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A budapesti vendéglős-konyha.
«Sehol Nyugat-Európában nem él az ember oly rosszul, 

mint ma Budapesten», igy kiált fel Pázmándy Dénes, köz
életünk egyik ismert alakja, a «Ál agyar Hírlapban» meg
jelent tárczájában, amely mar titokzatos cziménél fogva is az 
olvasó közönség figyelmét bizonyára el nem kerülte.

«G e n e r a Is a ft >, ez volt a jelszó, amely alatt a 
czikkiró a fővárosi vendéglők- és szállodákkal, illetőleg ezek
nek konyha-produktumaival foglalkozott.

A czikk bevezető sorainak olvasása közben, —- amelyek 
rólunk, szegény fővárosi vendéglősökről olyasféle natio- 
nalét adnak, mintha csak a középkori méregkeverő boszor
kányok direkt leszármazottjai volnánk — igazán azt hittük, 
hogy ez a «Generalsaft» talán valami jeles compositum 
mixtum, amelyet Pázmándy Dénes ur hosszas külföldi tar
tózkodása alatt fedezett fel s amely az ételnek ízt, zamatot 
ád, ő pedig reánk azért haragszik olyan szörnyen, mert azt itt 
minálunk meghonosítva nem látja.

De hat csalódtunk !
A «Generalsaft» nem franczia illetőségű, hanem 

idevaló bennszülött, nem ínycsiklandó, illatos mártás vagy 
egyéb keverék, hanem a mosogat óléhez igen rokon «konyha- 
reservoir.»

Deák Ferenczet ez vitte a sírba, Wahrmann Mór is e 
miatt '<sprudlizik» s Robinetti is e miatt kényszerült ben
nünket itt hagyni, különben őt hagyta volna oda az ereje.

S mindez a mi lelkűnkön szárad 1
De ime meg is lákoltunk érte.
Kegyetlen kézzel letépték vészes titkunkról a leplet s 

Isten és ember előtt immár világos, hogy aki a fővárosi 
vendéglők kosztján él, az Generalsafttal táplálkozik, vagyis 
oly kotyvalékból, amelynek reczeptjét Pázmándy Dénes ur 
következőkben, ad ja : vegyünk egy fél kilogramm avas zsírt, 
25 gramm dohos lisztet. 25 pápai vereshagymát, egy marok 
sót, fél kanál paprikának csúfolt téglaport, keverjük ezt össze 
egy repedt lábasban s ereszszük fel terézvárosi szüretien vízzel 
s meg van a Generalsaft.

A dolog nem oly egyszerű, ha meggondoljuk, hogy az 
avas zsir, a dohos liszt és a paprikás téglaporon kívül, még 
repedt lábas s különösen a terézvéirosi szüretien viz is elen
gedhetetlen alkatrésze, illetőleg kelléke a Generalsaftnak.

Valószínűleg ebben leli magyarázatát a czikkben felho
zott az az állítás is, hogy a Generalsaftot január 1-én meg
csináljuk s deozember 31-én ugyanabban a lében szaporítjuk.

Ez az »anya-sauce», azutan egyforma szeretettel veszi 
körül a paprikás rostélyost, pörkölt csirkét, pörkölt halat

stb., minden elnevezés alatt bele kerül a szegény fővárosi 
ember gyomrába s hogy ott mit miivel, eléggé mutatja a 
gyomorreparáló fürdők statisztikája, lévén ott 10 fürdővendég 
közül legalább 7 magyar.

A Generalsaftról előadott mesével nem kívánunk 
bővebben foglalkozni. Adomának, ötletnek meglehet, hogy 
jó, komolyan semmi esetre sem vehető, nem is hisszük, hogy 
a czikk írójának ez szándéka lett volna.

Ha azonban nem is a Generalsaft meséjéhez, mégis 
ama irányzathoz van komoly szavunk, amely a szóban forgó 
czikkből eléggé észrevehetőleg kidomborodik s amely hazai, 
illetőleg fővárosi viszonyaink ócsarlasat tartja követendő 
czéljának.

Pia tehát a Generalsaftról mondott mesét, nem is 
vesszük komolyan, a czikkből mégis kétségtelenül kitűnik, 
hogy Pázmándy Dénes ur, a fővárosi vendéglősök D^ztiát 
nemcsak íztelennek, rossznak, hanem határozottan egCíZstg- 
telennek is tartja s hogy ezen ítéletének a közönség köre
ben is lehetőleg sok hívőt óhajt toborzani.

Ha az egesz czikkben csak egy komoly érvet vagy 
bizonyítékot is olvasnánk, nem szólnánk annak jogosultsága 
ellen egy szót sem.

De igy tréfálódzva — ha mindjárt szellemes ötletek
kel spékelve is, — nem foghatjuk fel. hogy mire jó világgá 
kürtölni oly állítást, amelyet itthon ugyan megczáfol a min
dennapi tapasztalás, amely azonban a vidéken és a külföldön,
— tehát épen ott, ahonnan fővárosunk világvárosi színeze
tének egyik kiváló attribútumát, az idegenek forgalmát várja
— könnyen hívőkre találhat.

Vagy komolynak vegyük azt az állítást, hogy a fővá
rosi vendéglők rossz kosztjától telnek meg a csehországi 
gyomorreparáló fürdők magyar vendégekkel ?

Igaz, hogy sokan vagyunk ott magyarok, de valljuk 
be őszintén, hogy a jó és bőséges étel vezet oda bennünket 
legnagyobb részt.

Bezzeg a német * Wassersuppea meg >Hafergrütze» 
közelebb all a spártai étlaphoz, mint a mi töltött 
káposztánk s ahol csak Beafstek és Puding járja, ott persze 
kevesebben akadnak, akik «sprudlizni» kényszerülnek, mint 
nálunk a paprikás csirke és zsírban, tejfelben úszó turós- 
csusza hazájában.

Különben csak végig kell tekinteni Karlsbadban időző 
honfitársainkon s rögtön tisztában lehet mindenki az iránt, 
hogy nem éppen a «soványa koszt preparálhatta gyomrukat a 
sprudlizást megkívánó állapotra.

Epén a czikk írója által felemlített nevek és szemé
lyek bizonyítják ezen állításunkat legjobban, mert sem Deák 
Ferencz — aki pedig jobbára vendéglőből étkezett — sem
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Wahrmann Mór alakja nem hozható fel bizonyítékul a rossz 
koszt mellett.

Ellenben a gyakran és huzamosb időn át a külföld 
konyháján élő honfitársaink közül nem volna nehéz példákat 
felhozni, a melyek áltál a sorok között feldicsért külföldi 
vendéglők konyhája, nem éppen valami előnyösen illustrál- 
tatnek. Tekintsen Pázmándy úr saját alakján végig 1

Azonban nem csak az étel, hanem az ital is rossz, meg 
draga is, idehaza mondja a czikk Írója.

Hogy olcsó nem lehet, azt ő is elismeri, mert hisz a 
befolyt eladási áron az allammal már csaknem »testvériesen« 
osztozkodnunk kell, ámde, hogy jelenlegi viszonyainkhoz ará
nyúvá altalaban rossz minőségű italokat mérnének ki a fővá
rosi vendéglőkben, azt senki sem állíthatja komolyan.

A dolog abban rejlik, hogy itthon követelőbbek vagyunk ; 
mert inig a külföldön csak féligmeddig iható borért 
is 3—4 frankot készségesen fizetünk, jobb minőségűért 
5 —10 frankot s még ennél is többet, addig itthon, ebben a 
filloxerás időben meg 30 krért is egy liter jó bort aka
runk inni.

Ha boraink a fővárosban, különféle szerencsétlen körül
mények folytan, arban emelkedtek is, a külföldhöz viszonyítva 
még mindigjutányosnak mondhatók és nyugodt leikiismerettel 
állíthatjuk, hogy fővárosi vendéglőink legnagyobb részében 
egeszseges, természetes bor kerül kimérésre.

A mi a sört illeti, ugylátszik Pázmándy urnák nincs 
tudomása róla, hogy a tartalom és tapérték nélküli »Abzug 
sort* nálunk egyaltalaban nem gyártják.

A fővarosban létező három sörfőzde által gyártott sörök, 
jóllehet a hallatlan magas adók miatt drágábbak, mérvadó 
kullöldi szakemberek kijelentése szerint is, a kontinens lég 
jobb gyártmányai mellett, vilagversenyképesen egyenrangú 
helyet foglalnak el.

Legyünk tehát a hazai, illetőleg fővárosi viszonyok 
iránt is igazságosak.

Nem elnézést ajánlunk, a melyet pedig a külfölddel 
szemben oly sokszor és szívesen gyakorlunk, hanem elfogu
latlan, részrehajlatlan bírálatot.

Ennek alkalmazása mellett azután mindenkinek el kell 
ismernie, hogy nemcsak Párizsban, de Budapesten is jól lehet 
étkezni.

Ha azonban helytelenül értelmezett hazafiságból azt 
hiszik, hogy a liazank, fővárosunk felvirágzásának, a sokat 
emlegetett idegenek forgalmának hasznainak, ha a külfölddel 
szemben, a helyett, hogy esetleges hibákat elfednének, ellen
kezőleg mindent kisebbíteni és lealacsonyítani igyekszenek, 
akkor nem tudjuk, vájjon azt sajnáljuk-e jobban, aki a fővá
rosi vendéglők kosztján kénytelen élni, avagy azt, a ki a 
hazanak azzal vél szolgálatot tenni, hogy zsurnalisztikái fel
buzdulásának egy gyenge perczében, fővárosi viszonyainkat 
igazsagtalanul pellengére állítja.

Annyi bizonyos — s ezt sok évi tapasztalás alapján 
mondom, hogy minden a fővárosunkba érkező idegen, legyen 
az nemet, franczia, angol, olasz vagy bármi más nemzeti
ségű, sokkal könnyebben szokik a mi konyhánkra, illetőleg 
sokkal hamarabb kedveli ezt meg, mint a hogy mi a vala
mely külföldi konyhát megszokunk. Nagy örömömre szol
gait Oiy külföldi utazóknak fővárosunkról mondott elismerő
nj ílatkozata, akik azsiai állapotainkról nyert óvások daczára _
melyeket nem csekély részben saját honfitársainktól vet
tek — mégis megkoczkáztatták közénk eljönni s nem győz
ték dicsérni fővárosunk szépségét, valamint a szállo
dákban és vendéglőkben tapasztalt kényelmet és kitűnő 
ellátást, s fővárosunkból legnagyobb megelégedésük kifeje
zése mellett távoztak.

Ha tehát komoly szándékunk hazánkban az idegenek 
forgalmat emelni, úgy inkább fényoldalainkat emeljük ki 
semhogy örökké hibákat keresve a netalán fenállókat még 
nagyított mértékben tüntessük fel.

Gundel János.

A. társulat tárgyalásai, hivatalos átiratok, 
vég’zósek, beadványok stb.

Poharak és palaczkok ürméret jelzése tárgyában a 
kereskedelemügyi m. kir. minister iparunkat közelről érdeklő, 
fontos rendeletet bocsátott ki, a melynek reánk nézve leg
jelentősebb intézkedése az, miszerint a jövedéki felügyelet 
mellett, az üzletekben használatban lévő palaczkok és poha
rak helyes jelzése feletti ellenőrzést is ezentúl a pénzügyi 
közegek fogják gyakorolni, a kiknek kötelességükben áll a 
hamis jelzéssel ellátott üvegedényt lefoglalni s a további 
eljárásra illetékes rendőrhatóságnak jelentést tenni.

A ki üzletében hamis jelzésű poharakat vagy palacz- 
kokat használ, 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel és az 
italmérési engedély megvonásával büntetendő.

Kiváló jelentőséggel bir még reánk nézve a rendelet
ben foglalt azon határozmány is, mely szerint a hamis jel
zéssel ellátott üveg edényeket szállító gyáros és üvegkeres
kedő, mint bűnrészes szintén büntetendő.

A rendelet szószerinti szövege a következő:

Másolat.

Kereskedelemügyi m. kir. Minister.
40515. szám.
— 'VI.

Valamennyi magyarországi törvényhatóságnak. A volt 
földmivelés ipar és kereskedelemügyi minister által 1870. 
évi 2162. sz. a. a vendéglőkben és korcsmákban használt 
palaczkok és poharak megjelölése tárgyában kiadott rende
let kiegészítéséül úgyis mint pénzügyminister a következőket 
rendelem: 1) Az idézett rendelet, valamint a jelen pótren
delet hatálya mindazon helyiségekre kiterjed, melyekben az 
1888. évi XXXV. t. ez. értelmében kiadott italmérési enge
dély alapján italmérés gyakoroltatik. 2) A boros poharak 
az idézett alaprendelet 2. §-ában megállapított méreteken 
kívül 0 3 liter mérték szerint is készíthetők akkép, hogy a 
mérték megjelölésére szolgáló vonás és a pohár széie közt 
12 milimeternyi szélességű tér maradjon. 3) Az italmérési 
jog tulajdonosa a rendőrhatósággal szemben felelős a mér
tékek helyességéért, miért is, ha hiányos, vagy a fennálló 
rendeletek határozmányainak meg nem felelő palaczkokat és 
poharakat használ; kihágást követ el és a szabályellenes 
edények elkobzásán felül 100 frtig terjedhető pénzbüntetés
sel és az italmérési jog megvonásával is büntetendő. Az 
italmérési jog megvonását az illetékes pénzügyi hatóságok 
mondják ki. 4) Az előző pontban megállapított büntetéssel 
fenyitendo az az italméro is, a ki a gyárosnál vagy üveg- 
kereskedonél hamis jelzéssel ellátandó üvegedényeket (poha
rakat, palaczkokat) rendel. Azon gyáros és üvegkereskedö, 
ki hamis jelzéssel ellátott üvegeket szállít, mint bűnrészes 
büntetendő. 5) A pénzügyi közegek a jövedéki felügyelet 
gyakorlása alkalmával egyúttal ellenőrzik azt, vájjon az 
italmérési helyiségekben használt üvegmértékek a helyes 
mértéket mutató jelzéssel vannak-e ellátva s átalában az 
18/6. évi 2162. sz. és a jelen pótrendelet határozmányainak 
megfelelnek-e ? I* elmerülő áthágás esetében a nevezett pénz
ügyi közegek tényleirást vesznek fel, a hiányos vagy hamis 
jelzéssel ellátott üvegedényeket lefoglalják és az eljárásra 
hivatott elsőfokú rendőrhatóságot megfelelően értesítik. 6) Az 
18/6. évi 2162. sz. a. kelt földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi ministeri rendeletnek a jelen rendelettel nem ellenkező 
többi határozmányai, továbbá az italmérésekben használt 
üvegedények facultativ hitelesithetését engedélyező 1890. évi 
10357. sz. a. kelt rendeletem intézkedései továbbra is érin
tetlenül hagyatnak. 7) A jelen rendelet 1892. évi augusztus 
ho 1-én lep hatályba. Budapest, 1892. évi julius hó 9-én. 
M ckerle s. k.
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Uj tagok. F. évi augusztus hóban társulatunk tagjaivá 
felvétettek :

Pelzmann János vendéglős, VIII. Pannonia-szálloda. 
Wehrmann Béla korcsmáros, VIII. Baross u. 19,
Leikam Gusztáv « IV. Kishid-u. 3.
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Die budapester Wirths-Küehe.
»Nirgends im westlichen Európa lebt mán so schlecht, 

wie heute in Budapest?, so ruft Ilerr Dionis Pázmándy in 
eineni Feuilleton des »Magyar Hírlap* aus, welches 6chon in 
Folge seines misteriösen Tittels dér Aufnierksamkeit dér 
Leser kaum entgangen sein dürfte.

»Generalsaft«, unter diesem Schlagwort behandelt dér 
Artikel unsere hauptstádtischen Gastháuser, und Hotels, resp. 
dérén Küchenerzeugnisse.

Anfangs, beim lesen dér einleitenden Zeilen — in wel- 
chen itber uns armen hauptstádtischen Gastwirthe ungefáhr 
ein solches Nationale gegeben wird, als ob wir die unmittel- 
baren Abkömmlinge mittelalterlicher Giftbrauer-Hexen wáren 
— dachten wir dass dieser Generalsaftlvielleicht irgend ein 
vorzügliches compositum mixtum zum Würzen dér Speisen 
ist, welches I lerr Pázmándy wárend seines lángén Aufenthaltes 
im Auslande entdekt hat und er auf uns deshalb gar so bőse 
ist, weil er dasselbe bei uns noch nicht eingebürgert findet.

Jedoch táuschten wir uns I
Dér Generalsaft ist nicht französischer Proveniens, són- 

dern heimischen Ursprunges, er ist keine den Gaumen reizende 
duftige Sauce oder Mischung anderer Art, sondern ein dem 
Spül Wasser sehr verwandtes »Küchenreservoir«.

Durch ihm wurde P'ranz Deák in’s Grab gebracht, 
wegen ihm »sprudelt« Moritz Wahrmann alljáhrlich in Karls- 
bad und auch Robinetti musste uns wegen denselben ver- 
lassen, sonst hátte seine Kraft dasselbe mit ihm gethan.

Und all’ das drückt unsere Seele.
Die Vergeltung blieb jedoch nicht aus. Mit unbarm- 

herziger Hand hat mán den Schleier von unserem gefahr- 
vollem Geheimnis.se weggerissen und nun ist es vor Gott 
und dér Welt klar, dass wer in dér Hauptstadt aus dem 
Gasthause kostirt, sich von Generalsaft náhrt, das heist 
von einem solchen Gemisch, dessen Recept Herr Pázmándy 
in Folgendem g ib t: Mán nehme ein halbes Kilogramm ran- 
ziges Fett, 250 Gramm schimmliges Mehl, 25 Stück Zwiebel, 
eine Handvoll Salz, einen halben Löffel Paprika genannten 
Ziegelstaub, rühre das in einem versprungenen Castroll 
zusammen und lasse es mit thereMenstadter unfiltrirtem 
Wasser auf — und dér Generalsaft ist fertig.

Die Sache ist nicht so einfach, wenn mán bedenkt, 
dass ausser dem ranzigen Fett, dem schimtnligen Mehl und 
dem Ziegelstaul)-Paprika auch noch ein versprungenes Castroll 
und besonders theresienstüdter unfiltrirtes Wasser die uner- 
lásslich notlnvendigen Zuthaten, resp. Bedingungen zűr Iler- 
stellung des Generalsaftes sind.

In diesem Umstande mag auch die Erklárung fiir jene 
Behauptung liegen, dass dér sogenannte Generalsaft am
1. Jánner zubereitet und bis 31. Dezember in derselben 
Suppe nachgegossen resp. warm gehalten wird.

Diese »Mutter-Sauce< umgiebt sodann mit vollkommen 
gleicher Liebe das »Paprika-Huhn«, wie den »Paprika-Rost- 
braten*, das »Pörkölt-Huhn«, so wie den Pörkölt-Fisch,unter 
den verschiedensten Namen gelangt sie in den Magén des 
armen hauptstádtischen Bewohners und was sie dórt zu 
Wege führt, das zeigt uns am besten die Statistik dér 
^Magenreparaturs-Báder* wo unter 10 Badegásten 7 
Ungarn sind.

Mit dér Geschichte über den Generalsaft wollen wir 
uns nicht des Lángeren befassen. Als Anekdote, als Witz 
mag sie nicht schlecht sein, ernst ist sie gewiss nicht zu 
nehmen und können wir auch nicht glauben, dass darauf 
abgezielt worden wáre.

Wenn aber auch nicht auf die Geschichte über den 
Generalsaft, so habén wir doch auf jene Bestrebung 
eine Bemerkung, welche in dem Artikel genug bemerkbar 
ausgeprágt ist und sich das Herabsetzen dér heimischen, 
resp. hauptstádtischen Verháltnisse zum Ziele steckt.

Wenn wir daher auch den Generalsaft nicht ernst 
nehmen, so geht aus dem Artikel doch unzweifelhaft hervor, 
dass Herr Pázmándy die Kost dér hauptstádtischen Restau
rants nicht nur geschmacklos, und schlecht, sondern auch 
entschieden ungesund findet, welchem Urtheil Herr Pázmándy 
im Kreise des Publikums womöglich viel Anhánger zu wer- 
ben trachtet.

Wenn in dem ganzen Artikel auch nur ein ernstes 
Argument, ein trifftiger Beweis enthalten wáre, würden wir 
gégén die Berechtigung desselben kein Wort verlieren.

Jedoch so in tándelndem Tone — wenngleich auch mit 
geistreichen Appercus gespickt — können wir nicht begrei- 
fen, wozu es gut sein mag eine Behauptung in die Welt zu 
posaunen, welche daheim durch die alltágliche Erfahrung 
zwar widerlegt wird, in dér Provinz und im Auslande jedoch 
— alsó gerade dórt, von wo unsere Hauptstadt einen dér 
wichtigsten Attribute ihres weltstádtischen Aussehens, den 
Freindenverkehr erwartet — gar leicht Glauben findet.

Oder sollen wir die Behauptung für Ernst nehmen, 
dass sich die böhmischen »Magen-ReparatursBáder« von 
dér schlechten Kost dér haupstádtischen Restaurants mit 
Ungarn füllen?

Wahr ist es, dass wir Ungarn dórt zahlreich vertreten 
sind, gestehen wir aber, dass uns grösstentheils die üppige, 
ausgiebige Nahrung dahin führt.

Die deutsche »Wassersuppe« und >IIafergrütze« steht 
dem spartanischen Speiszettel freilich bei weitem náher, als 
unsere Halászlé und gefüllten Kraut-Knödl und wo es nur 
Beafstake und Puding giebt, werden sich natürlich auch we- 
niger finden, die des »Sprudes« bedürfen als bei uns im 
Lande dér Paprikás Hühner und dér im Fett und Rahm 
schwimmenden Topfen Haluska.

Mán muss ja übrigens nur d .*r Reihe unserer in Karls- 
bad weilenden Landsleute entlang blicken, um sofort im Rei- 
nen zu sein, dass es unmöglich die »schmale« Kost stm 
konnte, welche ihre Mágen für den Sprudel preparirte.

Eben die in dem Artikel erwáhnten Namen und Per- 
sonen erhárten diese unsere Behauptung am besten, denn 
weder P'ranz Deák — welcher bekanntlich grösstentheils 
im Gasthof lebte — noch Moritz Wahrmann können ihrem 
Aeusseren nach als Beweis fiir die schlechte Kost dér haupt
stádtischen Gastháuser sein.

Ilingegen wáre es ein Leichtes aus den Reihen jener 
unserer Landsmánner, welche oft und lángere Zeit hindurch 
die auslándischen Restaurants frequentiren, Beispiele anzu- 
führen, durch welche die zwischen den Zeilen des Artikels 
hoch gepriesene auslándische Wirths Küche nicht eben vor- 
theilhaft illustrirt würde. Möge Herr Pázmándy sein eigenes 
Spiegelbild betrachten 1

Jedoch nicht nur dér Tisch, auch dér Keller ist bei 
uns schlecht bestellt, meint Herr Pázmándy. Das Getránk 
ist nicht nur schlecht, sondern auch unerhört theuer.

Dass es nicht biliig sein kann, dass wird auch im Arti
kel zugegeben, müssen wir doch die durch den Ausschank 
erzielte Einnahme mit dem Staate schon fást »brüderlich< 
theilen. Dass jedoch im Verháltniss zu den bestehenden 
Umstánden im Allgemeinen bei uns schlechte Getránke ver- 
abreicht würden, kann Niemand ernstlich behaupten.

Die Sache liegt darin, dass wir daheim viel anspruchs- 
voller sind.

Denn wáhrend wir im Auslande für einem halbwegs 
trinkbaren Wein 3 —4 Francs oder Mark willig bezahlen, für 
einen besseren sogar 5—10 Francs und auch noch darüber 
wollen wir daheim in unserer philloxeraschwangeren Zeit 
auch noch fúr 30 kr. einen Liter guten Wein trinken.

Wenn auch die Weine in unserer Hauptstadt in P'olge 
verschiedener unglúcklicher Umstánde im Preise gestiegen

Geheimnis.se
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sind so sitid sie im Yerháltnisse zu (leni Auslande noch immer 
preiswiirdig zu nemien und können wir mit ruhigem Gewis- 
sen behaupten dass in dem grössten 1 heile unserer haupt
stádtischen Gastbauser gesunder Naturwein verabreicht wird.

Was das Bier anbelangt, sebeint Herr Pázmándy keine 
Kenntnisse zu habén, dass das gehalt- und nahrwerthlose 
Abzmi-fíier, bei uns überhaupt nicht gebraut wird.

Die von den drei hauptstádtischen Brauerein erzeugten 
Bierc, wenn selbe auch in Folge dér beispiellos hőben Steuern 
theuerer sind, können sich selbst nach Aussage masgebender 
auslándischer Fachmánner, weltconcurrenzfáhig dem besten 
Erzeugnissen des Continenst, ebenbürtig anreihen.

Seien wir alsó auch gégén unsere heimischen Verhált
nisse gerecht. Nicht Nachsicht empfehlen wir, welche wir 
doch dem Auslande gegenüber so oft und gerne üben, son
dern ein objective-?, unparteiisches Urtheil.

Wenn wir uns eines solchen befleissen, so werden wir 
dann nicht nur in Paris, sondern auch in Budapest — gut 
gegessen und getrunken habén.

Wenn mán aber aus falschverstandenem Patriotismus 
glaubt, dass mán dem Vaterlande, dass mán dem Empor- 
bliihen unserer Hauptstadt, dass mán dér so viel besproche- 
nen Hebung des Fremdenverkehrs dadurch nützen kaim, wenn 
mán dem Auslande gegenüber, statt allfállige Fehler mit 
eineni Schleier zu bedecken, alles zu verkleinern und in den 
Kotli zu zerren sucht, dann wissen wir nicht ob wir denje
nigen, dér gezwungen ist unsere hauptstádtischen Gastháuser 
zu frequentiren mehr bedauern sollen, oder denjenigen dér 
dér Sache des Vaterlandes zu nützen glaubt, wenn er statt 
verbessernd und helfend einzugreifen — selbsverstándlich 
wenn er es versteht - - i n  einer journalistischen Anwandlung 
unsere hauptstádtischen Verháltnisse ungerechterweise an den 
Pranger zu stellen sucht.

Eines stelit fest, und ich spreche aus langjáhriger 
Erfahrung, dass náhnilich jeder Fremde, sei er Deutscher 
Franzose, Englánder, Italiener etc. welcher in unsere Haupt
stadt komnit, sich viel leichter an unsere Kiiclie gewöhnt, 
und dieselbe lieb gewint, als wir uns an irgend welche aus- 
lándische Kiiclie gewöhnen.

Mit grosseni Vergnügen habé ich die Ausserungen 
vieler Auslánder geliört, welche trotz aller Warnungen iiber 
unsere asiatischen Zustánde, welche sie nicht zutn geringen 
Tlieile von unseren eigenen Landsleuten zu liören békámén 
es dennoch gewagt habén zwischen uns zu kommen, und 
ganz erstaunt sowohl iiber unsere Verháltnisse und iiber die 
Schönheit unserer Hauptstadt, als auch das Lében in den 
Hotels und Gastháusern, mit grosser Bcfriedigung unsere 
Hauptstadt verhessen.

Wenn es uns dalier ernstlich darum zuthun ist den 
P'remdenverkehr in unsereni Vaterlande zu lieben, so sollten 
wir doch lieber unsere Lichtseiten und Vorzüge hervorheben 
als nur immer Fehler zu suchen und wenn solche vorhanden 
sind dieselben noch im vergrösserten Maasstabe erscheinen 
zu lassen, Johanti Gumid.

Verhandlungen dér Genossensehaft, amtliehe 
Zusehriften, Eingaben etc.

In Betreff dér Aichung dér Gláser und Flaschen hat
dér königl. ungar. Handelsniinister eine unser Gewerbe nalie 
berührende Veordnung erlassen, dérén bedeutsamste Verfti- 
gung fúr uns darin besteht, dass in Hinkunft, neben dér 
Aufsicht über das Schankgefálle auch noch die Ausübung 
dér Controlle über die im Gebrauche stehenden Gláser und 
Flaschen, resp. dérén Aichung an die Finanzorgane übergeht, 
dérén Pílicht es von nun ab ist, falsch geaichte Gláser und 
Flaschen in Besehlag zu nelimen nnd beliufs weiterer Anits- 
handlung dér competenten Polizei-Behörde Bericht zu erstatten.

Wer in seineni Gescháfte falsch geaichte Gliiser oder 
Flaschen beniitzt ist mit einer Geldstrafe bis zu 100 fl. und 
Entziehung seiner Schankbewilligung zu bestrafen.

Von besonderer Bedeutung für mis ist auch noch jener 
Theil dér Verordnung, nach welchen dér betreflende Fabri
kant und Hándler, welcher falschgeaichtes Glasgeschirr liefert, 
als Mitschuldiger ebenfalls bestralt wird.

In Folgendem gében wir die Verordnung ilirem Wort- 
laute nach:

sitt mi mini Hehe Munizipien IJngariis! Als Ergánzung tté r  
sub. Z. 2102 im Jahre 1876 erlassenen Verordnung des 
gewesenen Ministers für Ackerbau, Handel und Gewerbe, 
betreffs Aichung dér in Gast- und Schankwirthschaften in 
Anwendung stehenden Gliiser, verordne ich auch in meiner 
Eigenschaft als Finanzminister Folgendes :

1. Die obbezeichnete Verordnung, sowie diese meine 
Ergánzungs-Verordnung ersteckt sich auf allé jene Ortschaf- 
ten, in welchen auf Grund dér im Sinne des G.A. XXXV. 
vöm Jahre 1888 ausgefolgten Schanklizenz Getránke ausge- 
schánkt werden.

2. Weingláser können ausser den im §. 2. dér obbe- 
nannten Grundverordnung festgezetzten Grössen, auch nach 
Mass von 0.3 Liter angefertigt werden, so dass zwischen 
dér zűr Aichung dienenden Linie und dem Rande des Glases 
ein Raum von 12 Milliméter gelassen werde.

3. Dér Schankrechts-Eigenthümer ist dér Polizeibehörde 
gegenüber für die Richtigkeit dér Masse verantwortlich und 
sollte er mangelhafte oder den gesetzlichen Verfiigungen nicht 
entsprechende Gláser oder Flaschen in Verwendung habén, 
so ist er mit dér Konfiszirung dieser regelwidrigeu Geschirre, 
mit einer Geldstrafe bis fl. 100 und ausserdem mit dér 
Entziehung seines Schankrechtes zu strafen. Die Entziehung 
des Schankrechtes ordnet die betreflende Finanzbehürde an.

4. Mit dér im vorgelienden Punkte bestimmten Strafe 
ist auch derjenige Schankwirth zu bestrafen, dér bei dem 
Glasfabrikanten oder Hándler mit falscher Aichung ver- 
sehene Gláser, Falschen etc. bestellt. Dér Fabrikant und 
Glashándler, welcher mit falscher Aichung versehene Ge- 
schirre verkauft, ist als Mitschuldiger zu strafen.

5. Die Finanz-Organe kontrolliren mit dér Gefálls- 
Aufsicht zugleich, ob die in den Schankgescháft in An- 
wendungst ehenden Glasmaas ;e richtig bezeichnet sind und ob 
diese im Allgemeinen den Verfiigungen dér Verordnung 
Z. 2102 vöm Jahre 1888 und dieser meiner Ergánzungs- 
Verordnung cntsprcchen? Bei eventuellen Uebertretungen 
nimmt das genannte Finanz-Organ den Thatbestand auf, 
nimmt die mangelhaften Maasse in Besehlag und benachrich- 
tigt die betreffende Polizei-Behörde.

6. Die mit dieser meiner Verordnung nicht im Gégén 
satze stehenden übrigen Verfügungen dér sub Z. 2162 im 
Jahre 1888 erlassenen Verordnung des gewesenen Ministers 
für Ackerbau, I landel und Gewerbe, sowie die von mir sub 
Z. 10357/1800 erlassene Bewilligung dér fakultativen Lega- 
lizirung dér in Schankgescháften in Verwendung stehenden 
Glasgeschirre lasse ich unberührt.

7. Diese meine Verordnung tritt am 1. August 1892 
in Kraft. Budapest am 9. Juli 1892. Wekerle m. p.

'• Neue Mitglieder. Im Monate August 1. J. wurden als 
Mitglieder dér Genossensehaft áufgenommen:

Johann Pelzmann Gastwirth Vili. Pannónia szálloda.
Béla Wahrmann Schankwirth Vili. Baross-u. 19.
Gusztáv Leikam « IV. Kishíd u. 3.

Vendéglős kerestetik
szeptember elejére vagy közepére a tisztviselő telepi kaszi
nóhoz. F iatal, jó modorú házaspár, ki a vendéglős üzlethez 
ért és 500 frt készpénz biztosítékot nyujhat, előnyben részesül.

Főfeltétel jó konyha.
A szerződési föltételek a tisztviselő telepen Család* 

lltcza 58. SZ. a la tt  a délelőtti órákban megtudhatók.
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S Szállodások és radéglösökfigyelmébe!
.£> U ÜJ

<x>

’T>Mindennemű
f m  konyha- és asztali

kések
legolcsóbb gyári áron

feltétlen
kezesség mellett

Schuberfeh J. Pál
késm üves és  müköszörüs mesternél 

I 3 U 1 > A 1 > K 1 S T ,
IV. kér-, Granátos-u. 3. sz.

1 latvani-utczii sarkán.

Kizárólagos szállítok

EFÍZSÉj
Kitűnő gyógy- és élvezeti víz; emeli az étvágyat, elő-j^-íí^bU 

mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.

NIATTONI ÉsWILLE. BUDAPEST.

Borivóknak,

Köszörülések és javítások gyorsan és leg
nagyobb szakértelemmel legolcsóbban készít

tetnek.

A  V é g h le s i

VERA-FORRÁS
a legjobb és legolcsóbb

szénsavdús égvényes savanyuviz.
K ristály tiszta, a bort nem festi, tisztán  vagy 
borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 
vegyítve a legkellem esebb és legüditó'bb ital.

Budapesti fő rak tá r: ERZSÉBET-KÖRUT 56.
T e le fo n  ö sszek ö tte té s .

Forrás-kezelőség Véghles-Szalatna,
(Zólyom vármegye)

Számos raktár a vidéken
(Szeged, Debreczen, Pozsony, Nagyvárad, Kassa 
stb.) —  K apható B udapesten és a vidéken m inden 
fűszer- és ásványvizkereskedésben, úgyszintén 

m inden szálloda és vendéglőben.

kik a bort suvanvuvizoz&el tize 
rétik vegyíteni, mindenek e’ött n

____  -Jjtkitábbcgv̂ iiyes

ajánlható. E viz közömbösíti a bor savát és az italnak 
felette kellemetes, ingerlő mellókizt ád, annélkül, hogy 
azt feketére festené.

s a s I r p J r p J r ^ r p l r T T J r r g S ^ g p a ,

V é g h le se r

VERA-QUELLE
das beste und billigste

an  K o h l e n s a u r e  r e i c h s t e
a lk a lis c h e  S a u erw a sser .

K ristallrein, fárbt den Wein niclit, alléin oder 
mit Wein, Cognac, wie auch mit llim beersaft 
gem ischt gehört dieses W asser zu den ange- 

nehm sten und erfrischendsten Getránken.

Budapesfier H auntniederíage: EL1SABETH-RI51G 
Np. 56.

T ele fo n -V erb in d u n g .

Quellen-Direction in Véghles-Szalatna
(Sohler Comitat.)

Zahlreiche Nieder/ayen in dér Provinz

(Szegedin, Debreczin, P ressburg , Gross-W ardein, 
Kaschau ect.) Zu habén in allén M ineralwasser- 
H andlungen in B udapest und dér Provinz, wie 

auch in jedem  Hotel und Gasthaus.
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. LÖW EKSTEIN M. [MIHÁLY
1  c z é g tn la jd o n o s  L Ö W E N ST E IN  P . N Á N D O R

Budapest, IV. kér., Eskü-tér (alapittatott 1864.)

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé 
franczia és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, linóm  k o n y h ák  részér

finom főző b o rt: M adera, M arsalla, Sherryt.

=(2í

Kizárólagos főraktára az „Anglo Continenthal Thee-Association^-nak
legjobb fekete teákban, valódi Ja n u iik a  rum ok.

• • • • • • • •  K Í V Á N A T B A  Á R J E G Y Z É K  B É R M E N T V E . • • • • • • • •

^ g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ^ (?

Ö L T I
A helyett, mint ez az ipartörvénybe ütközőleg gyakran történik, hogy

© •V A L T O Z T A T A
ürügye alatt divatból kiment árukat mélyen leszállított árakon kínálnánk, egyszerűen a t. vevöközönség 

becses figyelmébe ajánljuk óriási nagy és folyton uj választékú raktárunkat

SZŐ N YEG EKBEN  - * B
a legújabb mintákban, s a legnagyobb választékban, továbbá

FÜGGÖNYÖK- ÉS BÚTORSZÖVETEKBEN
a legjutányosabb árak és feltételek mellett.

Stambul- és Smyrna-szonyegeinket □  méterenkint 9— 10 írttól feljebb,
teljes méretért kezeskedve.

N A G Y  V Á S Z O N - é s  P A M U T Á R U  R A K T Á R U N K ,
továbbá

fehérnem ű, m enyasszonyi kelengyék és ágynem ű-készletrő l szóló 
300 á b ráv a l e llá to tt á r jeg y zék ü n k e t ingyen  és bérm entve kü ld jük .

KUNZ JÓZSEF ÉsTÁRSA cs. és kir. udvari szállítók 

Budapesten, V. kér., D eák-tér.
Az „Országgyűlési Értesítő" kő- és könyvnyomdája, Budapest G ranátos-utcza I. szám.
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