüst érem
Philippopol 1892. általános kiállítás, ezüst érem

Bécs IS94. nemzetközi kiállítás, arany érem



o V t c t t t o s  i a  p c í s o c ) ő  G o  i- q  i j  á  t o o o  í ;

?  o ^ t a  t t ^ o i ?  S o m i ? .
Diplome d'Sfonnenr ^  .

Cicoa-Gon. ^  rom ontor.
'P lT.IV O^CZ'C'M'CÍ'CH'tl ■Gí.C'v"'CÖ t l lS ű l  HCIOCI'tCl I VO-M-ti, ftO C jlj I l i i  a»-
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fiez-ee fű d é i  m i -  ó  u á l ’ t'ó t'öz u c n  i j  ^ - c IVh c  l’ 17,15 1. 0* .  a .  Ge jec| ije -s v e  n e in .

cRrang érem
cVnt-i.', »oá, cV’iiic.n'át, i liu v t í.

ér Ura htár : f f io r h e ß ß i oFőetlCZezelőtt

« S Budapest,Miatt-palittu.
Vezérképviselőség: (?fyda és )o eh mann, ßudapest.

Csemege szőlő
vá l ogat o t t  nemes  fa j ok

eladó

circa száz métermázsa,
2 á 2 : k i l ó n k é n t  v a g y  ö s s z e s e n

MEZEY PÁL
szőlőgazdasága Nyíregyházán.

Schutzmarke.

Anerkannt als das beste Fabrikat.

G r ö s s t e  F a b r i k  U n g a r n s .
Fabrik: Budapest, VIII,, Szentkirälyi-utcza 8,

SZIMON ISTVÁN. Budapest,
fűszer-, csem ege-, cognac-, rum-, bor- és tea-kereskedés

Fióküzlet: Váczi-körut 60. Főüzlet: Váczi-körut 12 . §2. Fiók-üzlet: Teréz-körut 35.

fel
I ®

p l
fe  fív'i
/ é k

Szálloda, káveház ey étterem tulajdonos uraknak ajánlja dúsan felszerelt rak tárát mindennemű f l l S Z e r á r u k ,  es külföldi 
csemegék-, tea-, rum- és borokban, angol és franczia tea-sütemények, eredeti mitásti frar.czia eoRnac Martell J. F., 
Henessy Jaques, — F. Courvoisier & Curlier Freres é s  Tricochetől, — úgyszintén igen jó minőségű S í l j á t  tÖltÓSU 
magyar cognac, továbbá Gróf Keglevich István-féle, Czuba-Durozier és Világosi, eredeti töltésüek. — valódi franczia 
pezsgőhorok —- 11. m. Duminy, Heidsik, Pomery és Greno, G. H. Mumm, Roederer, Moet-Chandon é s  Veuve Cliqout, 
nemkülönben magyar pezsgők a legelső czégektö i, valamint sajtok, halak, hús é s  kolbász fajokban, Orsovai, Astrachan 
ÖS Elbe Caviár, angol és franczia főzelék, COnServek, befőttekben minden c szakmába vágó czíkkekbon csak.s a legjobb 
minőségű és mérsékelt árak mellett.

í ’id é k i m eg re n d e lése k  ing  tjén c so m a g o lá ssa l a  leg p o n to sa b b a n  e szkö zö lte tn ek . -%itt
Á rjeg y zék  k ív á n a tra  b ó rm en tv e  k ü ld e tik . 9 9 ^ T e lefon  ö ssz e k ö tte té s  m ind a  há ro m  üzle te im nél.

UuHchmann F könyvnyomd.ája Budapest.  Hans-lmzár



B A R H Ó  F E R E N C Z  F I A I
vasáru-, konyha- és háztartásiszer-raktára

Budapest, IV". kerület, Városház-tér 4. sz.
Ajánlják szállodás, vendéglős és kávés urak figyelmébe nagy raktárukat

niindeDnemii konyha- és háztartási czikkekben, főzö-edényekben, asztalszerekben, 
valamint takarék- és asztaltűzhelyekben és mindennemű vaskályhákban.

A lap itta to tt 1 8 3 2 - b e n .

Telefon összeköttetés 
54— 23. szám.

H asznált öreg edények becseréltetnek.

Árjegyzék
bérmentve és ingyen.
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Mindenütt kapható! F r a n cz ia  p e z s g ő gy á r
ötöm ? ein de <£ l iánt  pacj ne
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AY, (CHAMPAGNE)

i  F. Í'OURVOISIER & TÜRMER ERERES5Ső * - ■ ■ i ■:>x<
«O»1[•xc

rnvAiu szalutok

F őképv ise lő  é* r a k ta

C O G N A C .  iVxc 
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I Kraus Gottlieb B e c s ,  I .
K á r n tn e r s t r a s s e 21

Budapesti képviselő:
MOSCH BÉLA

VI., K i r á ly n t c z a  54 . szám .

ÜS T E L E F O N  24  34. - * gj l
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CHRISTOFLE l  Cie.
cs. és kir. udvari szállítók, 

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál,
Magyarországi főraktár

WADLSTEINER F,
üveg-, porczellán-, fayence- és majolikaáruk

gyári raktárában

S T E U
IV. kér., Váczi-utcza 27. sz. 

C h r i s t o f l e  a valódi ezüst egyedüli pótlója.
12 leves kanál ...
1-2 villa.................
12 kés .................
12 kávéskanál.....
12 csemege-kés ... 
12 csemege-villa... 
12 csemege-kanál
1 leves-mérő .....
1 lej-mérö .........
1 főzelékes-kanál 
1 kompotos-kanál

. 1(1.50 
1(1.50 
17.

. 8.50 . 1 5. -  

. 15.— 

. 15.

. 5.30 

. 3.20 
4.— 

. 3 60

1 mártás-mérő ....
1 czukorpor-kanál . 
I halas-készlet ... .
4 palaezkalj ........
1 mustárlartó........1 kellős sólarló....1 salála-készlel ... . 
1 felvágú-készlel .1 ezukor-fogó ........
1 cczet-olajállváiiv 
1 kabarelt-villa ... ,

50
50

50
50

2.25 
6 — 
7.50 

751,15
1,50

*K

1  $
8  m is
;sá

3
|  ® 3 3 Í Í

osz lr .  c ső sz ,  és in a g ip  k i r  
u d v a r i  s z á l l i l ó k  J ó z s e f  fő  
hcrczerj 0  cs. és k ir .  f e n s é g e  

u d v a r i  s z á i l i ló i

B U D A P E S T
p  c z s<j ö  b o r  p i a c ;  é s  z  c I é s  

i r o d a  s a j ó l  g y á r t e le p e n

A. kerü le t  KÖIV Í N  Y A . 
Telefon 53— 67. sz.

Ajánlja az ország
szerte a  legelőkelőbb körök
ben k itűnő  minőségüeknek 
elism ert pezsgöborait.

t emm
iÍI
É
p .
i

te
3«
teI
te
58!
te
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Vorzüglich bewährte

Bierschank-Apparate
mii Kohlensäure, Luft-oder Wasserdruck, 

neueste pateutirte
K ü h l v o r r i c h t u n g ,

zerlegbar, leicht zu reinigen, 
wenig Eis er forderlich  offerirt

Arnold W atterich Budapest
T abakgasse 5.

B i e r s c h a n k - A n l a g e n
unler G arantie für S o lid ität und 

B rauchbarkeit.

• K os ten iU > crsch lä f> c  g r a t i s .  •

Bierdruckpumpen, Moussierpippen
und alle Kellereiartikel.

Mittel gegen alle Weinkranklieiten.

E s s e n z e n
zur Rum-, Liqueur- und Essig- 

Erzeugung

Illu strirte r P re iscouran t und M anipulationsbuch g ratis.

KJjjS



Az igen -tisztelt

v i d í f i i  w i t S é g í o s  i *  f l a u e s  wxct
tiszteletteljesen kérjük, szíveskedjenek lapunkra, mely úgyszólván minden budapesti szállodában, vendéglőben és 
kávéházban található és melyet a vendégek is előszeretettel olvasnak, előfizetni.

Mindenféle vidéki tudósítást, mely szakunkba vág, szívesen veszünk és közzéteszünk, ezáltal egyszersmind 
elérve azt, hogy vidéki szakértőink is tömörülnének.

A lap előfizetési ára: egesz evre 6 frt, félévre 3 írt. negyedévre 1 frt 50 kr.
Kz  előfizetéseket postau tál vány nyal kérjük hozzánk beküldeni.

Teljes tisztelettel

„A Vendéglős“ és „K ávésipar Szakközlönye'1 k iadóhivata la
Budapest, IV. egyetem-tér 6 .

K- t «

Ut ó l i angok .
Visszaem lékezés az o sz trák  vendég lős-szövetkezet 

augusz tusi lá to g a tá s á ra .

A fényes, szép és minden tekintetben várako
záson felül sikerült ünnep immár elmúlt. Kedves 
vendégeink, az osztrák vendéglős-szövetkezet tagjai, 
még azok is. kik a programmszerü itttarlózkodásl 
néhány felejthetlen nappal megtoldották, hazatértek 
házi tűzhelyeikhez, ipartársulati tagjaink pedig újra 
hozzáfoglak mindennapi munkájuk folytatásához.
A remény és várakozás helyére a visszaemlékezés 
lép, a készülődés helyét a komoly mérlegelés fog
lalja el.

Bizonyára távol vagyunk attól, hogy az ilyen 
összejöveteleknek vagy hasonló természetű tömeges 
látogatásoknak túlnagy jelentőséget, messze kiható 
fontosságot tulajdonítsunk. Ámde a nemzetközi 
érintkezésnek, bármely formában s bármilyen ipar- I 
ágat űzők között történjék is, meg van a maga j 
specziális jelentősége, a mely nem annyira az 
azonnal jelentkező tünetek, mint inkább csak a j 
későbben beállható erkölcsi eredményekhez képest 
vár megbirálásra. Ilyen szempontból tekintve az 
osztrák vendéglős-szövetkezetnek, ennek a nagy, 
az osztrák birodalom összes provincziáinak szállo
dásait, vendéglőseit s különböző rangú és rendű 
korcsmárosait magába foglaló egyesületnek elza- 
rándoklását nagy nemzeti ünnepünkre, látogatását 
az ezredéves országos kiállításban s az azzal össze
függő alkotásokban, annyit nyugodt lélekkel s teljes 
meggyőződéssel elmondhatunk, hogy ez a látogatás, 
a milyen szükséges és nélkülözhetlen volt éppen 
napjainkban, ép oly hasznosnak és gyümölcsözőnek 
fog bizonyulni a jövőben. Elmondhatjuk ezt annyi
val is inkább, mivel a látogatók nagy része, kivéve 
vezetőiket, kik ipartársulatunk egyes tagjaival év
tizedes barátságban állanak, hazánkat, nemzeti 
ünnepünk lényegét, jelentőségét és czélját éppen 
nem ismerték, ilt sohasem jártak, magukkal talán 
jóakaratot, de bizonyára nagy előítéleteket is hoztak. 
S ennek a letagadhatlan igazságnak erejét, a szí
vélyesen elfogadott meghívásnak, s a — hála ipar- 
társulati tagjaink egyértelmű s lelkes közreműkö
désének — fényesen sikerült ünnepségeknek, a fő
város nagy közönsége lelkes érdeklődésének, a napi
sajtó dicséretes buzgalmának jelentőségét csak emeli 
azon körülmény, hogy e látogatás éppen akkor, 
sőt daczára annak következett be, mikor a Lajtlián 
túl a vallási, faji és politikai gyűlölet tüzet szítják 
hazánk s annak összes institucziója ellen.

Jó és hasznos, eredményében bizonyára nem 
i 1 luzórius dolog volt tehát a politikai agitátorok s 
nagyszájú magyarfalók által tévútra vezetett osztrák- 
ságnak habár csak egy kis. de otthon — Ausz
triában — jelentékeny társadalmi befolyással bíró 
töredékét, a — hozzánk legközelebb álló — szállo
dásokat és vendéglősöket idehivni: de a milyen jó, 
hasznos, hazafias és szívből jövő volt a meghívás, 
ép oly őszinte barátságra, collegialis együttérzésre 
utal a meghívás elfogadása, a melynek meghiúsí

tására gyengének bizonyult lajthántúli elleneink 
agyarkodása. Férfias önérzetre és érettségre mutat 
osztrák kollegáink idejövetele, a melyet sem poli
tikai macliinácziók, sem fenyegetések megakadá
lyozni nem voltak képesek.

Az augusztusi ünnepnapoknak, az osztrák ven
déglős-szövet kezel látogatásának a milleniumi ki
állításon ezek s ilyenek voltak az előzményei. S 
ha már most konstatálva a meghívás szükségességét, 
a meghívás elfogadásának szívélyességét, az ünnepi 
programul gazdagságát s annak várakozáson való 
sikerét, a melynek biztosításán ipartársulati tag
jaink eddig talán soha meg nem nyilatkozott, 
valóban felemelő lelkesedéssel s odaadással fárad
tak érdemes elnökükkel együtt, az ünnepek elmúl
tával a lezajlott események komoly mérlegeléséhez 
fogunk, az eredmény a legnagyobb megelégedéssel 
tölthet el bennünket.

A lefolyt napokra — bármilyen rövidek s 
gyorsan mulók voltak — úgy tekinthetünk vissza, 
mint a melyekben hazánk és vendéglősiparunk, 
ipartársulatunk szolgálatában hasznos munkát vé
geztünk.

Szolgáltuk a hazát. Bemutattuk ezredéves tör
ténetünk magasztos emlékeit az idegeneknek, hogy 
eltávozva innét, elmondhassák az otthonmaradot- 
taknak, hogy láttak egy népei, melynek múltja 
nagy. fényes és dicső, felemelő és magasztos em
lékekben gazdag; jelene a fáradhatlan és becsületes 
előretörekvés, munka; jövője a gazdag remények 
tárháza, a mely vérrel szerzett szabadságon alapul, 
felépítve pedig a tudomány, a művészet, a keres
kedelem s ipar modern eszközei segítségével lesz.

Egy szent. kötelesség teljesítésében osztoztunk 
ily módon mindazokkal, kik nagy nemzeti ünne
pünk alkalmával nem kímélve pénzt, időt s fárad
ságot, idehivták a külföldi tudomány, ipar és keres
kedelem előkelőségeit, hogy megismertessék velük 
hazánk évezredes múltját, a magyar nemzet nagy 
történeti érdemeit, szereplését az európai kuliura 
szolgálatában, nagyrahivatottságát az európai állam
alkotó népek sorában. Ila tehát ezredéves ünnep
ségeink erkölcsi czéljai megvalósulnak, a külföld 
nézetei hazánkról, a magyar nép fejlettségéről és 
történetéről kibővülnek, téves nézetei helyét az itt 
szerzett tapasztalatok alapján megszűnnek, úgy 
ebből reánk is jut az érdemnek egy csekélyke 
része, melyet tőlünk senki el nem vitathat, épugy 
a mint senki sem tagadhatja azt, hogy a magyar 
szállodások és vendéglősök kezdettől fogva lelke
sedéssel vettek részt a millenniumi ünnepségekben 
s ezek sikerének biztosításában.

Szolgáltuk iparunkat Megmutattuk az idegenből 
idelátogató kartársaknak, hogy a szállodás- és ven
déglősipar Magyarországon immár európai szín
vonalon áll, hogy keretében a tudomány, a tech
nikai ismeretek vívmányai, a modern berendezés 
hygieniai, kényelmi s valamennyi követelményei 
époly mértékben érvényesülnek, mint bárhol a 
világon, s hogy a magyar szállodás- és vendéglős-

ipar. bár mull ja rövid, alig négy-öt évtized, a 
magyar székesfővárosban olyan fejlettségi fokon 
áll mint az európai kontinens bármely évszázados 
múltra visszatekinteni tudó metropolisában.

Szolgáltuk iparlársulalunkat. Megmutattuk, hogy 
iparunk megvédésére,a collegialis szellem, az együvé- 
tartozás érzésének ápolására mi is felépített ük a 
magunk oltárát, a mi ipartársulatunkat, a melynek 
mindnyájan hűséges őrizői és nagygyá emelői va
gyunk. hogy annak keretében igaz ügybuzgósággal 
szolgáljuk ipari közérdekeinket, lelkes odaadással 
ápoljuk a testületi szellemet, a melyet sem poli
tikai, sem társadalmi ellentétek által megszavazni 
nem engedünk.

Megmutattuk, hogy akkor, midőn ennek a tár
sulatnak becsületéről van szó, egyek vagyunk gon
doláiban s testben egyaránt, s hogy a mint ez a 
társulat mindnyájunk üdvét védi, úgy annak üdve 
mindnyájunknak: suprema lex.

Mindezeket a dolgokat pedig egy kiváltságos 
magyar sajátság kíséretében mutattuk be. Tettein
ket, magyarázatainkat nem az angolok hideg gőgje, 
nem német önhittség, hanem igaz magyar vendég- 
szeretet jellemezte. S ha a kiállítás mesés kincsei 
s bámulatos szépségei csodálatra is ragadták ven
dégeinket, ha intézményeink a magyar szállodás
éi vendéglősipar tiszteletét is szerezte meg nekünk, 
igazán csak akkor ismerhettek meg bennünket, 
midőn Promontoron úgyszólván családi aszta
lunkhoz ültettük őket.

Leírni azt nem lehet, csak átélni. A magyar 
korcsmáros büszkeségét, midőn a saját termésű 
borait teszi vendége elé; a felesége boldogságtól 
ragyogó arczát , mikor a »maga fözljét« kínálja 
oda vendégének: »No még csak ezt a falatot !< 
Ezt látni, átélni kell.

Az igazi, a hagyományos magyar vendégszeretet 
hamisitat lan megnyilatkozását soha szebben, őszin
tébb formában nem láthatták osztrák vendégeink, 
mint a Promontoron őket vendégül látó vendég
lősök nyaralóinak asztalainál, hol a szabad ter
mészetben szabadon megnyilatkozó magyar lélek 
idealismusát ismerhették meg. Itt nyilatkozott meg 
előttük az a vendégszeretet, melyben elsők vagyunk 
Európa népei közt s a melylyel a magyar ember 
úrrá teszi vendégét, a saját házában. Ili ismerhették 
meg a magyar lélek és magyar s z ív  szabadság- 
szeretetét, s azt az őszinte szeretetet is. a mely- 
lyel a magyar vendéglős a maga hivatástársát — 
bárhonnan jöjjön is — a maga keblére öleli.

Bizony, dicsősége volt ez a három nap a ma-t 
gyár korcsmárosnak!

Köszönet illeti azokat, a kik c szép napokat 
fáradhatlan buzgalommal és lelkesedéssel előké
szítették, a kik a siker biztosításán fáradoztak, végül 
köszönet osztrák kollegáinknak, kik eljöttek velünk 
baráti jobbot szorítani. l . Kiss Lajos.
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T> v c t £ e ft 4 <t g e.
2Im 3. -21 ítiiuft mii 2  Illír íiadnttitlagS begab fid) riiif Depn l a t i on  

non S'ubapeftev ©aftwirtben millflft Ctifenbabn midi SBaiprn,  um bír heute 
Slbenbí mittelft Douaubaiitpfer« au« SBieit anfommenbeit Söiitg l ieber  bei  
C e fi c r r r i dl i f dl e ti © n fl tu i r t h c ■ H e v b a u b e « bnfelbft tu empfangen uub 
ju begrüßen. Sir Deputation beftaub mii ben í̂rvrrii 3ofef Sí o d) ni« giibrev 
bériéiben, oui Sori M od), Öeopolb ^leiit, Silói« Söit tucr,  gerbinmtb ißrinbt, 
Stefan 3) la f dl fa , fiúiét íBi t tner ,  .Mull Monte,  Sofef SBrilctnrr, 3Bil> 
bellii f}$ Ari i ,  Vertreter bér ilürgerliriieii Sörautrei iu ©triiibrud) uub 3ofef 
2B n g ti e r , Diebafieur bieiei sBlatleí.

fin befler Stimmung iu SBaißeit ougefommeii, birigirte bnfelbft bér orf«» 
fuubige .perr SBilbrlin 'fíi ir ii  bie ganje ©efefljdiaft iu bili 9icftaurant o v» 
íi ii u g , tvufelbfl bili oorjüglidie Ipaggeiiltiadiev'jdje Salonbier uuigeidiüuft luirb. 
fim Din mar bér SBaipnrr SBertreter geiniuuter Slrouerei, .Jievr flolniuu '11 u 1 (} u e r , 
,iur Sielle uub lieg ei fid) uidil uelimeii, bie SBiibapcftev £>errru int Diámén brr 
9'raucrci ju trnftireu. Dfudibem bie ©rfellfdiaft in gehobener, freubigrr Stirn» 
műiig fidi betäub, mürbe biefelbe burdi beit ©eituß bei herrlichen Hitre« nur 
nndi grfteigrrt uub gelangte maii ,;u bér Slmniltme, eine 3igrunrr>5friprUe jh 
oeguiriren, um bem Smpiang nuferer lieben Ceflrrreidier ein büberri Suflrr ju 
geben, ©e)agt, grllian. flu fmim einer halben Síimbe mar bie Mapelfe erfdiiriieu 
unb fori ging ei bin di bie Stobt jum SaiibniigSplaße brr Donanbainpffdjiffe.

Um t‘> Illír SlbcnbS rnbltdi lanbete bili non mii Sitten febnlidift ermnrtete 
Söirner Sdliff in Süaißen au, bie fligeiinerfapelle fpielle fofort beit SöirthSmavfd), 
baraitf beit 9Mtócjl) u. 51, ltttb unter ben Éljenrufeii ber in großen SBiaff nt an 
prfammfltrn í^ai^nfr SttrPölfmuig 1111b brn Dom ©diiffc herüber tön nt Pni Dodi
nkén betrat bie ^ubapefter Deputation, unter gühning béé .'perrn $ojrf iíod), 
bad €d)iff. Der ^räfibent béé Cr ft er r. Gofttpirtbeoerbanbrd, .Sperr T i m i n g  er, 
empfing biefelbe unb fofort hielt §rrr K o d) an benfelbeu nadjftehenbe Wnfpradie:

Verehrter .'pevr ^väfibeut!
Viebc 5Vfl,,,be unb Kollegen !

iv würbe oon 3cito ber ‘-üubapefter .'öotclicre, ©aft uub 3d)anfioivti)e ©enoffeu= 
fdwft ber ebrenbe Auftrag ju Jbcil, Kticb auf uugarifebem l'obeu juerft ju begrüben; inbem 
idi biefem Aufträge mit Wcrgiüigen cntfprcd)c, beige idi Kud) im Warnen ber lüibapefter 
Kollegen aufő bcrjlidiitc milltommeu.

©6 freut mid) touftatireu jn touueu, bafi (̂jr trog fo maudjer nuflcrcdjter ©egen 
agitation bodi iu fo fdiöncr Wnjabl jur J'efiditignng nuferer Wtillcnninind-Wndftellnng ge* 
font inen feib, idi erblirfe hierin einen neuen Bemeid ber anfvidjtigcn $rennbfd)aft unb 
Kollegialität.

Zubern mir münfebeu, bau Obr bie wenigen Tage in nuferer geliebten .'Paupt tutb 
Dfefibcnjftabt im befteu löoblfcin oerbriugen möget, mcrbcit mir tbuulidjft traditeu, Cud) 
redjt angeuebme unb fröblidic Jage ju bereiten.

•Vad) u n f c r c ö ft c r r e t d) i f d) c u © ä ft c
©tiirmifdje .podi» unb Éljenrufe burd)brauéteu bie iiuft unb ber ^ubcl 

looflte faft fein ©nbe nehmen, ©ofort begannen bie l'orfteíluugen unb faubett 
mir hei biefer Gelegenheit, bafi bie iibenoiegeube Dlehr̂ ahl aué SBiener .spoteliercn 
unb Dfeftaurateureu beflanb, aber immerhin maréit and) maefere Vertreter aitö 
SBieuer-lieuftabt, Marlébab, 30?äl)rifĉ *2Bci6fird)eit# Ritáim, §albftabt, Puffig a. b. G., 
©teinbriief, mehrere aué Migrant, ja fogar ber Hotelier Pont „iíaifcríjof" iu ücip» 
îg unter ihnen aû iitreffen.

sJ)iit allgemeiner ©ehufitdit fal) man nun ber llitfunft iu 33iibapcft ent’ 
gegen. Diefelbe erfolgte menige Minuten nad) 8 Ul)v llbenb».

iHnlmufi brr (Bälle in Bitbnpi’lt.
Slangé oor íliifunft Sri Söieurr Sdiiffrí, baj ltnferr Ijeißetiuartelcii ©äfte 

mit firii braditr, limidite rin lebhaftes 3!reiben am feftlid) gefdimüdleu SanbungS> 
plaße ber SBiriirv Sdlifie. ISS marni liier, abgefrhcn von einer ftattlidjrn, aus 
ben lirmmagrubften SUiitglirbmi beftelirubni Deputation ber öubapeftev Ipotelier» 
unb ©aftmirtlie»®enoffriifdiaft, meldje unter giUiruug beS Sßräfibenten 3 oiiautt 
©iinbel  uub beS S'ieepväfibeuten granj SBirtf), unb ber Ofner (I.—111.) 
©aftmirtliegrnofjenfdiaft unter gübritttg brs 'fSrnfibriiten Marl fßeß erjdiietirit 
marén, fait alle geielljdiaftlidien Stäube ber £>aupt» unb fHefibenjftabt Söubaprft 
uertreleu. ainfonft befaßte fid) bie gaitje Stabt Xage bittburd) mit beut be» 
Porftelicnbrit Sefttdie beS Cefterveidiiidteu ©aftmirtl)e='ilrrbanbrs, nicht ohne Sir» 
fitttg blieb bie Xbütigfrit uttferrv SBirnrr SBiberfadjer, unb fo (aut eS, baß bie 
gegen Ungarn gerichteten SOfcilr bes Dtationaiitäien- ttttb 9{etigionst)abers gerabe 
baS ffintgegengejeßte ihres Zieles erreichten, unb bie fflrroohurr SöubapeftS fid) 
ohne Unteridiieb bes SllterS uub ihrer Sefdjäftigung rinmüti)ig jum feierlichen 
©mpfangr ber madrrrtt SDiäuner rinfanben, bie troff Slnfrinbutigett, troß aller 
Drohungen bir Sittlabuttg ihrer uttgarifdiett Sörüber unb Kollegen aujuurhmni 
unb bie 9ieife nad) ©ubapeft aiijutreten fiel) getraut haben. Sdiott beim ©etreteu 
brr SaitbuugSbrüde betamrn fie bie rrfte Sluerteniuing für ihr herjhafteS Hör» 
gehen, unb baS boititernbe Éljen uttb .^odirufrn, in mrldteS baS nad) laujetiben 
jöhlettbe, beit oberen uttb unteren Dottauguai bidjt fiillettbr fßuhliltim auSbradi, 
tonnte fie bariiber beiehren, mit meid) großem Snterrfjr ihr fflefud) ailjeits er» 
märtet tuurbe.

SUS baS Schiff lanbete, begrüßte ber ©ruoffenfdjafts.fpräfibeitt Sohatttt 
©iinbel bie ongrfommenen ©äfte mit einer furjnt aber her,|lid)ett Sittfprndte, 
mrldfe bttrd) beit 'präfibenten bes Criterreid)ifd)en @aftmirthe»S!erbatibeS in gleidier 
SJJeijr beantmortet lmirbr. Dir fpridjtoörtlidie Siatigfantfeit uub mit regelmäßiger 
Hünftlidileil eintretenbe Herfpätuitg bes SBirnrr SdiiffrS oerurfadttr and) jrßt ein 
jdittelles Sluseinntibergefien ber ©äfte, um fid) bei ber (Begrüßung int „$ote( 
9fo)jal" miebrrjnfehen.

©ogvilfiungoalumti int „©vmtä ©otcl Hoynl“.
SS bauerte faunt eine furje Stuttbc unb allmilig belebte fid) baS feenhaft 

beleuchtete ifoner brs aut Iberefirnriug gelegenen .vmtrls fRot)a(. Söagru uadi 
SBagen (amen Pott beit brrfditrbeneti SmlelS attgrfahren, es rntftirgeit ihnen nufere 
Sütetter ©äfte. VU4 bas ©roi brr ©äfte »rriammrlt mar, mürben biejelbrit bttrd) 
ben Intettben Dirrttor bes .ßiotetS, $rrru 3oh. (írás © t ű d  auf« freunbfd)aftlid)fte he» 
grüßt. Sinn ging« ,utr Hrfiditigitiig brs feenhaft eingeridjteten fRiefett'̂ otelS. Die 
©äfte befidttigteit ber llieihe uadi bie mit tiiuftlerifdjetn ©ejduuad uub tiijuribjem 
Homp eingeridjteten Shunt» unb Danjfälr, SlppartemeitW, unb bie in «erfdjiebeneu

Stntartrn ringrriditrten frcinjöfifdjru, rngtifdjen, gothifdjeu, barot ;e. gamitien 
uub ©efenjdiaftS.Speifejimmrr, bie für fürftlicßr fflerfonen brftimmtrn SBolmungS» 
Slbtlieilungen, unb toumen uidjt ber Hemunberuug uub bes Sohr« bolt mrrbrit 
ob ber mufterhaftcii, ntobertten uub eleganten Sinvidituttg be« ganjett Ktablifjr» 
ments, fo and) brr bernad) befidttigteit flitdint« te. fHänttte beS .iiotelS.

9iad) ber Befiditignug be« .fjotrlS Prriammetteu fid) bie ©äfte auf ber mit 
SBluturn uub brn gähnen fäntmtlidjer im öfterreidjifdjeti ©aftmirtheoerbaube »er» 
tretenett Siitiber gefdjntüdten ©ftrabe, mo i  ln carte baS Souper eittgenotitmtn 
mürbe.

Heim sweitrtt ©ange erhob fid) ©eitoffenfd)aft«»f)Jräfibettt 3 oi). ©l tnbet  
31t fotgenber Slnfpradje:

©el)t geehrte Damen ttttb heilen 1 
Siebe 3leimte unb Kollegen !

SBctm idi ttod) nie in meinem Sebeit eine fveubeuolte ©tinibe gehabt hätte, fo moclitc 
heute mein hevs bodi oolt heller unb aufrichtiger geeilte aafjaiidijcit in bem SOiomeatc, 100 
idi Sie trete aller gegnerifdiea Heftrebuiigea hier oerfammett fetje. Sic haben, meine lieben 
ereimbe unb Kollegen, bnrdi ihr herjhafte« 5torgehen ein mmcrtemibare« 3engnift bariiber 
abgelegt, baft Sie Minner fitib, bie ihr her) am rechten Sied haben, uub roenn ihre 3a!)I 
ein hätißein nur jum großen ©aujeit ift, bat mir freiibeoott an nufer -Verj ju briiefeu 
geneigt gémeién mären, fo oerminbert bat gemiß nidjt ben SBertß ghreö töefudje«, ba jeher 
©injelne oon ghneu huubert Sintere merd) ift. Sie haben, meine hatten, in riditiger Stucr» 
feiimmg bet internationalen Kharacter« nufere« ©cioetbe«, ba« fdiöufte 3eugniß burd) 3hr 
®rfd)ciitcii bnfiir geliefert, baß unter nit« (eine fPolitit getrieben roirb, baß mir feine 
nationalen, politifdieu uub rclißiöicn Uutcrfd)icbe fennen, főnben, überall greunbe, 'ilriibcr 
unb Kollegen fiub. gabetn idi flhuea fiir biete 3ßre edit liberale unb eotleginlc ©cfinmmg 
im Siaiiteit all’ nuferer migarifdieu Kollegen, 1111b id) bar) roofd mit hinfidjt auf bie feier 
lidie ©clegenheit fageu, im 'Kamen gatij Ungarn« fremiblid) baute, empfangen Sie gleich 
jeitig bnfiir meinen innigfleii Dani, baß Sic gefommeu fiub, biefe« liebe uttb tßeure Ungar» 
laub, ba« Sie bisher noch nicht gefanut haben, fennen ju lernen, unb id) miinfdie nur, 
baß Sie ihre turj bemeifenen Stuubeu hier redjt angenehm uub lehrreich »erbringen, oon 
hier nur cin giitcő Wnbeuien mit fid) nehmen mögen. Ijoffe id), baf? iljv 53e|'ud) fiir 
beibe ©eiten eis uub Irans uid)t ol)ue movuliidjeu 9iubcu bleiben uub jur Kräftigung ber 
Kollegialität uub béé ©cfiiíjlé ber 3ufammcngc()örigfcit fo 9)laud)cé beitragen wirb, n̂ 
biefer Ucbcrjcitgiutg erljebc id) mein ©la« auf baS 3Bol)l uufever öflevvcid)ifd)eu Kollegen 
unb rufe il)itcu ein breimaligeö $>od) ju. .pod)! pod)! pod)!

9íűd) birfcv mit lauten unb uidjt eubemuolíenben Éljen* unb ^odjrufcn 
begleiteten Siebe evljob fid) ber ^räfibeut béé Ce|'terveid)i)d)en Gaftiuirtljepevbaubeé 
3 - G. SB i e n i u g e v jur folgenbeu Gnuibernng :

.pod>gee()rte Scftgeuoffen!
3 ic haben uuo fd)Oit iuicberl)olt fold)’ gläinenbe uub erljebenbc 93ciüeifc il)rcr Siebe 

uub Kollegialität gegeben, bafi idi, tuenn id) fiir beu heutigen iiberrafdjeuben Gmpfaug 
bauten will, am befteu ju tlmu glaube, inbem id) auf bie 33ergaugeul)eit himoeifc. ?5d) er* 
innere babér nur auf ihren glänjenbem Kmpfang gelcgentlid) uufcrcé S3ef)td)e§ ihrer Sanbeé« 
auöftelluug im âbve 1885, uub will baraitf hinweifeu, bafi ber heutige Jag intő uou 
fluten niditö 9leucé bringen faun. 5lMr haben uné fdjou feinerjeit geniigeube Ueberjeugung 
über eure Denfungéart uerfdjafft uub mein guter uub langjähriger r̂cunb Johann ©uubel 
wirb e3 am heften bejeugeu tonnen, wie fcl)r wir uné cud) uerbunbeu fühlen, ©eib bauon 
iiberjeugt, bau 9iatioualitätcu uub bicligionéhabcr and) uné unbefauut fiub, mit fßolitif 
uub 9iatioualitätenfvageu and) wir und nid)t l)cfd)äftigen. Uub eben bantut hüben wir eure 
Kinlabung jur Willeuuiumé<s3l)iéflellung, von ber wir fdjou fo uicleé ©djöne hörten, mit 
frcnctifd)cm ûbel empfangen, eben bantut fiub wir frcubcuoUcu .perjeité ju cud) gefommeu, 
um baS herjlidje Sierbältniji, baé jwifd)cn und obwaltet, uod) wo ntöglid) ju uergrö&evu, 
uerhunbertfadjeu. Uub feib ucrfidicrt, baft nid)t nur wir mit cudi feiern, bafi uidjt nur mir 
und an eurem ívortfdnitt auf beu ©ebietcu bed lf>anbcld, ber n̂buftric, bei* Kttnft unb 
JiMffcnfdiaft erfreuen, fonberu and) bie, meld)c and ucrfdjiebenen ©riutbcu hier 31t erfd)cineit 
oerbinbert waren. íltid) biefe fiub mit und, and) biefe fiub mit cudi, and) biefe fiub ettd) 
rcd)t bcrjlid) Derbimben. Rubeln idi bal)er mein ©lad erhebe, erhebe id) badfclbc im Wanten 
aller SSiencr, aller öfterreid)ifd)cn Kollegen uub leere badfclbc auf bad 9Bot)t nuferer ltnga 
rifd)cu Kollegen, ©ie leben í)od)r hódi, ĥ h!

Wurf) biefe Siebe nmvbe mit ftürmifdjen Éljens tutb .'porfirufett begleitet, 
unb und) Verhallen berfelbett eine allgemeine Ißerbrübentitg iu Scene gefejjt. — 
9iod) ntaudieé sJ'ieitelftiiubd)en umrbe in angenehmer Unterhaltung Perbradjt, bid 
enblid) Gäfte unb Öubapefter mit einem freuublid)en „Sluf 2Bieber|el)fn morgen !y/ 
pou eiitanber fidi Perabfdiiebeteu, tljeild um ©teuer'd berül)mted „(Safé sWeiu*?)orf'', 
theilé ihre fotelé aufjufudjeu, um fid) für bad reid)e unb fdjipere Programm 
bed fommenben Daged Porjubereiteu.

15er iRnsJtcUungs-©ag.
2tm 4. Dlugiiil um 8 llßr grüß tvafm fidi bie ©äfte unb ihre mtgo« 

rifdini Kollegen roieber int MioSt auf bee ffilifabetlj.̂ iromeiinbe. ,lpier unterhielten 
fie fid) bi« jur Stiiubc ber Slbfni)rt in« Stnbtiuälbdjcn, begaben fid) bann um 
•y.!> Uhr mittelft Separat.-Riegen ber eiettvifdjen Uutergnmbbaim gvuppemoeiie 
jut Jliiíftellung, iu» fie »oe bent ©ebäube be« gcßUj’fdjeu Cotoffa(»9iimbgeiuälbe« 
jufammentrafeu. Diadibem biefe« großartige, bie iiaubnabmc ber Ungarn barftel» 
lenbe ©emälbe eingeßenb befidjtigt würbe, fdjritt bie ganje ©efeilfdiaft bem fmupt» 
eiugauge ber 91u«fte(Iuug ju, wo eine au« beu Herren: tecßuifcfjer Oiati) Dv. 
Ut(liier, Secreläv ©eliävi uub ©ruppenbireclot Dv. Mouüc« befteljenbe Deputation 
ber 5iuäfteIluug«»Du'cetiou ihrer liarvle.

9lad)bent ber ©euofjeufd)aftS»i|iväie« ?oh. ©uubel bie ^ouneur« gemacht 
uub ben gilbtet be« öftr. ©aftwirtbe.Sevbanbe« »orgeftetlt batte, tjictt ber tedjni« 
id)e 9iait) De. iBIüIler iu bcrjlidjem Jone eine Slnfpradje au bie ©äfte, bifß i>f 
im Diáméit ber Direttion wiiltommen uttb wiiufdite, Sie mögen fid) iu ber SIuS» 
fteiimig iuol)t befiubeu ttnb von hier redjt angeuebme Siubrüctc mit fid) liebmen 

hierauf antwortete ®erbanb«-fPräfibeut 3 . ©. SB i eil inger mit einigen 
DauteSworten für beu freitnblicbeu Snipfang unb »erfidjerte bie Directiou, baß 
bie Bfterreidjifdjeu ©aftwirtbe »011 ber íBeiouiiberung ber ungarifdjeit 9tation, 
ihrer Slerbieufte uub ffirruugeufdjafteu lebhaft burd)brmigeit feien unb fdjließt 
mit einem ipod) auf bie Sinifteilmtg.

9iad) Hevballeu ber fflegrüßuttgi«®u)prad)en begab fid) bie ©efetifdiaft ju 
einem 9iitnbgaug burd) bie Sliiifteilung, wo bejouber« bie ?̂awinonc ber t. ung.



glaatíbaljuen, bor ©anj’fdjeu gabrif, (Sroatirnö, ©(aPoiiirní uub ©oíuirnö te. 
benwnbcrt würben.

©obattn oerfiigle fid) bio Wcjctljdjatt iuí CorfoSieftaurant boa illőid 
jijpprrt, wo buvd) bir ©rftc nngarifdp S(ctifu«©rauerri jn Elírni brr ©iiflr cin 
grübftüd offerirt würbe. S>irv empfingen bir Säfte im 9tamm brr ©rauoroi 
‘tireclov gofrf '45 u d) r r uub ©rvtvctrr guliuS fv r u f I. Srftrrrr hielt and) eiur 
illír begriffene «iifpradje mi bír üflfrrridjijdirti Säfte, iu mrldjrr rr fie als rd)tr 
(lorfänipfrv be« wahren Bibevoliíimiá imb brr wohlaiiigcfußlcit ©atrrlanbölirbc 
frirrtr. Vilid) birjr Slnfprad)c luurbr burd) bm ©räfibcnteii 3. ©. SB i r 11 i u 9 c r 
beantwortet, brfjru Dirbr mit ftürimidjrm ilpptauí 1111b ŵdjrufen begleitet luurbr.

Dint gingen bir Snfte, iibrrnll in ©rglcituug ilirrr jcfjt idiuit 311 grrimbrit 
griuurbritrii ©ubaprfter (Sollrfjrn mi bir gruppenweise ©cfidjtigung brr Stuöftcl- 
jung, bia fir fid) bann um 8 llljr Dadjmittagí iu gvaiij H u 111 m r r ’ « Deftaurant 
in brr Sliiíftrlluiigí-5 rflf)olIr sum fjrftbanfrt, mcld)c8 ju Slirru be« Crít. ®aít< 
mivtl)r>©rrbaubc« bnrd) bir ©ubapeftce .votrlirra= uub Saftiuirtbrgciiofjcujd)aft 
gegeben luurbr, jufamiliriifmibrii ©cim geftbanfet, wcld)cs 'Jirflmirmrur grattj 
.ftmumrr mit brfunbrrrr Siorforgr brrritrn lirjj — galt rí búd) bní Urtbril uou 
fvadjgriioffrii ju Ijürrii — mar and) bir ílu«fte[íuugS«®ireftiou vertreten. Die 
Díctui Karte, unit außen mit bru grfuiigrurit ©latiuolljpicii rinjrlurr Sluíftrlliilig«- 
©avitton« gffdjiuűrft, ruthirlt fulgrnbr gufdjrift: Diner 311 ISljrrn brí Orftrr< 
rridiifd)rn«®afiiuirtf)r<SBrrbaubrí iu brr grfthallc brr míg. Dfillciiuium«.?(u«ftc(< 
lintg. ©ubapeft, am ■). Sluguft 1898." SBou iiiiiru jirrlr’u bir Karte bir fiiuítlid) 
aiiígrfütjrtru ©taubbilbrr brr ©iiibobonua uub brr $uugaria uub bir Siifdiriftru: 
.Viribus miit is« uub >Conoordia rés crescunU. 25a« 'Dirim frlbft mar 
ulgrubr«:

Consommé ú lu Colbert 
Esturgeon saune remoulade 

Filets de boeuf á la Wellington 
Eegumes inacedoine 

Chaudlroid de jambon de York 
Canards et Poulardes róties 

Saladé de laitue et de coneombre 
Glace 
Fruils

Fromage — Café noir
l.a kiére est otTert pár la brasserie D r e ti e r (Kőbánya) Les vins pár les c o 1 1 e- 
g ll e s de Budapest et les vins de champagne pár les maisons de M. Braun.

M, li. F r a n 9 o i s , M. Hülle, M. Hubert, M. L i 11 k e , M. T ö r 1 e y.

©rím brittru Sauge rrliub fid) ®ruuffrnfd)aft«.Dräfr« 3oí). ©uitbrl uub 
frirrtr ©ciné Diajrfliit mit folgrubriii Soaft, welcher burd) bir Stiiwefcnbru ftrl)ritb 
angrljürt luurbr.

Méltóságos Igazgató Ur!
Tisztelt hölgyeim és m aim !
Szeretett szaklársaim !

Tekinteltel arra, hogy lisztéit vendégeink kizárólag németek, 
engedjék meg, hogy felszólalásomat német nyelven folytathassam.

Kis uor iml)cju brittljolbtmifcub Jahren Diogenes bei helllichtem 
Dago auf bent ÍTIarFtplatje Ktlietis mit breimeiiber latente umhergiiig 
uub besfjatb befragt tutirbe, autmortete er: „Jd) fuetje 21tciifd)en!"

Wenn berfetbe Diogenes heute wieöer crfdioiiteu luiiróe mit feiner 
latente, uidit nur iu (Sricdjentaitö, főnben! auf irgenb einem Ct;eife biefer 
großen, weiten <£rbc, unt Ztieitfdien 511 fitdien, — Jebermaim mürbe ihm 
antworten: „Siehe hin, itad; beit herrlichen ®cfitben ©efterreidpllugarns! 
Dort wirft Du einen ZTIettfdieit fittben in bes Wortes ebetfter Uebcutuitg
— einen iTieufcheit, wie fid) ihn bie Ktlmadjt bei Sdjöpfimg bes Weltalls 
gebadit haben mag — einen lllenfdien, ber alle iigenfdiafteu ber Poll« 
tommenheit itt fid) birgt — bas Dorbitb ber ftrengften Hed)ttid)feit imb 
tßereditigfeit, ber raftlofeit tEhätigfeit unb nimmer erntübenbeit Krbeitfam« 
Feit; bas 3 beal ber reinften 2fleiifd)enliebe, ber alte 2Henfd)en 311 Brilbem
— ber alle feilte Doffer gtiieftid) machen tnödite, metdie jebod), troßbem 
fie fidj nietfad) aitfeinbeit, beiteiben, ja felbft mit ihrem Paffe begeifern,
— einig finb in ihrer grensentofen Ifiebe 311 ihm. Hub biefer wahrhaftige 
Jltenfd), biefer eble fferrfdjer foitbergteidien ift nieutaitb anberer als uitfer 
uietgeliebter König. 3luf biefett heften alter Hlouardieit erhebe id) mein 
tßlas! Wöge i[)n ber gütige Ifimmel nod) unjählig uiele 3ai)re 31111t 
Segen, 311m Woljte unb 3111’ íredbe aller feiner Döffev iu uitgefd)wäd)ter 
Kraft gliicFlid) unb gefuitb erhalten!

Éljen szeretett királyunk Ferencz József! Éljen!

9ind) biefnt mit ftitrinijdjen uidjt cnbeiuoUcubcit Éljen« uub §ud)rufnt 
t’fgtoitctfu brgriftrrton SBortcn hifit fRcftauratcur Sranj Sí unt liter foígeitbr 
Vlufpradjc au bir Diitgtirbrr brí öfterr. tSaftiuirthr-SUrrbmibr« :

öí luitrbe mir bic Vtu«jeid)iiiing 311 2()ei( bie geehrten Diitgtiebcr bei CeRcr. 
KÍd)ifd)eu ©uftiuirttjCíSlIcrboitbcí im Ditimen ber süiibaprfter ,§otc(icr<, ®aft> mtb 
©d)niit!oivthe<®eimffenfd)aft 311 begrüßen unb auf« tjerjtidjfte íüinfomitieit 311 heißen!

3d) fuiiime biefer Dflidjt iimfo lieber mid), aíé mit fetjeit, baß imferc 
lieben ßotlegeu, troß ber riefigen ®egenagitation fid) uid)t haben abt)a(teu taffen 1111« 
gelegentlich nuferer Diilleiiiiium>tS-eftlid)(eiten 311 befudjeii, unt 311 bciueifeu, baß ‘Jhiieu 
bie cultcgiate ©taitbe«3iifaiuiueiige()itrigfeit über Sitiéi get)t! Daruin, feien Sie un« 
bnppclt bellid) luilKouuueit!

'fflolleii Sic fid) buvd) Söefid)tiguiig unfeter SliiSftetliing, nufere« f-tiöneii töuba* 
pc|tí, íoit'ic nuferer sjadj.ffitabliffeiiieiit«, bie Iteberjeugung ucr[d)affen, baß Ungarn 
ftet« für ben Jortfdjritt fämpft.

©pecietl mit ungarifdje ®aftmivt()e t)abm jeberjeit nufere Oeflerreidiifcbeu 
ßoltegeu 1111b itjre Deftrebimgeit at« ilorbitb geiuunmcu, unb luclleu immer gemein* 
fam für bie Hevebliing nufere« ®eluerbe« mivfeii unb benfelbeit ßielen jufireben!

SBir finb tlberseugt, baß ade hier anmefciibcit Diitgiieber be« Oefteireidjifdjeu 
©aftiuivthe-iBerbaubc« bic Uebcrgeuguitg ntituehiiten merbeit, baß bie Collégen in 
Ungarn 3hiteu aufridjtige gretiube finb.

3 d) crljcbe nteiii ®ta« auf nufere lieben Collégén uub Drüber, bie Diitgtiebcr 
be« Oefterreidjifdjen ®afliuirthe*©erbaitbe«. Éljen!

hierauf antiuurtrtr int Damm br« Drft. ®aftluirtf)C'Drvhanbr« brffrn ißräfi. 
öfut 3. ®. ffiir 11 inger, iiibrnt er brtuiilr, baß r« fämmttid)cn í!erbaiib«< 
mitglirbrrii oinr i)erj[id)e grrubr geiuejm fei und) lünbapeft jii fumiiim 1111b liier 
bir immberbaren gortidjrittc brr nngarifdjeii 'Jiatiun auf jrbrm ©rbietr beiuiiu« 
brrn 31t füitnrn. fei ihm rin $rrgru*f>ebttrfmß, brnt Vlu«bvutf 311 uerteiljm, 
bau bic öftcrrcichifdtm ©aftiuirlljr fid) ftrl« giiidlid) grfithtt haben, urreiitt mit 
'hrrn uugarifdjcn EuHrgru für bir Jprbuitg br« ©aftiuirllirftaubr« tuirfrn 311 fön- 
nru. ®r ertjebt fein ®tn« uub lriuft auf ba« Süuljt ber uugarifdjeit ©aftluirtlje 
('•üraufcubr Éljen« uub $0d)vufe)

Üiiiu hielt ber 9ied)t«amnatt ber Söitbapefter ®aftiuirtt)e-®mufjfuid)aft, 25r. 
Harl Ar« jun. eine iliifpradir an beu 25ivcctur ber Hiiiiftetluug jperrn 35r. 
3u|e| ©djmibt, luorauf birjer tu uerbmblidjm äUortm baufte.

itirvauf jprnd) Slniidjuß-Diitglifb gratis Kern iolgenbeu 2 oaft auf bir 
grauen:

Uv(prltnglid) balle idi bie Ytbfidit, einen Joaft auf bie Damen int Allgemeinen 
aii«siiluitigen, bin jebod) bauon abgeflattbeit, beim biefe würben unb werben ja flet« 
von allen Diditeni gefeiert uub Willigen.

gd> it-ill baljer uou jenen Damen füredien, bie 1111« am luicbfleu flehen, uou 
11 nie re 11 grauen ©ie geehrte £nrru SoHegeit »erben bodi mit mir überein- 
ßinuucn, »enii id) ohne Ucbertreibiing fage, baß »irjunfer Dafcin tebiglidi unfereii 
•grauen 311 bauten haben, — bem abgefeijeit babon, baß fie uou .(eillidi grill) bi« 
ÍFit 111 bie Dad)t bem ®efd)iifte vorfleht, ift fie ftet« bie betebeube unb aiifiiiiin« 
taube ©eete für ihren ©alten, fie ift bie ©d)ieb«rid)teriii ber bei iinfcrcm ®efd)äfte 
lafer iiiniuiireidilidien 'iUiberioärtigteilen, fie ift nufer ginaigmiiiifter, tur,3 fie ift 
i'ii .r «Ile«, ja idi gehe gar io »eil, inban id) behaupte, baß eine grau ohne Dtann 
fiel leichter unter ©ejdiäft betreiben tarnt, at« unigeFebrt.

9lad) allbem tomint ber l)eimi|d)e .ficrb, hier finbeu »ir fie »ieber al« fdial« 
tenbe uub »alteube grau im Jfreifc ihrer Jíinbev, bie bőit beu ©trapatjen uub Dia« 
gen ber Diiitter nidil« ahnen, in ber üteget fid) fiel«, »ie allgemein betanul, ber 
beiten Srgiehung unb Dflege erfreuen.

Vluf bieie grauen erbebe id) mein ®(a« mit bau SPmtfdtc, baß e« 1111.3 nod) 
bicle gahre vergönnt fein möge, an ber ©eite biefer »aderen brauen grauen 31111t 

®oßle unb jur .faebtnig nufere« ©ewerbe« »iifai 311 fiSiinai. ©ie leben \u>di!
Dadjbrii! uudi g. Dad)er (Vluffee) auf bie ungatifdje ©aftfreiiiibidjuft 

tonftirte, hielt gujef .'picin folgcube Diebe auf bie ffjveffe:

gd) erlaube mir ga«3 bcioitbcrS bic Vliifmerlfamteit auf bat Umfianb 311 lat« 
kn, baß »ir hier au bem 2i!die, außer nuferen liebelt Säften au« OeRerreid), and) 
anbere ®äRe haben, bic »eiliger be« Dergullgen« halber, fonbcru iniuitten it)re« De« 
rufe« au« Dflid)tgefill)l hier fißen. gd) meine unfeve fel)i geehrten ©äfte von ber 
Dteffe. Dieje feeren »erben jept »eit uub breit beitlliiben, baß 1111 feie lieben tioRe« 
gen, bie Diitgiieber be« JOeRevr. ®imuivtl)e«S5erbanbe« trop bei Drohungen, trop be« 
.f)od)brudeä von geioiffcv ©eile, c« fid) uid)l nehmen ließen, in wahrhaft coflegialer 
©eile in Raltlid)cv Vtigahl iu uufever Diitte 311 crjdi.’iiien, um fi.ti mit 1111« au bau 
'Jiationatfeft, au beu Erfolgen, an bat govtidjritl ber iingari(d)en Dalion — nt) 
glaube mid) uidjt 311 täufcljen — aufrichtigen .fjergen« 311 freuen.

Dev großartige 9luffd)»ung ber DageSpreffe in Ungarn fängt — meine 
■flirren — iinmittetbar mit ber ueuefteu freiheitlichen 6ut»idlinig«p e r i 0 be Ungarn« 
giifammeii. ffdl meine nidit mir, baß bie '(treffe bei 1111« cin fold) habe« DiPeau ber 
VeiRnng«fäbigtcit erfahren hat, baß »ir Ungarn barauf R0I3 fein tönnen, [oiibern 
hauptjädilid) möchte id) hervorheben, »ir »iffai e« ja Vltle, baß eben mijévé '(treffe 
Viel, fel)t Viel 3111- jit>i(ifatorifcl)eu 1111b nationalen CSntioicflitng be« Vanbe« beigetragen 
l)at. 6« »are eitle« Degiunai, wollte ober (Bunte id) and) mir alle Ccrbieufte ber 
Dreffe aitfgählen. Die '(.treffe (jätet »adtaibcu Vluge« ber 'Jledite ber meiifdilidien 
©efetlidiajt 1111b bie freiheitliche ®iitioidlting ber ©taatcu. Die '(.treffe hat unvergäng
liche Dcrbienfte |o»ol)t auf politijdieiu al« auf commergielleni unb geioerblidiau ®ebiete. 
Die '(.treffe verbreitet auf teidRe ?lrt fiept unb Ditbuug, unb bie« bi« in bie »:i 
teften ©cpichtai be« Dolle«.

Die geitnng — meine Herren — ift ein altgcmeine« Debüvjtiiß geworben, 
man erioarlet tagtäglich mit ©et)nfiid)t fein Sötatt, tieft mit ©euuß ba« getfltg Dar« 
gebotene, mau finbet iu feinem Veibbtatt gewöhnlich feine eigene Dieinuiig, ba« Sötatt 
ift nufer grennb geworben, befjet gejagt, »ir begrüßen täglich iu beu Schreibern 
Oe« Statte« nufere greunbe. — geh bitte Sie, meine fjerrit uub Damen, auf biefe 
greunbe ber iiieufdjtidjeit ©efellfdjaft, auf bie Dfaimer ber freien liberalen '(.treffe, auf 
bie Diämier nuferer ge»erb(id)eu '(treffe unfer @la« 311 teeren. Éljenek!

Dndjbriit betart bic uffigietteu Duafte nbfoluivt luarcu, fuiinte and) ber 
SHrigeu brr luilbeu lonfte augefaugeii werben. Dalürlid) gab e« bereu in .'pliille 
1111b giitte, bie buvd) mifere ©aftiuivitje frebengteii '(Beine ttiatru and) atäbalb 
ihre SBirfung uub uid)t tauge bauerte e«, tu ithevtüme ba« ®täjergettirre ba« 
finatleii ber Éljampagnevpropfen. f)tatflr(id) faitbeu and) bir uugarifdjeit ©diaitin« 
turitie grüßen Slbfaß, bie iöattevieii ber beliebten g-raiiyüi««Diavfeu wudiieii in« 
Diefigc, Duc be Diontebetto unb Sörauu’« Domino würben freubigft begrüßt.

Dni üußerft gelungene geftbanfet hatte um fed)« Utjr fein ®ubc. Buh uub 
((tierfeuiiung ftußeu bem Sdeftaurateuv g. H u in tu e r in veidjem Dlaße 311, unb 
iittgnrifdjc Sindje, Uiiganueiu uub mtgarifdjrr Sljaiupaguer hielten iu froher Banne 
ihren ©iegcSeiusug in« öfterreidjifdjc ®rhiet.

Die itad) beut geftbanfet auf bem Territorium ber (tiiíftetliiug fid) )er« 
ftveuteii ©iiftr, iuetd)e mittlerweile bie (luäftelluug befiditigtru, fámon um 9 llßr 
(tbeiib« bei brr Fontaine lumineuse am (liiíftrfliingí.lSorio wieber suiammeii 
1111b sogen bann in corpore 3111- ©eficßtiguiig uou Ös-Budavár, luu 311 Shrrit 
ber Säfte ein geftabeub ucraiiftaltct umvbe. .flirr omüfirlrn fid) bie Dheiluehinev 
bi« sur fpäteu Dadjtftunbe bei beu wuhtbrfaiiutni Sllängen ber (itehvrv'fd)eu 
Gapelle uub beit Biebern ber ©ringinger, bi« bie l)od) vorgrriicftr (indjtftuiibe 
and) biefer Unterhaltung ihr Sitbr bereitete.

Ó lait tu T  ü n s H ü tU '.
(Sin uidjt weniger reidje« uub amufaittc« Programm criuartete and) am 

brittcu Dag, beu 5 . ©tugiift, nufere Säfte, (tu biefem Dagc taub bie ,>(ufaiuiueu« 
fünft um >/39 llfjv grlif) iu Eoiirab g i) r ft e r ’« CiSwenbräu flau, uou tuu fid) bie 
©iiftc, ttad) @i)iuat)tuc eine« oppulentcii grilljitiicfi jur fflefidjtiguug be« neuen 
'(5arlamcitt«gcbäubc8 hegaheu. Die ©aiibivcftiou ectfjciftc, auf (tufudjeu ber 
©itbapcfter ®aftiutvtf)e«®euuffcHfd)aft, sur öcfidjtigung be« 8)aueö, iu äiißcrft 
guuovfoiitmeiibcr (Bcifc eine ©ouber ßvtaulmiß, taut wetdjev bie ©cfcttfdjaft beu 
ftoljctt ©au in feiner gaitjcu ®riiße hcfidjtigen fuiinte. ©efoubere« (luffcljeii uub 
©efatfeu erregten ßiev bie cofuffafc uub in rein uugavifcfjem Diarmur auögefiUjrte 
greitreppe uiib ber Sfuppctfaat, and) faubeit ein große« ®cfa(tcu bie in einem 
Dehcufaate anfgeftetltcu uub für ba« Drcppculjau« projectirteit Statuen Dfubeltc 
be« crtaucßtcii Stiiuigöpaare«.

Sflad) fflcfidjtiguttg be« ©cbüilbe« begaben fid) bie ((mucfcubeii iu beu 
fioggicitgaug ber Duuau grunt, wo fie fiel) minutenlang au ber fid) matevifd) 
bavbictcubeu (tu8fid)t ber Ofner ©ebtrge ergüßteu.

©atb mußte aber and) uou liier gefdjiebeit luerbeit. ß« würbe mittleyiueile 
tu llßr, uou beut fdjiuaitcuwcißcu Dampfer „Drcitfoua" ber DuuaiuDampffdiijj 
falivt«-.fflcfcltfd)aft, wefdjeu bic ©ubapeftcr fiir beu gangen Dag mictl)cteu, hörte 
man bie Dfufif ber O er, lueidjc unter gii()rung be« gtucitcu Gapetlmeiftcv« Gart 
Erbt nt a u u cvfdjicucu war.

SJitlt eilte mau fdjfeuttigft 311111 Bcupolbftäbtev Steg, wo bie „Dveufuua" 
getanbet. Die Offieicrc uub Diaiiufdjaft legten große Uuifuvm an, bie ßapctle 
be« f. 11. f. e-tcu gufautcric-iUcgimciit« Carl Röntg uou Duuiüuicn fpicltc beu 
obligaten ßmpfang« Diarfd) Dlnfücjt), 1111b fort ging« mit nőtlent Dampf ber 
ticbticßcit Dfavgarctheu gufet 311. gm Banfe be« gangen ©ege« wcljtcn weiße 
Diidjcv beu (fnöffilgíecn 001t beu gciiftcrn ber (Bofjumigcu ber tinute elegnncu 
entgegen, Éljen uub .'podjrnfc crfdjoUcu herüber uub hinüber, e« cvfdjolteu



bor Wirtßdmarfd), Wiener Waljcr miß Vicbcr mib had btírd) ben Vertreter bev 
«tciiihriiißcr fflilrgerlidjcii fflraucvei Wilhelm fflarid frebenjte fflicr fanb reich-
lieben Slbfaß. fflalb mnrbc bie Jjnfcl erreidjt, man lanbetc. mit iDtufifbcgtcituiig
ging matt jn didiiprcdtt'í iticftanration, nm matt roicbcr mit ranfd)cnbcr 3 <Qcuttcr 
mufit, bev Stapelte Piros Józsi empfangen würbe. Saum hatte man 'ßtaf ge- 
nomnien, {teilte fid) Gollegc :lt cinp recht in ber möglidiit angcncßniftcn Steife vor. 
„Weine .̂ errett - faßte er — bab dlfenn iit fflrntfifd) auf nngarifd)c 9lrt,
iMofthcnf uttb Fopioti .fjalnbfa." dfatiirlid) fdiallte ihm für biefe angenehme Cr 
fliirnng ein bomtcrnbcd .Siód) nnb Éljen entgegen, mctdjed ftd) nachträglich jn 
einem ranfdienben fflcifattdftnrm erhob, alb bie ,')igcntier Sapclle fUeinpredit'b
nenefte Compofitiou: „fertig! Gin[d)Iagcii!" intouirte.

Seim jmeiten ©an ge erhob fidi ©cnoficnfdjaftd 'jSväfcb 'a'bann ®nnbci 511 
folgenbem loaft:

Sebt geehrte Famen nnb sperren I 
t’iebe Srennte nnb Collegeit!

2)fit fxrenbe ergreife id> biefe ©ciegeiißeit, um, n-ie oiub fonft, ll'euu mir rtafl 
mirtbe ©elcgcnbcit babén auf bitiem reijeiibcn C'ilanb 511 Derweilen, meinen Fant 
jenem erhabenen .vertu aubgubritrten, bem mir cb andfctiticßtich ju rerbauten babén, 
baß nicht nur mir, ioubetu bie ganje Sebölterung ber .vauplftabt fflubapeft biejer 
veijenben 3nfel fiel' erfreuen biirfe. Seiner Imebberjigtn ©tfiniiung nnb fbiuitificenj 
babén mir eb UI rerbanlen, baß mir und hier befinbeti, baß Sie, meine getreu, 
uad’bauie jurudgelebtt, ben übrigen erjablen főimen, meid) ladbare 'peile fie hier 
inmitten bet Fottan gefebetl haben. Jcb glaube babér, Sic merheti Sille mit mir 
ciitmittbig audritfeti: Seine faiferfichc nnb tbuiglidte siobeit Crjbevgog fjofef nnb 
feine erhabene oamilie lebe hoch ! •

Oiad) biejer bttrd) bie Sftimefenbcn fteßenb angeßBrtcn nnb mit lauten Éljens 
nnb .£md)d begleiteten Siebe erhob fid) ber in Vertretung bed Grjbcrjogd anmc- 
jenbe ^nfpeetor Silóid spoljlfelb, um im Sfamen Seiner f. nnb f. .főijeit fid) für 
ben SBefnct) ber Cefterreid)er 311 behäufelt. „Seien Sie, meine Famen nnb .’gierrett, 
nerjidiert, baß cd Seiner .fapßcit eine große grenbe bereiten wirb, 31t hören, baß 
Sie fid) auf ber fDtargarctben-Qiifel nmblbefnnbcn nnb and fflubapeft einen guten 
Cinbrnct mit fid) genommen haben." — Cr erhebt fein ©lad auf bad fflofjl ber 
©iifte and Cefterreid). (Santer fflcifattdftnrm.)

Sinn erhob fid) ©enojjenfdptjtd-fkiifcd Qoß. ©intbei  31t einem Foaft auf 
bie iifterreid)ifd)en Kollegen, welcher bnrd) g. ©. SBieninger in gleidjcttt war- 
tnen Főtte evioibevt mürbe. ,,gd) jiible mid) bajit bewogen — fagte er — unter 
Slnbevcm liodtmald aitdbviitflid) nnb jeierlidjft ju erflSrcu, baß ed und öfterrei 
d)ifd)ett Wirtßcn eine nie vergeßbare nnb tljeure Erinnerung fein wirb, und an 
bie hier oerbrndjtcn Jage 311 erinnern, gd) erfülle baßer nur nufere fßflidjt, 
toetttt id) Sie bitte, und je früher aufjufndjen, hantit wir all bad ©ittc nnb 
Sdjbtte — toetttt bied überhaupt miiglid) ift —- reoaudjirett főútiéit. Sie mögen 
ju und fonimett nnb fid) felbft übevjctigen, baß und Sfatioualitiiteu», Staubéi- 
uttb ilfeligiottdliaber gattj entfernt liegen, Wir fittb biedbejilglid) Codtuopolitett, 
fühlen bie 9!otl)iuenbigfeit bed ®efill)td ber í}ilfrtI1,lncnÜchövigfcit."

-Jiad) biefer 'Jlebe erhob fid) .poteliev ,f)cgcr, um in einem fulminanten 
Foaftc bie ©aftmirthefraueu fflitbapcffd 311 feiern:

(Ihr Kollege Serit — fagte er int Saufe feiner ?(ttfprad)C — mar fo 
freitublid), nnb feierte geftern bie ©aftmirthefraueu int Slllgetneiueit. erlauben 
Sie baßer, ba id) in bev Einlage, int Strrangcmcnt ber und 31t G'brcit ocrattftal 
teten g-efte fo oiel Sinti, .{terj uttb ©cjiil)I fittbe, baß id) nllbicd nur g-raitcn 
Sumuthcu latin, von betten ber ®cttcralimpuld ßerrührett muß, ttteitt ©lad auf 
biefe, auf bie fflnbapcitcr ©aftmirthefraueu erßebc. gd) labe Sie baßer eitt auf ein 
breimaliged ,fgod) auf bie fflubapefter ©aftmirthefraueu. Sie leben ßod), ßodt, hoch ■'

Sinn folgte eine Verfettung ber oerfdiiebettfteu Fünfte, unter bereu guter 
uallen gigeutter- uttb SWilitärfapelle abmedjfelnb bebntirten. ßvftcrc fpielte vor- 
miegenb feurige uttgarifd)c Weifen, baruntcr bie beliebten Gompofitiotten bed 
Collegeit flleiupredjt: bie „Griniievitug an bie fOiargarcthcn-gttfel", „ffliaria-Fo- 
rotßea iSaljev" ec.; fejűére Wiener Stebcr uttb Cperu-g-ragmentc.

9Jad)tnittagd um jmei Ußr erfolgte bie ilbfaßvt itacl) beit fßromottforer 
Seilereien ber fflubapefter ©aftmirtße uttb jmar in bie ber |>crreu goß. ©iittbcl, 
g-vattj Kammer, Gruft Kammer, g-rattj Srift, Seopolb fjein, gofef Kod), Stefan 
fflfafcßfa, gofef ‘jpetanouitd, g-vattj jg>cll, goßaun Steinbeiß, gofef fflriicfiter, 
Cdalantji, .'poroatß ec.

gtt allen biefett Seilereien uutevhielteu fid) ©iifte uttb fflubapefter in aitgc« 
ueßmfter Weife, hier uttb bort fant ed 311 bebeutenbeu Gnuiitiationen, int Keller 
bed epervtt $icin hielt .perr Fóféd eine ßodjaugelegtc politifdje hiebe, granj Kern

mieber eine in ber Villa ©tittbel, bie befottbered Ftuffeijen buvd) einen Sßaffud 
erregte, in welchem er beit fflriifibeitteu ©ttlibel bat, „(roß aller gegnerifdjeu 
ffleftrehungen beit f)5rlifibeuteitfi() nie ju perlaffett, ba bie SDIitglieber ihm mit 
lingetheilter «uerfcitniiiig uttb Freue jttr Seite (teheti." Ficfc Gnuutiation hin. 
mieber oeranlafite Ohtnbel jttr Grfliirung, baß er, fo lauge ed ißm gegeben feilt 
toivb, feft jttr gaßne fteljeu mirb, ber er feit jmaujig gaßrett treu ttttb veblid) 
gebient hat.

Von Vromontor and erfolgte bie ilbfaßrt um 7 Ußr ittd Gtabliffement 
„Kouftautiuopel in fflubapeft" mit beut Separatfd)iffe. Wiißrettb ber g-aßrt beflieg 
■perr ffiilhelnt fflarid einen erhöhten fpiaß am Sd)iffe uttb hielt att bie ©cfell- 
fdjaft folgeube ?lttfprad)e:

Sehr geeinte Famen 11110 perien!
Srlaubnt Sie, baß teli von biefett lutfleioiilnitcit ‘Platte and eine fttrje Slnipradte an 

Sie halte. Cd ift mir bis jetit, tvcißbcm ictt althefannt ber „Cifernc SBiltielm" tlngarnd, 
parbon! id) moltte fallen bev Steiubvitdiev 'Piiraevlidien Vratterei bin, nidit gelitngett. ihre 
loevllte ílufiuerffatttfeit auf tnidt 511 ließen. Fa id) aber mir eben jetit and „Stouflautinopel" 
bie Würbe nnb üibjeidieit eine« 'Dlaßavabfdta lu’leii miit, bitte idt Sie, mir bie ftaubcd- 
tutirbige ßlufniertfatiifeit — objtiuar, toie idt loabritcfnue, nufer Sdjiff uirfjt fteltt — ju 
fdteufeu uttb mir erlauben, baß id) — utad mir mit piufidtt auf fo oiel fdjbtie Fanten 
and Cefterreid) nnb Ungarn, oielnteltr aber auf bieied miciiblidie — — SBaffer feltr fdjioer 
tamnicu mirb — einige Worte fpredjc.

Vidít mir mir, iouberii and) ber Fircftion ber bttrdt ntidt oertretcueu Vranerei be
reitete cd ein aufterorbentlidjed Vergnügen an beut heutigen Sage theiluchmett, fie hier be
grüßen, Fehlten eilte (teilte üliifmertfamtcit hetoeifen itt tőimen. Wenn idt hier bad Wort 
ergreife, fo feien Sie oerfidjevt, baß ed eintig nnb allein nur bariitn gefdtieht, Sie 511 oev- 
Üdtertt, baß nidtt nur mir, tonberti hitte, bie mit bent ebien uiigarifdjeit Wirthőgemerbe Ver- 
biubiiug haben, mit cd)t uttgavifd)ev Vegciflcvung ihrem Vcfudje entgegengefeheii, fie hiev 
begrüßt ttttb gefeiert haben, gbr hershafted, fveied Vorgehen gab und beit ©laubett an bie 
GoKegialitdt nuferer öfterreidtifdjeti Vvübcv sttri'ief. 3tt biefer Stunbe, 100 toiv ber Sdjeibttug 
nabe flehen, fei ed mir erlaubt, ment ®lad auf bie Vubapefter ®aftmivtbe-®enoffeufd)aft 
uttb bereit uevbicnflreidten 'präfed goßaun ©iittbcl jn erheben, jttm Fante bafiir, baß ed 
ihnen gelungen ift, ttn Dlahmctt fold)’ ntibcrgcßlidjcr läge intferc Collegeit and Cefterreid) 
und jiijiiführen. U n f c r e u liehen Ce ft erreichen!, berVubape ft c r ® a ft- 
ro i r t h e • @ e tt 0 j | e tt f d) a f t uttb ihrem 'Pväjed gohattn ©ttttbel, allen Fveiett ein 
breimaliged Vodi!

gtt Kouftoutinopel iujroifcßcu attgefotnmen, untrbc heit ©iiften bnrd) bie 
Firectiou ein feierlicher G'mpfnng bereitet, in bereit Sinmcu 'Firectov hllpßond 
Sjüooßt Sille mit einer nußerft fdjmuugoolfeu Siebe begrüßte, worauf ffiräfcd 
SBieningcr banftc. ffJvfieid um 10 Ußr tourbc bnfelhft ju G'ßvcn bed Ceftcrv. 
©aftmirtßc-Vcrhanbed bnrd) gamed 'fiain ein brilfauted g-cuermert abgebrannt, 
weldjcd bnrd) feilte ©roßartigfeit allgemeine fflemuubcruug ßcroowief. Fie ©iifte 
bcfudjtcn uod) bad freie Jßeatev am ganitfd)arcu--'f'(aße, bad tilrfifdjc Gaf« nnb 
begaben fid) um 1 2  Ußr Dlacßtd auf bie „Frenfoua" jttr Slücfjaßrt ttad) fflubapeft.

Saum ßat bie ©cfef(fd)aft fid) auf bcu Fantpfcr begehen, begann and) fcßoit 
ber üludftoß bed fflicrcd and ber Sönigdbrauerci; ba gab cd abermatd ein Sfu- 
ftoßeu, ein .podjfcbcnfaffcu; bie gefammte ©cfcflfdjaft befanb fid) in hodfgemiitß- 
iidjer Stimmung nnb wulltc bie fflerbriibcruug fein Gnbc nehmen, afd mit einem 
ffllafe bev Fampfer am Eskü-tér faubete nnb ein großer Fßcif bev ©iifte bafelbft 
and Sanb ftieg. hierauf fnßr ber Fantpfcr 3um Saubungdplnß in Cfeit, um 
fdjfießfid) mieber auf ber ffiefter Seite bei ber Slfabcmie anjufegen, mofclbft bie 
lépten ©iifte bad Scßijf pcrfießcu nnb ihre Ubifationcn aujfudjtcn.

Fad war ber lepte ffllomcut ber bvei ßcrrlid) burd)lcbten g-efttage.
i'tnt ntid)ftcu Fagc reiften bereit« Viele ab, Sichrere befidjtigteu bie Stabt, 

bc«gfcid)cu and) nodjmald bie ?(u«fteffung.
hint g-rei tag baranf beim lifuelfcu ©aftroirthe-g-vithftiid, roefdjcd bicdtnaf 

bei nuferem gremtbe fßavetfa auf ber Gdömörerftraße abgeßaftcu tourbc, tour- 
ben wir mieber bttrd) bie ?lumcfcul)cit mehrerer Wiener Sieftaurateure ßod) er
freut. ülußcrbem beehrte bie ©cfellfdjaft uod) .fterr G'buarb O ber w i m tu er, 
©cuoffeufdjaftdpräfed nnb Hotelier ju bcu „Frei Kronen" in giiaim, bedglcid)ctt 
■|'crr Slobert fflörttcr, gußaber bed „.potcl Kaijerßof" in fieipjig. Sillen biefett 
.perrett gefiel ungeutein rooßl nufere gnftitution bed freitägigen ©aftroirtßc- 
grilßftiicfd, fie unterhielten fid) babéi andneßmenb gut nnb empfahlen fiel) erft 
nad) 7S1 Ußr SDIittagd bem frennblid)cu Wohlwollen Silier.

S( u j W i c b e r f c ß c tt!
© I ii cf I i d) c .£) c i m r c i f c!

J o s e p h  W a g n e r .

Adatok a szőlő és kor történetéhez.
Nagyon elterjedi a leghirnevesebb egyéniségek 

által is hangoztatott azon nézel, hogy az egyes 
hasznosabb állatok os növények egy s ugyanazon 
helyről származnak s különböző helyeken való elő
fordulásuk az emberiség vándorlásainak követésével 
áll összefüggésben, A szőlőlöke, eme nemes növény 
azonban ügy látszik mindazon régiókban, a bol ir 
tenyészethez megkívánt feltételek megvoltak, már 
eredetileg az ember megjelenése elöli is otthon 
voll. Az ember a szőlői tehát már készen találta 
s midőn annak hasznosságát felismerte és élvezeti 
czikkei közé sorolta, művelését is mindjobban fel
karolta, ápolta, metszette annak tőkéjét és ezen 
munkálkodása által uj korszakol teremtett arra 
nézve, hogy az akkor még vad állapotban élő 
szőlőnek gyümölcse a tökélctesbedés, a nemesedés 
felé közeledjen.

A szőlő a történelemnél, sőt még az emberi 
nemnél is idősebb, még pedig a Németország ha
tárain lul eső vidékeken is, mit a Salzhausen és 
\\ etterau környékén levő kőszéntelepekben fel
lelhető megszenesedett szőlőtőkék, annak levelei 
sőt fürlszárai is bizonyítanak. Mulatják ezt a Rajna, 
Duna t-s Amur folyamok völgyei, Olaszország, 
Sziczilia, Portugália, Mexikó és az amerikai Egyesült- 
Államok, hol vadon tenyésző szőlőtőkék találhatók 
jó és élvezhető bogyókkal is. Ezeket némelyek el- 
vadull szőlőtőkéknek akarják mondani, csakhogy 
ezen állítás megerősítéséhez a bizonyítékok hiány
zanak,

Candello Örményországot jelölle meg, mint a 
szőlőtőke bölcsőjét, n honnan később szerinte az 
egész világra elterjedt volna. Ezen vélekedésre talán 
az indította, hogy Örményországban embervaslng-

| ságit és fenyőfamagasságu, művelésben nem ré
szesülő szőlőtőkék a legnagyobb s emellett még 
nagyon jóizü fürtöket tennik, pedig ugyanígy te
nyészik az Campaniában, a Kaspiienger vidékén. 
Kaschmirban és a Libanon-hegységben is, hol egy 
Schultz nevű utazó 1754-ből származó naplója 
szerint fél láb átmérőjű szőlőtőkéket 1 2  font nehéz 
fürtökkel megrakva talált. E kérdés eldöntésénél 
a tulnagy természeti erő és a növényzet bujasága 
nem lehet mérvadó, meri a mérsékelt éghajlat 
alatt mesterségesen javított talajban a kis fürtök 
is jó években a világ legnemesebb borát tormik. 
IIt azonban már az. ember elméje diadalmaskodik. 
Valamint az állatok, úgy a szőlő is az ember keze 
aluli leli nemesebbé, mert a magára hagyott vad 
szőlő silány gyümölcsével a végtelenbe nő. Magról 
nevelve, valamint rendes ápolás nélkül csak hitvány 
gyümölcsöt terem, épen úgy, mint a többi gyümölcs
fajok.

A szőlőtő elvndulása vagy eredeti vad állapota 
egyes esetekben meg nem állapítható, sőt a régiek 
által felállított növénytani különbsége két szőlő- 
fajnak, melyet a mai növénytani könyvek is re
produkálnak a nemes és vad szőlőtőről, a vitis 
vinifera és a vitis labruscaról nagyon gyenge lábon 
áll. A labrusca vagy silvcslris kicsi és nem jó izü 
bogyókat terem, de ugyanilyen gyümölcse van az 
elvadult szőlőtőkének is. Ha valaki azt állítaná, 
hogy a labrusca vagy silvcslris bortermelésre nem 
alkalmas változatokat szolgáltat, nagyon tévedne, 
mert ennek az ellenkezőjét is kézzelfoghntólag 
leltet bebizonyítani. így például az északibb fekvésű 
amerikai államokban, nem pedig Virginiában elő
forduló vitis labruscahoz tartozó catnivba és Iler- 
benionl, az oll nem tenyésző európai fajokat egé
szen jól pótolják, inig a californiai oldalon az eu

rópai szőlőfajokkal beültetett területek már egészen 
jó termést adnak. Nagyság tekintetében az észak- 
amerikai szőlő erősen versenyez észak-ázsiai tár- 
savai. Ha pedig a labrusca jellege gyanánt leve
leinek pamatos vagy pihés volta lesz felemlítve, 
akkor az még mindig nem döntő érvelés, mert 
ezen tulajdonsággal más fajok is bírnak,

Ila tehát a szőlő, mint azt a fentebb említettek 
után következtetni leltet, a neki megfelelő égaljak 
alatt a földön mindenütt otthon találja magát s 
igy az emberiség odatelepedését — hogy azoktól 
aztán további tökéletesbitését nyerje — már úgy
szólván bevárta, akkor a szőlőnek honnan való 
származása csak mellékes kérdéssé törpéd s egyedül 
csak művelésének története, valamint a borkészítés 
mesterségének kezdete képezheti kutatásainknak tár
gyúi. A legvalószínűbbnek és a legtermészetesebbnek 
látszik az, hogy a Keleten levő ama országokban, 
a hol a szőlő minden gondozás nélkül nagy töké
letességben tenyészik, jöttek rá az emberek annak 
művelésére és a bor előállítására is; hogy azonban 
ezen ismeretek egy potdról terjedlek volna ol a 
világban, vagy pedig a világ niás helyein is egészen 
függetlenül egymástól hasonló felfedezések tétetlek-e? 
az eddig még nincsen megállapítva és nagy tért 
nyújt a vélekedésnek, mert a borra vonatkozó 
valamennyi hagyomány minden országban a törté
nelem elölti időszakra, a mylhikus korra vezethető 
vissza. Ősapák és istenek ajándékozták meg az 
embert a szőlővel s annak mikénti élvezetével. Az 
életvidor görögöknél ezen mylhologián nagyszerű 
istentisztelet is alapittatotl. Mi azonban e tekintet
ben a szőlő és bor történelmére vonatkozólag kezd
jük el a legtávolabbi Keleten s onnan térjünk vissza 
egy kis körültekintés után a kultúra magasabb 
színvonalára emelkedett államokhoz.



Kelet-Azsiában az Amur-folyam vidékón elö- 
fortluló szőlő Szent-Péterváron át vette útját Eu
rópába és itt több füvész- és magánkertben fel
található ,

A szőlőnek Ázsiában China is hazája. E ren- 
tl>(r birodalomban a szőlő számos helyen kedvező 

éghajlatra és talajra talált. Előfordul az Mand- 
scln'irságban, a hol a nyár nagyon forró, valamint 
Pék itt g környékén, a Shandi tartományban, Tibet 
völgyeiben, valamint több más vidéken is. Előfordul 
meg a hegyekkel körülvett Kelet-Turkesztánban, 
ineív Magas-Tatárságnak neveztetik, hol az ottani 
folyamok mentén kitűnő szőlő és más gyümölcs 
is 'termeltetik. Itt a szőlő vegeláeziója a 45-dik 
szélességi fokig terjed. (Asztraehánban a 45-dik 
fokon túl. Erancziaországban a 49-dik, Angliában 
annak idejében és valószínűleg csak üvegházakban 
!IZ 52-dik, Németországban pedig az 54-dik széles- 
-égi fokig.) A szőlőnek Chinában való ültetése 
sokkal a mi időszámításunk előtt történt és egy 
Fohdi nevű uralkodónak Kr. sz. e. 500l)-dik esz
tendőben tulajdonittatik. De már Kr. sz. e. 1120. 
évben a bor veszedelmes volta, t. i. hogy az láza
dásokat kelt és az erkölcsöket rontja, a népjólétet 
lünkre teszi és a kis államok létét megingatja, ott 
felismertetett; a felvilágosodott uralkodók a szőlő
művelést kedvezményekben is részesítették, inig 
mások megint azt korlátozták és végre a szőlő
tőkének teljes kiirtását rendelték el. Az ilyen atyás
kodó uralkodók mindig arra törekedtek, hogy a 
bor élvezetét lehetőleg megnehezítsék és ebben 
annyira mentek, hogy e tekintetbeni intézkedéseiknek 
még a császári herezegek is alá voltak vetve. A 
hagyományos illemformák a borivást is szabá
lyozták. a bordalok pedig nagyon szelíd termé
szetűek és prózaiak voltak. Végre pedig azon szo
kás, hogy itt az italok mindannyian meleg álla
potban lesznek élvezve, azután a nagymennyiségű 
likőr- és teafogyasztás s végre e szerencsétlen or
szágra ráerőszakolt ópium élvezete, az smbereket 
a borivas kellemetlenségei iránt egészen érzéket
lenné tette.

(Vége következik.)

3 ni)re nltcr lUctu.
fficutt mir alle ©cinffHrv Europa'« burdjfudjcit 

föimtfii, fo mürben mir moljt nur litefjr gattj geringe 
Stengen br« beriißmtcu „Sfouicteumeiueé" uom 3atjrc 
1811 auffinbeu. ©clbft bér titiuber ebíe, aber bem 
Elfrr bed) juund)ftftcf)enbe ©fitt non 1834, bér jejjt 
nőd) ein ÍUfaitit in ben fdjöuftcu Sníjrru feilt föiiute, 
ift fd)tui redjt fetten gemotbeit. 3 dj fenne jroar einige 
Steller, in metdjeu in einem verborgenen ©itifel ein 
aber gar ,guoi gäßtriit 1834-rr liegen nnb miit uod) 
beijiignt, baß id) biefe alten Iropfnt and) gefoftet habe, 
ß« ift bic« eine grogé 3lu«jcid)nuitg, bie nicht turfeit 
©äftru, meldje biefe Stellereien befudjen, ju Bßrit mirb; 
fiir denjenigen aber, ber einen földjén Brunf erljiilt, 
ift berfelbr and) bie flitfftge Sluerfenmiug bafitr, „baft 
er etwa« vom SBeiuc berftelje". greilidi mürbe biefe 
Slitrrfrttnung fofort juriiefgejogen merben, meint ber 
©aft nidjt fo weit Siilttirmenfd) märe, um ba« ©egen» 
tlieil non bem fagen 311 fönnen, wa« er benft, ober 
wie mau audj freilidj tninber fein fageu fönnte, mettn 
er nidjt ju lügen oerftäube, wie ein «Sonntagsjäger. 
‘Bernt ba« morf’ Bir ein für alte Ü)la(c, lieber üefer, 
wenn B 11 in einen SBeitifellet foiumft, in beu man 
Bir einen „redjt alten" norfejjt, fo mußt Bu 1111 = 
bebiugt ba« Doblieb birfr« ©ritte« aiiftimuteii. Bljuft 
Bu r« nidjt, jo uerlefceft Bu Beinen ©irttj an ber 
Stelle, meldje bei jebent SDJenfdjen bie empfiublidjftc 
ift: an ber Eitelfeit. ©a« fiel) ber ©irttj bann non 
Beinern SBerftäubniffe für ©ritt benfen würbe, wage 
id) gar nidjt ttiebrrjufcfjrcibrit, uub jmar au« fyurdjt, 
Beine Sitelfeit ju «erleben. Ba mir aber gerabc unter 
vier Singen fiitb, uub id) auf Beine ÜBcrfdjroiegeutjcit 
bauen barf, fo miß idi Bir anvertrauen, um« idi 0011 
einem „redjt alten'1 tjalte. — Ober nein! Bu follft e« 
felbft erratljen.

3 tt brr fdjöttru Stube Beiuer ©rofjnmttrr Ijängt 
ein Oelbilb; e« ftellt ein blüljenbe« frifdjr« SDiabdjeu« 
antliß bar. Ba« war id) al« fflraut, jagte Bir Beine 
©roßmutter, al« Bu ltod) ein tirilier ÄtnirpS warft 
uub bie ©roßmuttcr frugft, mer benti bie fdjöue grau 
auf bem Söilbe fei. Uub wenn Bu jeßt uodj bie Büge 
be« uralten SDlütterdjrn« mit brneit oergleidjft, mridjr 
au« bem Staijmcn über itjr uirberblicfeu, eine Spur 
ber äletmlidjfeit 1111b eine jmeite uub noch eine finbeft 
Bit jwifdjen ben weifen uub beu jugenbfrifdjen Pjiigcu. 
So ift’« and) mit bent alten ©ritte. ©mit Bu’S wer- 
f'rfjft. fo rorfjt audj nodj ein .‘paudj br« mürjigeu 
BufteS, brr brit jüngeren Saljrgängeu eigen ift, au« 
bent SJrdjrr be« ©rittr«, meldjem Bein ©roßoater al« 
Süitgling fcltern Ijalf; bie gamilieitäljulidjfeit ift ba 
— bodj bie uiierbittlidjr tpatib ber Beiß meldje nidjt« 
fdjont, Ijat audj ba« Sugenbfeuer be« eiuftigeit jjaubrr* 
traute« ßiumeggemifdjt uub ift »011 bentiéiben nidjt« 
meljr oorljanben, al« ber ©djatten beffett, roa« er mar. 
Uub audj bir« nur für ben „ber’« verftefjt", beim ber 
Jiaie merft nidjt« meljr »01t ben leifen Bttften, meldje 
fidj ber ©rin au« ber 3ugrttb in’« Üllter hinüber ge< 
rettet fjat. SDiir mar bie Sluijeid)innig ju Zljeil ge< 
worben, meine Sippen mit einem iördjcr ber berühmten 
„tJiofc im Bremer SRatí)«felIer" népéit ju főimen; ber 
1624-er buftete, wie eine alte, tjalbjerfallrnr ©lullte, 
weltßr ttor einem Saljrljuuberte al« tljeure« Slttgebctifeit
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von lieber jjaub in einem ©ttdtr vermährt murbr 
brr (öftUche uub mehr al« billig angrbidjtelr ©fiit 
idmifdtr aber mir ©aljmaffrr, beut etwa« Effig uub 
öittrrfalj heigemiirfjt war.

Brr ©rrntrr mofenwrin ift oirllridjt brr äitrftr 
©rin, mrldjrn r« brririt ttod) in gräßrrrii Dlcngcn in 
Europa gibt, brim bir ©agru von vrrgrffrtteil fyäjjrrii, 
mrldir im Haufe brr ĵeit .trrfirlru, uadjbrm fiel) itt 
iijitut ritt gaß au« ©riuflriii grbilbtt hatte, lurldjr« 
bri brr (iiitbrduug uod) fäftlidiru ©rin in fid) riiiiurlt, 
finb rbrn nur ©agru, obrr riduigrr au«grbrüdt, nur 
SUlärdjrn, mridjr rin eifinberifdjrr Stopf au«grijrdt hat, 
uub mridjr jrßt jdjou io oft rrjäßlt roorbru fiitb, baß 
mau fit für maljrr ©rfdjidjtru hält, ©ir mifftu jr̂ it 
faunt mit Söeftimnttheit, mir rin ©ritt idnurdt, torldjrr 
oor einem SBiortrljatirtauffiib grfrltert murbr; einem 
glüdlidjnt 3 ufall mar r« vorbchaltni, litt« mit ©ritt 
brfanut ju madjrit, brr oor aubrrtijalb 3 al)rtaujrubru 
oott brr Strltrr floß, alfo ju rittrr ^rit, itt brr iiufere 
'i'Ortabrru fidt uod), brr bauialigut lüobr rutfprrdjrub, 
in Söärrtt* uub Urod)jrufrllr flribrirn.

Bir Slltru ftriltru fid) rittr govtrpiftruj uadj brm 
Bobr oor, mridjr meuig oott brit Sirbmígriooljnijfitttt 
br« Sífrítorbruru abioid). Bantit brr Ürrftorbrnr 
„jtnjrit«" wirbrr Sliir« fittbr, brffrn rr nötljig hatte, 
gab matt ihm oott „biriirit«" fein Stampfgrrätljr, kitint 
Slrtrgrrfdjiuud, rittr fülüttjr für beu gäljrmauu, brr 
ihn »brr brn Strom führte, torldjrr ba« Dirijrit« oom 
Stitjrit« trrmit, tt. f. io. mit itt ba« ©rab. Um beu 
Babiugrgaugruftt auf friurr llicijr gegen Burft ju 
fdjüßrn, ivar r« bri brn JKönimi, bir fidi brfauutlid) 
gar nidjt fdjlrdjt auf ba« Brinfrn orrftanbru, altgrmriu 
gtbräudjlid), riu mit ©ritt gefülltes öUaSfläjd)djrii, 
»ampulla« genannt, in ba« ©rab ,;u frttrit. Sn ituitrru 
©ainmlttugcn oott Slltritbüntont fiubet matt brrlri 
gtäfdjdjrn, mridjr iu alten SRömrrgräbern oufgrfunbrit 
murbrtt, iu großrr 3°hl. Brr ©rin war iiiitgft orr- 
trodnrt; mir iu SDlandjat birfrr gläfctjdjru mar ritt 
rotljbrauurr frftrr Sörprr oorfjaubru — brr 9irft oott 
SRotijmriufarbftoff.

Brr ©rbraiid), bnt Bobtrn ©ein iu ba« ©rab 
ittitpigcbrn, war abor fdjoit lange oor fftCmerjfitfit 
iibiid).

Slor rittigrr Rrii murbr ju Süiäcatup« bri Slvlr« 
in (Vraufrrid) ritt altröntiidjr« ©rab geöffnet uub fanb 
fidj in bicfrni rittr« brr eben ermähnten ©rinfläfdjdjru, 
aber mit jugtfdjmoijntrtn §a(fr. Bai gläfdjdjrtt enthielt 
rittr bramt-grlbr giiiffigfrit uub bir Vlltrrthumäforfdjer 
erfanutrn, baß matt ba ritten giinb gtmadjt habe, 
torldjrr audj für bic Síitubr br« ©rittr« oott ijoljrr 
örbrutung fri. Ba« foftbarr giäfdjdjrtt murbr ttad) 
sj5ari« grfcubrt nnb fein Stiljait oott riitrut btrüijmtrtt 
ßljrtitifrr untrrfudjt. Bir SBrrmutljiuig, baß brr 3uljalt 
birfrr tttcrfroürbigrn ampulla ©rin fei, murbr bttrd) 
bir Bijatfadje brftiitigt. Bir djcmijdjc Unterjueßutig rv- 
gab, baß mau ©rin oor fidj habe, torldjrr geringen 
DUfoboigefjalt brfißt, uodj ©ptirrtt oott ©rrudj nnb 
jirmlidj brbrutrnbr SBiengrit oott liffigfättre -srigtr. ©ir 
birfrr ©rin fdjmrdtr, fault id) freilidj nidjt brfdjrribrtt, 
abrr idj brnfe mir: rtma fo mir jrurr au« brr SSrentrr 
9iofc; oirilcidjt, tropbrm rr frdj« SDiate fo alt toar 
wir birfrr, fogar rtma« augrurljntrr uub jmar au« brm 
©runbr, torit rr in brm jtigrfdjtnoijcttrn ©laägefäßr 
grgrn bir ©inmirfung brr Sílift völlig grfdjüßt loar.

Üfidjt lttinbrr iutrrrffnut, mir brr Subáit br« ©rfiißr«, 
war birfr« frlbft; ba« ©ln« mar „rntgtaft", ba« tjrißt 
.trrjrfjt mtb jitttt Btjritr frtjftalliuijd) grtoorbrit; brim 
Srljißrn fdmtoh c« nidjt wie grmbtjnlidjrä ®(a« ju 
rittrr glridjförittigcit jätjrit SUlaffr oott fiebriger S3r> 
fdjaffrnljrit, fonberu jrrfirt ju jartru SMätidjru. 6 « 
tuärr für bic Stenntniß oott brit SÍerüubcruugcn, torldjr 
©rin beim Sagrru in brr glafdjr crlribrt, grtoiß frljr 
intrrrffaut, writii man mit einem ©ritte oott genau 
brfauntrr jjüidwmcuirbuug rittr große Jlttjalji oou 
©iaägrfäßrn fiUlrtt uub birfr jufdjmrljru toürbr. Bir 
alle jeljit Saßrr oorgruotnittrur Untrrfudjung rinrr 
földjeit gjrobr müßte ju frljr iutrrrffautru ©rgebuiffett 
iibrr bir Skränbrrmtgrit br« ©ritte« iu brr fylafdjr 
fübrrtt. Sürilridjt fittbrt biricr ©ebaufr in bru Strrifrn 
uufcrrr ©aftroirtbc uub ©ctndjrntifrr Sltiflang uub 
wirb auägrfiitjrt. Gusztáv V—y.

A bor szesztartalmának meghatá
rozása.

A bor, mint tudjuk, az alkoholon és vizen kívül 
több olyan alkotórészt tartalmaz, a melyek sűrű
ségére befolyással vannak s Így elhibázott dolog 
volna a szesztartalmat közvetlenül a bor sűrűsé
géből megállapítani. A ma használatos szeszmeg
határozási módok közölt főképen kettő van el
terjedve. Az egyik szerint az alkoholt és vizet a 
bor többi alkotórészeitől deszlillálás utján elkülö
nítjük és az igv nyert folyadék sűrűségét mérjük 
meg a szeszmérővel. A másik szerint pedig a bor 
forráspontját állapítjuk meg.

Tudva azt, hogy a bor forráspontja 100° C., a 
tiszta alkoholé pedig 78-5° akkor a szesz és viz 
keverékének forráspontja e két szám közé fog esni 
és pedig 1 0 0 -hoz. annál közelebb, minél kevesebb 
a szesz benne. Ha gyakorlati módon minden egyes 
ismert szcsztnrtnhmi folyadéknak forráspontját 
meghatároztuk, nkkor a hőmérő állal jelzett fokok
ból rögtön a szeszes folyadék szesztartalmát ol
vashatjuk le.

Az. első elven alapul az Alambic-Salleron-féle 
i eljárás. A hozzá alkalmas készülék szerkezete a



kővetkező: Egy üveglombik, mely egy borszesz- 
lámpaval ellátott állványon nyugszik, kaucsukdugó 
segélyével egy hűtővel van összekötve. A hűtő 
alatt hengeröveg all. Az elemzés előtt a henger- 
üveget egy rajta alkalmazott jelig a vizsgálandó 
borral megtöltve átöntjük az üveglombikba és 
ugyanakkor a hengerüveget hasonló térfogatú víz
zel a lombikba öblítjük. Ha a lombikot bedugtuk 
és a hengerüveget a hűtő alá állítottuk, a lombik 
alatt egy borszeszhimpát meggyujtunk.

A hűtőben természetesen állandóan hideg víz
nek kell keringeni. A bor előbb forrásnak indul, 
azután párologni kezd. A hűtő a párakat lehűti 
és azok a hengerüvegben gyűlnek meg. Amikor a 
hengerüvegben annyi folyadék gyűlt össze, amennyi 
bort az előbb betöltöttünk, akkor a lámpái kiolt
juk és a hengerüveget a hűtő alul elvesszük és 
a hőmérőt és szeszmérőt sülvesztjük bele. Nehány 
pereznyi várás után a hőmérőn a hőfokot, a szesz- 
mérőn a szeszfokot leolvassuk és a készülékhez 
alkalmazott táblázatban a valódi szesztartalmat 
keressük ki.

Az Alainlm-Salleron-féle eljárás igen pontos 
eredményt ad, a készülék kezelese is elég egyszerű : 
de megesik néha, hogy a bor forralásakor erős 
habzásnak indul és igy egy része átfut a henger- 
üvegbe, a mi tetemes hibát idézhet elő. Mivel a 
bor habzását fehérjetartalma okozza, czélszerü a 
hevítés megkezdése előtt egy késhegynyi tannint a 
borba dobni, a mely a fehérjét oldhatallanul le
választja.

A szeszes folyadék forráspontjának meghatá
rozásán alapuló eljárás a Malligand és Benevolo 
ebullioskop. Mivel mindkettő ugyanazon elven 
alapszik és a Benevolo készüléke egyszerűbb és 
könnyebben kezelhető, csak az utóbbit fogom is
mertetni. A készülék all egy főzőedényből, a mely 
vörösréz-köpenyűvel van burkolva és bavonnet 
zárral a készülék többi részéhez kapcsolva. A 
készülék felső részén van egy hűtő és egy külön 
e czélra szerkesztett hőmérő. A hőmérő előtt egy 
három mutatós csúsztató és egy mozgatható fo
kokkal ellátott tábla van. A csúsztató egyik mu
tatója a v íz  forráspontjának szabályozására, a 
második a bor forráspontjának megmutatására, a 
harmadik a szesz százalékainak megjelölésére szol
gál. Az egész készülék egy állványra van erősítve, 
a főzőedényt egy borszeszlámpa hevíti.

Az elemzés megkezdése előtt a főzőedényt 
vízzel leöblítjük azután a benne feltüntetett jelig 
vizet öntve a készülékhez, visszaerősitjük, a hűtőbe 
hideg vizet teszünk és megkezdjük a hevítést. Mikor 
a’v íz  forrásba jött, a csusztatót addig toljuk, mig 
az első számú és jelű mutatója a higany felszínét 
nem érinti: most a mozgatható lapot addig tolo
gatjuk, mig a másik mutató a 0 ponthoz nem ért. 
azután megerősítjük. E műveletet naponként leg
alább kétszer kell eszközölni, mert a levegő nyo
mása ingadozásnak van kitéve és a légnyomás 
változásával a forráspont is változik.

Ha most bort akarunk megvizsgálni, akkor a 
főzőedényt levesszük, a vizet kiöntjük, hideg vízzel, 
majd kevés borral kiöblítjük és azután annyi bort 
öntünk bele, a mennyi vizet a beállításkor tettünk 
és a készülékhez visszaerősitjük. A borszeszlámpa 
meggyújtása után, ha a bor forrni kezd, illetőleg 
a mikor a higany a legmagasabb pontot elérte, a 
csusztatót addig tologatjuk, mig a forráspont mu
tatója a higany felszínét el nem érte s most a 
harmadik mutató hegyénél az osztályzaton a bor 
szesztartalmát (volum-százalékban) leolvassuk.

Az eljárás egyszerű, kényelmes és gyors. 5 
perez alatt egy meghatározás be van fejezve. Ila 
a készülék jól van szerkesztve, akkor az ered
mények is pontosak.

Mivel a készülék legfeljebb 25 százalékos folya
dék megmérésére van berendezve, erősebb szeszes 
folyadékot arányos módon fel kell hígítani. Pél
dául ha konyakot akarnánk megvizsgálni, akkor 1 
térfogat konyakot három térfogat vízzel kevernénk 
és ezt vizsgálnánk meg a készülékkel. Tegyük fel, 
hogy a készülék 1 2 *2 ° / 0 szeszt mutatott volna, 
akkor a konyak szesztartalma 122X 4- = 488% 
volna. Likőröket és édes borokat szintén czélszerü 
felhígítva vizsgálni. J)r. Asböth Sándor.

A budapesti szállodások, vendég
lősök és koresmárosok ipartársu
lata minden hét pénteki napján 
reggelit tart, és pedig :

Augusztus 21 - ón : Wampetits Mátyás,
Csüuiüii-út 70.

Augusztus 28-án: Mehringer Rezső, Mag-
dolna-ulcza 10.
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tőm -irupniö Jóéin, Qiirn6ni)n>fHrftauratcur in 
Síflcnfölb unb íuutfcrré Diitgltcb brr fflubapefter läuft- 
mirthr-lärnofjrnjdiuft, ift am 7 . Sluguft jum ©rtnifc 
brr iprvftcllmig feiner angegriffenen lärfnnbheit und) 
Earlsbab abgereift. SBir nninjdten nnjercm grcfjrten 
Jrennbe, balt bie ISarlébnbcr Stur ihm redtt wobt an« 
jdjlagen möge unb baf) er binnen einiger fjeit tuirber 
boűtommen tjei gcftrűt itt nttferer SDiiUc fid) cinfinbfn 
ntirb

Korona-pezsgő.
Prótmljiilák pnlnc/.kkal bermentve 
MagynrorBzAg cs Ausztria bármely 
postaállomására 3 frt utánvéttel. 
- V iszoutelárusitókuak megfelelő 

árengedmény.

Mattes János.
Budapest, H aris-bazár.

K aphatók Szlm on Is tv á n  főüzlet váczi körút 12, 
fióküzlet váczi körút '»(> és Teréz-körut 35. — Vogel 
G yu la  A ndrássv-ut *J0. R absch  S á n d o r  bercpesi 
ut 11. — S al’la y  Is tv á n  kerepesi ut. — T ö rö k  
B ódog kerepesi ut. — Diósy K álm án  Kerepesi ut 22. 
W e in b e rg en  G usz táv  Oalvin-tér. — T óth  Im re  üllői 
ut 73. C zek k e l F e re n c z  nefelejts uteza. S te u re r  
A ntal rózsa u teza G alz ler B éla Buda, Vár. — 
S e lln e r  G yu la  Buda. Vár S chede l Já n o s  Buda. 
főnt. valamint a legtöbb fűszer- és csemege-üzletben.

TiraéntlM uéuiTdii iimyáTli * mohai

AGNES
fo r r A a .  Legjobb a a ita l l  él ü d ítő ita l. K l t l a f  ■■•IgAUtot

___________ te á i  u  cmé»»t<»l «»Tarokaál.
J A r ▼ á ■ 7  idején präurrrntlT gyégjuarnek

Mac ---- *

Szét
küldése Édeskuty L.

K a p h a t ó  m i n d e n ü t t .

DITRICHSTEIN M.

Lakás- és ablaktisztitási
vállalat

VII., Nyár-utcza 34/b. számú'házamban.

T isz tit a la p o s a n , p o n to s a n  és  o lc só n

egész lakásokat, uj épületet, üzleti helyiséget,
ú g y sz in té n  p a d ló k  b e e re sz té s e  és  l a k k tr o z á s a  le g -  j 

jo b b a n  le sz  e s z k ö z ö lte tv e . 
Ablaktisztítás bérletben nagyon, olcsón és 
pontosan csakis megbízható m unkások  t 

által.
Poloskák, sváb, orosz férgek és molyok

stb. alaposan kiírtainak.

H M M  FRIGYES KÁROLY i f t
E X N E R  OTTOM ÁR

üvegfestészeti és üvegedzési m üintézete, 
Budapest, VIII., Vig-utcza 4 /a .

Szakmámba vágó több bel- és külföldi leg- 
hirnevesebb és legnagyobb müinlézetekben szer
zett sok évi gyakorlatomra hivatkozva, bátorkodom 
ajánlkozni mindennemű iivegfestészeti-, üveg
edzési- és mozaik-munkálatoknak, templomok és 
köz-, vagy magánépületek czéljaira művészies és 
izlésteljes végzésére, legolcsóbb árak melleit. — 
Termek-, ebédlő- és hálószobák, villák, folyosók, 
lépcsfíházak, szélfogók slb. stb. ablakainak kitűnő 
díszítése. Vázlatokkal és mintákkal minden kép
zelhető alap és modorban, valamint költségveté
sekkel kívánatra mindenkor készségesen szolgálok.

Em pfiehlt sich mit Berufung au f seine m ehrjährige 
P raxis in den bestrenom inirten  und grössten  K o n stan su l - 
ten  d e . In- und A uslandes d ie se r B ranche zu r Aus- 
ftlhrung aller Arien G lasm alereien. G lasiitzercien und 
M osaiken filr K irchen und P rofanbauten  in künstle rischer 
und sly lv o lis lc r Vollendung zu den billigsten Preisen. 
F en s te r  für Salons, Speise und Schlafzim m er, Villen, 
Veranden. T reppenhäuser, Corridore. W indfänge, über* 
heilte elc. etc. Skizzen und M uster in allen  erdenk lichen  
Motiven und S ty larten  wie K ostenvoranschläge auf W unsch 
s te ts  gerne zu Diensten.

Érdekes látogatás A kőbányai polgári ser
főzdének f évi július hő 9-dikén érdekes látoga
tója voll. Mr. p i l i s  Wa i nwr i gh ,  az észak- 
amerikai Kgyesíill-Államok St -Louis nevű városában 
lakó legnagyobb serfőző gyárosa, kinek 17 sör
gyárában évenként több millió hektolitert termelnek, 
látogatta meg a gyárat az angol-bank igazgatójá
nak, Lukács  urnák kíséretében. Az illusztris ven
dégeket a gvnr igazgatójának, tószögi F r e u n d  
Vilmosnak távollétében K rá m er Adolf főser- 
főzőmestor s l’á r i s  Vilmos, a gyár városi kép
viselője fogadlak az igazgatóság nevében. Wain-  
wrigl i  mindenekelőtt igazi meghatottsággal kö
szönte meg Paris urnák figyelmét, ki a gyár 
épületére kél hatalmas . északamerikai nemzeti 
zászlót tűzetett ki, majd a tiszteletére megjelent 
kíséretében a gyár alapos megtekintéséhez fogotl, 
melynek elvégeztével az egész társaság uzsonnához 
ült. Az uzsonna alatt az illusztris vendég, ki a 
sörgyártás terén elismert szaktekintély, a leg
nagyobb elismeréssel és dicsérettel szóll a gyár 
mintaszerű berendezéséről és az olt előállított 
sörféleségek kitűnőségéről, egy sorba állitván azokat 
a legjelesebb külföldi termékekkel.

^olof-JtörolTi’iiliutf) für törli i'rr.-3lugarit, SJao- 
nie» unit i>ic Ärrjcgominn. VII« bas Srgrbnifj einer 
uieluionatlid)«! miil)ruo!lnt Vlrbcit, bic burd) jaljh'fidjc 
Sdiroiorigtoitru unuorlKrgcfríjmftrr Sírt rridjwrrt umvbr, 
ifi biefer luge rin fícincS Sammeituevf unter bem 
litef „§otc(* unb ®aftí)of*Slbrcffeitbnd) non Oefterreid)» 
Ungarn, ©Pinien mtb brr Jpcrjogoioina" nebft einem 
Slubange: „Rímeié brbriitenbcr Stiibtc tmb Crtc ber 
curopäifdjen Staaten erfdjienrn, befjeit Srrfaffer brr 
©orftrfjer bcs (Srcmiumé brr SBirner >̂otetirrä unb 
©cfifjrr bré „írutet Síronprinj1', ,'porr (äcmeiiiberutl) 
üropoib Sei l er ,  ift. ©ri Durdjblicf béé SBrrírS füllt 
in erfter Sinir bie üujjerft praftifd) unb iibrrfidjtlid) 
grliulteur Eintl)riluug be-i ©udjcé tuti, íuoburd) fid) 
baőjelbe jti einem luirflid) nüfdidirit fflcljeifc für brit 
§otdicr, länfthofbrfiprr, SReifenben mtb ®ofd)nftémann 
qualificirt. DnS ©ud) mtfjiiit itt nlpi)abctijd)er Őrié» 
reibeitfolgr mtb auf ©ruub officieller ‘Eutrn rin ©cr- 
jcid)ni(j fűmmttidjer in ben int Ditrl genannten Sün- 
bem befinbiidirn fotelé, ©nftfjöfe unb Untcrfunfti< 
ftütten mit Sítigube ber jut Diépofitiou ftetjeuben 
jjimmerjaljf unb uußerbem bei jebem Crtc bie betreff 
feliben ftatiftifdjen SDaten, tnie Hrunluub, Einwohner-. 
jat)(, Irptr ©oft, ffiifcnbalin», Srltgrapbrm, Xeteplyon» 
Station n. f. tu. 3m ©aitjeu untfafjt búé ©ud), búé 
febr gefdjmadooil auégcftaltrt ift nab und) einen gr< 
jd)üftlid)en SBegmeifer ber einzelnen Suubfitbeile rnt> 
t)ült, ctiou 5000 Orte mit nafjcju 12,000 Vlbrcfjen. 
Dir erfte Sluftuge be-3 SBertcS ift im SubfcriptionS» 
ütege uutjeju «ergriffen. Eingelne (Syemptnre föuueii 
burd) brit IprrauSgrbrr ,penn Scopotb Sei l er ,  StBicit,
II., „epotet Hroupriitj", bejogett tperben.

Jcfiw  3ánoo, rin tüchtiger unb «ott Sillen am 
rrfnuntcr Hrllnrr, ift im Sitter non 33 Satiren au 
Snugnituberfulofe, nudjbent er über rin PotteS 3al)t 
Iránt lug, geftorbeu. gr l j r c r  bicittr burd) 13 Satire 
úté Seltner int „@ruub fpotcl ^Ungarin", in beit 
festeren Sauren lour er bufelbft fjnljlfeiiuer unb erfreute 
fid) jmoobl unter feinen Kollegen, nlä audi bei beit 
(Säften béé ,'potelé einer auégrfprodimrn ©etiebtíjeit. 
Er bintertugt ritte junge SBitiue unb frd)é Stiuber. 
3u feinem am 31. 3«li Vs5 U()r 9?ad)mittagé Pom 
2rnuerl)uujr aué, gömtcjo 7(3, ftuttgefunbenen Seidjen- 
brgüngniffe buben fid) búé ganje bienftfreie ©erfonut 
béé fotelé unb oieic fonftige greunbe unb ffioüegeu 
eingrfuubrn. Sind) bie guhue béé ©nbupefter fiellncr« 
©ereilt» gnb tt)m búé ©eleite. Ser frübjeitig ©crftor= 
bene mürbe und) bem tErutfdjeutbnter grirbijofe über« 
fiiljrt, mo ifjút mm bie einige 9ittl)e locrben möge.

5 8 ein-c£it)uenr ift ein auf uerfd)itbctmtet SBetje 
bciftdlburer feiner Piqueur, iiüeiuliqtteuv ift übrigens, baS 
trollen mir roranéfd)itfen, nidjt ibcittifri) mit Piqitciinrein. 
iepterer ift iiämtid) ein üüeiii, ber rrtt fct)v juderreitbem 
SDieflc t)errül)rt, beut and) eingebumpfter SUfoft jttr Erbe- 
bitiig béé 3 >idergcl)a(teé unb meift Sprit jttr ©cil)inbeutug 
bei- ivetterett (Mainutig beigegebett ift. äBeiitliqitettr ift aber 
ein irirltidier Piqueur von bebeuteitb l)öE)erem Vltfrl)ütge= 
batte, als bie Piqtteunoeine babéit bttvfen. 'Dian fteftt Seim 
Piqueur am eiiifadjfteu bnbitrd) tjev, baf) matt cincit ebien 
DíuScatederireiu burd) SUIoboi« mtb 9iri)r< ober (iattbiS- 
jtttfcvjujüp auf beit enollnfĉ ten ßiidergebuit bringt. Dian 
tonn nutttrlid) biefett Piqueur and) nad) Belieben fliivter 
ober fdjtoiidter, fttßer ober mittbev |ilg madjett. ©effer jebod) 
ift búé [otgenbe ©erfubven, beut gigeuttber búé eben er- 
loäbnte mehr als ein ftlnftlidieä bejeidjuet toerbett föiiute, 
ES toirb uäiu(td) bie befte SBeinralafia aus fvtfebettt Diofte 
evjeitgt. Dian Pevioenbet liieren am befteu febr jndevreietje 
OoQtommen reife SDeintrauben, bie mutt cinfad) bttrd) SlnS- 
pveffen in einem Peimoanbfiiddieii moflelt. ®iefer iiijje Dioft 
loirb nult mű bev bűiben Diettge feilten, fttfelfreien Sprits 
perfept, eiugeflufd)t mtb in oertorften glofd)ett bis jut 
fitliruiig attfbetoubrt. 3ft bie gltlffigtcit Kar, fo fütvivt 
man fte von bettt Depot ab, mtb rerfept fie mit */, Sbeite 
SBuffer mtb etioa l/s Jlitogv. fRobojudev per Siter. Um 
nun biefett Piqueur auf bie geioliiifdjtc Stiivfe jtt bringen, 
fept man il)m ttod) reinen Sprit ttad) fflcbavf ja mtb tarnt 
and), meint man ibn reefjt (116 buben toifl, nod) 3u(tcr Su‘ 
geben. 3 C beffer bie Iruubeiiforte tour, von ber biefer 
Piqueur berftammt, befto feinet loirb berfefbe.
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