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UNITAS
Szaklap, fogadósok, vendéglősök, kávésok, pinczérek, kávéházi segédek és ezek összes érdekei számára,

Felelős szerkesztő: FÁSZLER IGNÁCZ.

S z e r k e s z t ő s é g '  é s  Ih le tő , © l i i v a / c a - l : l E ö f i i z e t é s I  á r a :
L i p ó t v á r o s ,  h á l v á n y u t c z a  12. s zám,  I. e m e l e t .  ! Negyedévre 1 frt 50 kr. Félévre 3 írt. Egész évre 6 frt.

Előfizetéseket valamint hirdetményeket elfogad alap számára, t. Leth Lajos Jár,,^./^lyközvetiíő intézet, Aranykéz utcza *». szám,
valamint Kutschera M ihály űr a kávés társulati iroda Vehetője, Lipőtutcza 10. szám.

Felkérjük t. vidéki előfizetőinket, hogy az összeget, iega! kai masabban postautalvánnyal küldhetik be.

K i a d ó ’ szó .
Tisztelettel felkérjük mindazon urakat, kiknek szakla

punkat kezdettől fogva mindeddig beküldtük és kik előfi
zetéseikkel mai napig hátralékban vannak, hogy kötelezett
ségeiknek mielőbb eleget tenni szíveskedjenek, vagy ha la
punkat járatni nem akarnák, a legközelebbi számot el ne 
fogadják, mert ellenkezőleg mindazon urakat, kik sem a 
pénzt sem pedig a lapot vissza nem küldik, mint előfize
tőinket fogjuk tekinteni.

Előfizetéseknél a postautalványok használat;,t ajánljuk,

Előfizetési á r :
Egész é v r e .................................  6 fr t .
Félévre . . .............................................................3 fr t .
Negyedévre ............................................................ 1 f r t5 0  kr.

Hirdetéseket jutányos áron számítunk.

A kiadóhivatal.
Budapesten, bálvány utcza 12.

Budapest főváros polgármestere.
1879. 2757. elnöki sz.

Fászler Ignácz bejelentése a „Gambrinus“ czimtt lap körül 
beállott változások iránt.

R.
Fászler Ignácz urnák ezen bejelentését, hogy a „Gambri- 

nus“ czimü lap f. évi október hó 1-től kezdve, mivel a kávésok 
és segédeik érdekeit is felvette tartalmába, „Unitas“ czim alatt 
és magyar német nyelven fog megjelenni és hogy ugyanezen 
nappal Török István visszalépte folytán a felelős szerkesztőséget 
is a bejelentő vállalja magára, ezennel tudomásul veszem.

Miről Fászler Ignácz felelős szerkesztő és kiadó urat (1. V 
kér. Bálvány utcza 12. sz.) tudomás végett felzeten értesítem.

Budapest 1879. október 5-én.

K a m  m er m a y e r K á r o l y .  
kir. tanácsos, polgárm ester.

Szatmár-németi pinezér egylet
Az embernek életében, akár egészséges, akár beteg korá

ban, beszokott állni egy időszak melyet Krízisnek neveznek, s 
ennek mikénti lefolyásától aztán élet vagy halál.

Egy ilyen Krízisen kellett a mi szaklapunknak is keresztül 
esnie, melyet szerencsésen ki is állt, és ha a pártfogás után sza
bad Ítélnünk, melyben szakkörökben részesül, annak életrevaló

i ságát valamint fennállását biztosnak tekinthetjük. — Részrehaj- 
| tatlauul akarván ítélni, nem akarjuk magunkat idegen toliakkal 

fekziezomázni, — nem lapunk iránya vala főtényező, hogy a 
kezdetbeui részvétlenség, mely különösen a fővárosban mutatko
zott, most ellenkezővé változott, nem a mi dicsőségünk ezen. 
mefamorphosist létrehozni, hanem a fáradhatom buzgalma szat- 
már-németi pinczéregylet tisztelt elnökét Vass Jánost illeti. Az ' 

: említett egylet a legfiatalabb a hazában, mindannak daczára leg
előbb belátta egy szaklap szükséges voltát, és legtöbbet is ál- 

1 dozott, a haladás e tényezőjének oltárán ez által hasonló gomlol- 
I kodásu kartársai előtt a legnagyobb becsülést és elismerést vívta 
| ki- — De mi is teljes erőnkből rajta fogunk lenni, hogy a szat

már-németi egylet részéről belénk helyezett bizalomnak megfe
leljünk. — A legszentebb kötelességünknek tartjuk, e lap ha
sábjain ügy buzgalmáért a leghálásabb köszönetünket nyilvá
nítani.

Tek. \ í̂ ss János elnök ur az egylet nevében körözvénve- 
ket küldött minden hazai pinezér egylethez, melyben felszólítja 
t. kartársakat, hogy a szaklapot mind szellemileg, mind anyagi
lag pártolják, erőjüktől kitelhetőleg.

Ezen nemes onérdeknélküli eljárást megköszönni, nincs szó,
| de nem is szorul köszönetre, minthogy eléggé boldogítja azon ön

tudat, hogy egy derék műnek alapkövét segítette lerakni. Ó nem 
pinezér hanem önálló független főnök, kitől annyival szebb e 
tett, minthogy itt világosan kilátszik mily benső kötelékek fűzik 
össze a főnököt a segéddel.

Tisztelet, az oly egyletnek, melynek ilv derék és józan gon
dolkozása elnöke van!

A „szatmár-iiómeti pimzór-eiryesülot*4 felhívása,
a testvér „pinezér-egyesületekhez''1 és kartársakhoz!

Tisztelt Kartársak!
A ,p in  e z é  r - e g y e s ü l e t e  k“ illetve pedig a pinczérek 

érdekeinek támogatására, nemcsak anyagi előnyei -, de erkölcsi 
tekintélyük emelése és megteremtése czéljából — mint tudva 
vas — szeptember hóban „Gambrinus“ czimü szaklap jelent 
meg, mely mint a fogadósok, vendéglősök, kávésok és pinczérek 
szaklapja, még az érdeklettek körén kivül is nagy hatást keltett 

Még nagyobb volt azonban a mi örömünk, kik egy — a 
pinczérek anyagi előmenetelén, erkölcsi önbecsérzetük felgerjesz
tésének nagy munkáján fáradozó lapnak ily irányban való törek
vését s ebből származó nehéz ugyan, de a „pinczér-egyesületek“ 
életképességére s a pinczérek erkölcsi és szellemi mivelődésére 
oly fontos és rendkívül nagy befolyású „szaklapnak11 megjelené
sét már előbb is óhajtva vártuk. Méginkább fokozódott ezen 
örömünk akkor, midőn az említett lap vezérférfiaiuak áldozat- 
készségét, a mai viszonyok közt valóban merésznek mondható 
vállalkozását látva, éleznünk kellett, hogy a hiány, melyet e 
vállalat által a buzgó kezdeményezők betölteni akartak, csak
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akkor lesz valóban teljesen pótolva, ha a „pinczér-egyesületek“ 
a maguk körében, valamint a fogadósok, vendéglősök, kávésok 
és pinczérek, a közjó érdekében e vállalatot tehetségökhöz mér
ten kellő módon támogatni fogják, s a közös czél eléréséhez 
nemcsak anyagi áldozataikkal, de szellemi erejükhöz mért sze
mélyes közreműködéssel és támogatással is pártolni fognák.

Mindezek fölötti örömünk azonban sokat vesztett erejéből 
akkor, midőn láttuk —■ hogy a „Gambrinus* vezérférfiai tévesen 
fogva föl a viszonyokat, a nevezett lapot német nyelven indítot
ták meg. Nagy volt a visszahatás saját köreinkben e miatt, 
nagy volt a nem tetszés, mely sok felől a nyilvánosság terén is 
majd gvöngédebb, majd keményebb módon nyilvánult. — E 
fölött valjuk meg nem is volt miért csodálkozni. „A nemzet 
nyelvében él“ mondja a költő, mi pedig mint a magyar állam
nak polgárai, kik egyéni törekvéseinket társadalmi téren is egy 
nvilvános közeg —  egy szaklap által képviseltetni, nem tehet
jük, hogy azt oly .módon eszközöljük, miáltal magyar polgártár
saink méltó megróvását érdemelnők ki s idegen törekvésekről, 
a germanizatió terjesztéséről vádoltathatnánk. Sokkal jobban 
ismerjük és érezzük magyar hazafiui kötelmeinket, sem hogy e 
tekintetben valakinek még csak alkalmat akarnánk is szolgál
tatni arra, hogy bennünket saját nemzeti nyelvünk ellenségeinek 
tekintsen valaki. Hála azonban a szerkesztőség okosságának! 
korán belátták a ferdén felfogott helyzet magyarázatából szár
mazó tévedésöket. A lap külalakját megváltoztatni, azt magyar 
nyelven is szerkeszteni elhatározták, s ez által beigazolták azt, 
miszerint okszerű felvilágosításoknak, a józan kapacitációnak 
örömest engednek és ismerik ama kötelességeket is, melyekkel 
édes hazánk iránt tartoznak.

Nincs tehát egyéb hátra, minthogy az uj, ezután „Unitas“ 
név alatt megjelenő lapot, mindnyájan mind, anyagilag, mind, 
erkölcsileg a legnagyobb mértékben támogassuk és pártoljuk. 
Erre felhívni ugv a fogadósokat, vendéglősöket és kávésokat, 
valamint a pinczéreket és pinczér-egyesületek — czélja jelenlegi 
felszólításunknak. Kellő eredményt csak úgy érhetünk el, ha 
van egv nyilvános közeg, melyben érdekeinkben teendő indítvá
nyokat, az egyesületeinkben netalán szükséges reformokat, egy
általában közös bajainkat s ezeknek javítását kellőleg megbeszél
hetjük és megvitathatjuk.

Tisztelettel kérjük tehát kartársainkat, legyenek rajta.

hogy ez uj vállalat életképes és saját érdekeinknek teljesen meg
felelő legyen, mi csak az együttes, nemcsak anyagi, de szellemi 
támogatás által érhető el. Egyesüljünk tehát e czélra, hozzuk 
meg áldozatainkat s vidéki tudósításaink által is azt személyes 
munkálkodásunkkal erősíteni el ne mulaszszuk. Ez által leend 
a most még nagyon zsenge, de közös támogatásunk által később 
nagygyá és fejletté válandó szaklapunk valóban életerős. Amire
törekedni minden józan gondolkozásu és értelmes kartársainknak 
erkölcsi és hazafias kötelessége. Melyre a midőn újólag tiszte
lettel felhívjuk t. kartársainkat, egész odaadással maradtunk 

Szatmártt, 1879. október hó 10-én.
A „sza tímár-németi pinczér-egyesület* választm ányán ak  megbízásából :

V a 8 s J á n o s ,  Sv a r c z K á r o l y ,
elnök. választm ányi tag.

A pinczérek szoknyában,
Fiatal csinos leányoknak felszolgálatra való alkalmazása 

egyike azon szokásoknak, jobban mondva divatoknak, melyeket a 
miveltség és jó erkölcsöknek hazájából, tudniillik Némethonból 
behoztunk. Kérdés, váljon köszönetét szavazzunk-e ezért a né
met korcsmárosoknak ? Határozottan nem. — Mi ezen szokást úgy 
tekintjük, mint culturalis életünk egyik haladását, a női eman
cipációnak némi vívmányát, helyeseljük, hogy a gyenge nem, is 
keresheti becsületes és tiszteséges módon mindennapi kenyerét, 
az elfoglalt talaj oly meredek és veszélyes, hogy a hátrány 
százszorta felülmúlja a nyújtott előnyt. Valóban az élőn}' pa
rányi és a hátrány, tekintve, hogy az ifjúság női része a kísér
tetnek áldozatul esik, nem lévén képes a csábitó hízelgő hang
jának ellentáliani, kimondhatatlan nagy. Úgy véljünk, hogy so- 
lid üzletek nem igen fognak nőket felszolgáiatra alkalmazni és 
csak kapzsi emberek folyamodnak ezen segédeszközhez, kik nem 
tőrödnek az erkölesiséggel és a sújtott szegény lányok jövőjével. 
Ha már ezen rákfene társadalmunkban elterjedést nyert, azon 
kellene lenni az illető tulajdonosoknak, hogy minden szemérem
sértő dolgokat a legszigoruabban megtiltsanak.

Mi ezen helyiségeket mint az erkölcstelenség gyülpontjait 
tekintjük, a hóimét a főváros többi részeit a kívánt anyaggal 
ellátják. És napról napra növekszik a nyomorúság, mely a tár
sadalom legszebb részét tönkre teszi.

T Á R C Z A .
A stíria i pezsgő és annak hazája,

Az áldott kis Champagner nevű tartomány, hol előállítják 
a hevesen forró pezsgőt, Francziaországban fekszik, és Frankban 
e tekintetben elvitázhatlanul az első helyet méltán elfoglalja. 
Röderer, Floer és Cliquot czimü czégek az évek hosszú során 
át a föld egész kerékségét ellátták pezsgővel. Soha és senki 
nem merészelt a franczia pezsgő bor kizárólagossága ellen síkra 
szállani és mégis sok borkereskedők és nem kevésbbé. ivók azt 
mondták, hogy a Champagner alig lesz azon szerencsés helyzet
ben, hogy az egész világot boraival ellátni képes legyen, hogy 
itt egész más viszonyok mérvadók és hogy az említett czégek 
évenként milliónyi pezsgőpalaczkot hoznak forgalomba, melyek
nek borra csak tartalom és aroma tekintetében áll rokonságban 
a valódi pezsgővel. Miudazáltal sokáig félrevezettettük magun
kat a francziáktól és vannak elegen, a kik azt hiszik, hogy 
valóságos pezsgőt isznak, ha előttük áll Carte Blanche vagy 
Veuve Cliquot, mely nem egyéb, mint jól kiforrt franczia bor. 
Mi Ausztriában is jó borokkal rendelkezünk és különösen a 
stíriai borok nagyon közel állanak á pezsgőhez. Lehet-e ily 
körülmények között Kleinoscheg uraknak rossz néven venni, ha 
ők, ismerve a franczia eljárást, a legnemesebb stíriai szőlőued- 
vekkel a pezsgő utánzását megkisérlették. És ime serény fárad
ságuk meg lett jutalmazva.

A stíriai pezsgő udvarképes lett, Kleinoscheg testvérek ő 
felsége udvari szállítói lettek. Nehéz küzdelem volt, melyet a

| stíriai pezsgőnek a valódi franczia pezsgővel ki kellett állania, 
az előbbinek az előítélettel kellett megküzdenie, mely azonban 
rövid idő múlva legyőzetett, a bor jósága, ízlése és zamatja által, 
ellenben fontos, hogy a stíriai pezsgő sokkal olcsóbb s innét van, 
hogy minden borjegyzéken Kleinoscheg névvel találkozunk. Van
nak azonban emberek, kik hibát találnak valamely áruczikkben, 
ha az olcsó: a Kleinoschég-féle bort jutányos áron lehet nálunk 
eladni és azért mégis lehet oly kitűnő és jő, mint a franczia 
termék, hiszen a stíriai bornál sok megtakarittatik vám fejében 
és azért lehet a, stíriai pezsgő olcsó és mégis jő.

Ezen bornak hazája a kis Gösting a szép Mürzvölgyben 
egészen Grácz szomszédságában.

Itt emelkedik egy nagyszerű telep, egy diszépitménv, me
lyet annak gazdag birtokosai Bachus valódi templomává átala
kítottak. Itt több ezernyi pezsgőpalaczk van elhelyezve, itt 
több mint 20.000 hordó nemes bor létezik és bizony nem üres 
dicsekedés és merészség, ha azt állítjuk, hogy a Kleiuoscheg- 
féle telep a legnagyobb ily fajta etablissement, mely a föld ke
rekségén található. A helyszínén meggyőződtünk, hogy a készí
tés módja ugyanaz, mint Francziaország leghíresebb pezsgőgyá
raiban és ezt nagyon alaposan érti a fiatal Kleinoscheg, mert ő 
látta az ilynemű gyárakat ott éveken keresztül működvén.

Újabb időben a Kleinoscheg czég két uj nemmel, tudniillik 
a Lady Sport és Sport Club-Champagnerrel örvendezte meg a 
borszerető közönséget és azok ámbár csak rövid idő óta állanak 
fenn, nagyon keresettek, különösen sportkörökben és ezen jó 
hirt meg is érdemlik.



iTELLENVERMTTLUNGS-IHSTITUT
dér Buda-Pester

HOTELIERE, GAST- UND SGHANKWIRTHE UND DES BUDAPESTER KELLNER-VEREINES
befindet sich: G oldene H a n d g a ss e  N r. 5 , im  Hofe.

Obiges Institut besorgt unter strenger Diskretion alles mannliche und Aveibliche Personale für Hotels, 
Restaurationen, Gast- und Schankwirthe, sowie es aucli alie Gesehaftskíiufe und Yerkíiufe verm ittelt.

M it dér Leitung dieses Institutes ist Herr L  u d v i g L  e t h betraut, Avahrend die Herren 
F e r d i n a n d  I t e i s z ,  F r a n z  G i l g  und J o s e f  S p e r l i c h  (provisorisch) bei dem 
Stellenverm ittlung-Institut als Agenten angestellt sind.

Nachdem obiges Institu t sich durch anerkannte Soliditiit und prompté Ausführung aller Auftráge, 
Avie aucli durch seine durch Statuten festgesetzte reelle Gebahrung besonders auszeichnet, und sozusageu 
als ein einziges in seiner A rt besteliendes M usterinstitut angesehen Averden kann, so^empfehlen A\Tir dasselbe 
allén P. T. Auftraggebern und Stellensuchenden.
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Herren-Schneider 

Budapest,Franz Deákgasse

Empfiehlt sich zűr Herbstsaison eiuem hoehverehrten Publikum und insbe- í  
soadere de.i Herren Hoteliers, Restaurátorén u. Kel Inéra zűr Anfertigung von 

$  Kieidungsstíicken uash neuester Fagon und aus den m olernsten in grosser \  
Vuswahl bei ih:n zu fiudendea Stoffen, zu den billigsteu Preisen. fc
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F is a h b la s e n  u n d  €r im m i-P r a s e r v a t iv  ^
f e i n s t e r  C^“CL3,l±±cx*t, sowie aucli

SPÉCI A LITAETEX fiir BAMEN

M Ő R I T Z  P ö  L I T  Z  E R  |
Bandagist. w

Budapest, Franz Deákgasse.
llüstellungcn wi rili'n g<'«" n Naohriahmc umgeheml prom pt cfPtietuirt. —gaag
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D a s  S t e l l e i i v e r n i i t t l u n g s - B u r e a u

üer Genossenscliaft dér Budapestéi* Cafétiers, befindet sich seít I August Leopoldgasse » .  10.

Dieses In stitu t das unter dér bewahrten Leitung des Herrn M i c h a e l  X u t s c h e r a  steht,
empliehlt sicli insbesondere den a u s A v a r t ig e n  Herrn C a f f é t i e r s  zűr Dienstverm ittlung aller, avíc immer Xamenhaben- 

Cafféhauspersonals, C a s s ie r iu e i l  etc., verm ittelt zugleicb Kiiufe- und Verkaufe von C a íT éh aU S ern  zűr grössteu Zufrie-

denlieit dér p. t. Auftraggeber, unter strenger Discretion.
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bestes, und gesiindestes Erfrischungs-Getríink ^

in Flaschen mit Glaskugelverschluss. ^
Vorrathig in den

Café’s, Konditoreien und Specereigeschaften, 0  

H a u p t - D e p o t  bei  0

BERGER, HOLZMANN & MUSITZKY, g
Budapest, V. Spiegelgasse 5. ^

Z ű r  g e fa llig e n  B e a c h tu n g !!
Wir erlauben uns, hierdurch höfl. aufmerksam 

zu machen, dass sich bei uns ein permanentes und 
sehr reiclihaltiges Láger dér

BERNDORFER ALPACCA-
und Chinasilberwaaren-Fabrik

befindet woselbst wir stets, laut aufliegendem Original- 
Fabrikspreiscourante verkaufen.

Die Herren Iloteliers, Gastwirthe, B tj hnhofrest au
rai eure, überhaupt grössere Abnehmer erhalten Rabatt.

H ochachtungsvoll

B r ü d e r  B o t / t h a u s e r ,
E ck e  Landstrasse und K önigsgasse, im von G yertyánffyschen  

' 'P  Hause.

Die Hűt- und Herren-Mode-Waaren-Fabriks-Niederlage des
E M A N U E L  M E C H L O V I T S

Budapest. Ecke Waitzner- und Franz Deákgasse,
empfiehlt ein reich sortirtes Láger von neusten

Filz- u. Zilinder-Hüten, echt franz. Cliapeaux-Claques, Kappen, fertiger Herren-Wíische,
ferner Cravatten, Krágen, Manchetten, Regenschirme, sowie allé in Herren-Mode schlagende Ariikéi, zu den BILLIGSTEN FABRIKS-

p r e is e n . Auftriige fü r die Provinz werden bestens effektuirt.

Kasé, Butter u. Delicatessen Handlung.
Ich empfehle mein bestassortirtes Láger von : Hoch I. Príma Gebirgsbutter, Rindschmalz, Liptauer-Herbstkáse, Emmen- 

thaler, Groyer, Eidamer,Tam iasan, Tanzenberger echten S c h w a r z e n b e r g e r ,  Romadour, Olmützer Quargeln, Fromage de Brie, 
Neufchatel, Imperial, Reitenauer, Hagenberger und andere Kasé, ferner Sardinen in Oel, russ Sardinen, Sardelln, frische Caviar
sonstige Fischconserven; Salami, Kaschauer- Schinken e. c. t. zu den billigsten en gross- Preisen. Auftriige aus dér Provinz werden 
prompt bestens effectuirt.

Um zahlreichen Zuspruch bittet. Hochachtungsvoll
E .  A . R A Ü S C H

Kasé, Butter und Delicatessenhandlung, Innere Stadt 
Ecke dér Pfarrkirche (Rathhausplatz).

± j d d b b d b ü d d b ü b d d d d d d d d b b d b d b b d b i c j b d ü ü b b ^

c t 3™
B u d a p e s t ,  D o ro th e a g a sse  N r. 2,

i  nt o t e l  j  u m  ó n i g  t> o n U i t g a r  n "
Empfielt seine

Preisgekrönten Sálon Herren Hemden
aus bestém ChifTone vorztlglicher Sclinitt und ausgezeicb- 
net passent das Stuk á fl. 2.50.

Aus Fárbigem francösichen Stoffe (Cretton; in den
allerneuesten Dessins, per Sttlck á fl. 2.50.
Dise Hemden wurden auf dér Landes-Austellung im Jahre 
1879 dér Billigkeit und guten Fagan wegeu mit einer Me- 
daille ausgezeichnet. ____________

Unterhosen
aus ChitFon Leinen u. englisehen Pattent Koppét StotTe pr.
St. fl. 1.80._______________________________________________

Kriigen und Manschetten
aus bestem englisehen Schirting allé 4-fach, erstere fl 
2.80 bis 3. — letztere fl. 4.80 bis fl. 5. — per Dutzend

Schweiss-Sauger Unterhemden
Baumwolle, weiss 80 kr. pr. Sttlck.
'/a Schafwolle. fárbig fl. 1. — pr Stück.

Dass allé hier angeführten A rtikel nur dér besten Qualitát angehőren, dafür bürgt das seit Jah ren  
bcstehende Renommeé d.eses Geschaftes.

Provinz-Auftráge werden mittelst Pos tnachnahme prompt und schnellstens ausgefiihrt

Herren und Danién-Cravatten
in grösster Auswahl stets die neuesten Facons und Farben. 
Preise staunend biliig.

Fuss-Socken und Strümpfe
Baumwoll, Ecrü, Fild eccosse Seide, in allén Mode- 

farben u. Streifen von 25 kr. bis fl. 10 das Paar.

Taschentücher.
Baumwoll Batist mit gedrukten Rand pr. Dtz. fl. 2.40, 
mit gewebtem Rande fl. 3.—  aus Rein-Leinen fl. 6.— , Feinst 
Leinen Batist ajour Rand (Haut Noveaute) fl. 10.—

Seiden-Tiicher (Cascheneg)
in grosser Auswahl ebenso auch Seidentaschentücher.

Hosentrágr, Zahnbürsten, Kopfbürsten, Kámme, Chemi- 
sett Manschettenknöpfe, Spazierstöcke, Parfums, englische 
Fami ien-Seife und Fabriks-Lager von Seiden Sonn- und
Regenschirm zu auffallend billigen Preisen.

Budapest. 1879. Nyom. Grtlnhut S. ez. Ottó testv. Kalaputcza 8. Lapkiadó-tulajdonos Fászler I..



4. szám U Jí I  T A S. Szerda, october 15.

Többnyire úgynevezett éjjeli üzletekben találkozunk női 
szolgálattal, kiknek birtokosai ezen szerencsétlen lényeknek ha
vonként 15— 16 irtot fizetnek, hogy ez által mugukhoz édesges
sék a közönséget. Itt lakó személyek talán ismerik ezen ledér 
hölgyeket, de egy idegen visszariadna, ha tudná, hogy micsoda 
kezek által kapja kávéját. Nem tehetünk róla, de kötelességünk 
megrőnni a pinczéruők magaviseletét a különféle dalcsarnokok
ban. Tisztességes fellépés annál inkább volna kívánatos, mert 
nemcsak csőcselék fordul meg e helyeken. Az énekesnők szem
telensége és a felszolgáló hölgyecskék eléggé emlékeztuek arra, 
hogy itt minden nőieség háttérbe szorult és csak szemtelenség 
uralkodik.

Nem kell megengedni, hogy a leányok a vendégekkel együtt 
egy asztalnál vacsoráljanak, még akkor sem, ha ez a tulajdonos
nak hasznot hajtana. Gondolja, meg, hogy ő állampolgár, adófi
zető, egy tiszteletben álló testületnek tagja kinek ily gazdálko
dás nem válhatik díszére.

A mennyire pártoljuk a nöszemélyek alkalmazását minden 
más iparnál, oly annyira ellenezzük az utóbbiaknak tekintetbe 
vételét korcsmárosok és kávésoknál.

Velünk együtt minden ember be fogja látni, hogy egy ügyes 
könnyen mozgó pinczér sokkal kellemesebb benyomást tesz ránk, 
mint egy hosszú uszálylyal ellátott s azért nehézkes pinczérnő, 
ki emitt a vendégekkel, kezet szőrit, amott kaczérkodik és egy 
homályos szögletben csőkokat osztogat.

A főváros kávémérései.
Az éledő bárminő alakban is érintse a szerves életet, ha 

nem tönkrejutást, legalább orvoshatatlan betegséget eredményez. 
A növényt megfosztja legjobb nedvétől, a fát körülfonja hajlékony 
karjával s megfojtja, az embert körülveszi, mint a pók az ő ál- 
dozatját, és végre az iparnak pióczaként kiszívja legjobb vérét. 
A kávés inar élődője a kávémérés. Már a név maga jellemző és 
mégis fogva tartja ezen mérges nővény a társadalom meglehetős 
nagy részét. Ezen élődő a legtöbb solid üzletét károsította, 
nem talán azért, mert itt a testi szükségletek csekélységért fe
dezhetők. hanem egyedül azokból, mert a pongyolaság ily helye
ken az eréhyteleuség és erkölcstelenségnek szabad tért enged. 
Azért keresi fel az ifjúság ezen kávéméreseket, azért tartóz
kodik a katonaság alsó része, azért menekül ide a pros- 
titutió, mert itt akadály s nehézség nélkül űzheti aljas ipa
rát. A romlottság ezen helyei, tisztelet a kivételeknek — többet 
ártottak az erkölcsösségnek, mint a fővárosnak összes engedé
lyezett bordély házai, melyekben pedig Budapest hiányt nem 
szenved. A nyilvános helyek hatósági ellenőrzés alatt állhatnak, 
de ama vad örömházak, melyek csak kéteshirü egyéneknek szol
gálnak menedékül, kellő felülvizsgálat hiányában kijátszák a 
rendőrséget és becstelen életmódúkat az adóív védbástyája alatt 
tovább folytatják. Számos ilynemű barlang bezárásával hajótö
rést szenvedett a ledérseg Pozsonyban az úgynevezett várhegyes 
és itt a fővárosban, a kormány székhelyen tűrnek egy mérget, 
mely nemzedékünket megmételyezi, az ifjúságot gyengíti és a 
kórházaknak bizonyos osztályát betölti.

A közjóiét s az anyák rovására, kik leányaikat s fiaikat 
pusztulni látják, nem kevésbbé az országos védőre hátrányára 
tűri a hatóság ezen kárhoztatandó tizeimet és szemérmetlenséget 
csakhogy pénzre tehessen szert, nem tekintve, akár honnan jöj
jön az.

Kávéhamisitások,
F o n t o s  k á v é s o k r a  n é z v e .

A kávébabok értékének megítélésénél a közönség részéről ; 
méltán azoknak zöld színére súlyt fektettek; ezen ismérv azon
ban már nem bir többé értékkel Természetes, hogy azon eset
ben, ha a kávébabok szin tekintetében nem ütötték meg a 
mértéket, a kereskedő azon volt, hogy a nyers baboknak zöld 
színét minél tökéletesebben utánozhassa. Sajnos, hogy a búvár- 
kodó szellem e czélra rézauyagot tartalmazó festéket választott- 
és kikötővárosokban valóságos festő intézeteket alapított kávé

babok számára. Ha az ember a kávébabok tisztasáságát némi
leg akarja biztosítani, legjobb azokat, miután már ki lettek 
„választva", forró vízzel beönteni, szárítani és csak azután pör- 
költetni, Ily bánásmód által, mely eltekintve idegen festőanya
gok létezésétől, már a tisztaság szempontjából ajánlatos, a ká
vébab nem vészit semmit értékben, a kávé lényeges és hatásos 
részei csak pörköltetés által jutnak teljes kifejlődésre. Ha a 
kávébabok mosása elmulasztatik, netáui idegen festőanyagok a 
pörköltetés következtében még jobban beleeszik magukat azokba 
és kétségtelen, hogy ez — eltekintve a kávé rósz izétől —  
hátrányosan hat az emberi szervezetre. A viz réztartalmáról, 
melyben a kávébabokat megmostuk, legkönnyebben meg lehet 
győződni, ha egy tiszta vasból vagy aczélból való kést belemár
tunk és azt egynéhány perczig benne hagyjuk. Ha későbben 
kihúzzuk, azt fogjuk látni, hogy egészen vékony vörös réteggel 
van fedve, mely nem egyéb, mint fémes réz.

Honnan eredtek a bornak változatos hatásai ?
Mondás szerint, midőn Dionysos ifjú korában Naxia, a mos

tani Naxos a Dionysosreud légi főhelyébe utazván az ut fára
dalmait kipihenni egy kőre ült. így ülve és maga elé tekintve 
lábainál a földben egy kis palántát pillantott meg, mely oly szép 
volt, hogy azonnal elhatározta azt a földből kiemelni magával 
vinni s ápolni, félve, hogy a nap forró sugarai behatása folytán 
kis palántája mielőtt Naxiaba érkezne elhervad, azt megóvandó 
madár lábszái'ba tette s tovább ment. Áldott kezében azonban 
oly gyorsan nőtt a kis palánta hogy csakhamar mindkét végén 
a csontból kilépd t. Ismét félelem szállotta meg kis palántája 
miatt. A bajon segítendő azt a madár lábszárával együtt egy 
oroszlán lábszárba mely előbbivel erősebb volt tette. De csakha
mar ebből is nőt a növényke s kénytelen volt azt megóvandó, 
egy szamár lábszárba, mely előbbinél is erősebb volt, a madár és 
oroszlán lábszárral együtt tenni, igv érkezett Naxiaba. Midőn 
megérkezése után a növényt elültetendő azt a csontokból ki
venni akarta, legnagyobb meglepetésére találta, hogy a gyöke
reivel a madár, oroszlán és szamár, lábszárba kapaszkodott 
úgy, hogy a gyökerek megsértése nélkül, azt ezektől elválasz
tania lehetetlen volt. miért a növényt azokkal együtt helyezte a 
földbe, mely csakhamar felnőtt s legnagyobb örömére a legszebb 
fürtöket hozta, melyből azonnal bort készített, s osztotta szét 
az emberek közt. S mily csodát látott ezek után? midőn az 
emberek abból ittak! Először mint madarak énekeltek, s midőn 
többet ittak s midőn többetittak erősködtek mint oroszlánok 
míg később midőn még többet ittak olyanok lettek mind a 
szamarak.

Innen eredtek a bornak mindennemű hatásai.

Gliich Eriyya.

Egyleti hírek.
A budapesti pinczéregyleí ezennel jelenti rendes tagjainak: 

líirsch Mihály urnák September hő 30-án hosszabb szenvedés 
után, 64. évében — Kampfmann Ede október S-án történt 
gyászos kimúlásukat. —valamint pártoló tagjának Merwald Ven- 
czel urnák október 7-én, életének 55-ik évében való gyászos el
hunyták

A ..Beihesi!au egyleti koródában a városligetben jelenleg 
4, beteg tartózkodig.

A megállapított napi pénzsegélyben is részesül négy beteg 
tag és pedig 3. helyben, l. Pozsonyban. ^

Bek ü! (leteti.
M ottó : K iki a m aga háza elő tt seperjen ?

Közmondás.
Tisztelt szerkesztő u r!

Bebizonyított tény, hogy a fogadósok, vendéglősök, kávésok 
s ezzel együtt a pinezérség foglalkozása és éllietés módja keve
sebb testi fáradságot és phisikai erőt kíván, mint más iparos
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társainké. Ha az anyagi viszonyok tekintetében tennénk össze 
hasonlítást, talán akkor is a mi helyzetünk tűnnék föl kedve
zőbbnek, talán ez esetben is örvendetesebb valóság mutatkoznék 
a mi részünkre. Egy szóval valjuk meg őszintén és legyünk 
igazságosak, mi a n. é. közönség részéről igen szép és kedvező 
fogadtatásban és pártfogásban részesülünk. De mi eme szép és 
kedvező jelenség mellett is a jó helyzetnek megfelelően — (mi- 
türés tagadás mondjuk ki nyíltan) — nem egészen teljesítjük 
hazafiui kötelességünket, nem birunk elég műveltséggel, sem 
képzettséggel, sőt talán erkölcs ős jellem dolgába sem állunk 
azon a fokon, a melyen kellene, (tisztelet a kivételeknek,) ked
vező helyzetünket és szép hivatásunkat, mely nekünk jutott 
osztály részesül, nem méltányoljuk eléggé, mint honpolgár pedig 
a magyar hazafias szellem terjesztésében, —  még a magunk 
körében is igen keveset, vagy épen semmitsem teszünk.

Azért óhajtottam mindig, ezért emeltem ki és hangsú
lyoztam már többször, hogy bárcsak már körünkben is találkoz
nának egyes buzgó kezdeményezők, vagy a mi még jobb, akár 
egész testületek, a kik mint úttörők a felvilágosodás zászlóját 
kezükbe ragadva rázzanak fei abból a zsibbasztó tétetlenségből, 
mely önsúlyként ránk nehezült. Az ön becses lapját is, mint 
felvilágosodásunk egén feltűnt uj meteort, azért üdvözöltem oly 
melegen, megjelenésének azért örültem oly nagyon, mert abban 
szellemi emelkedésünknek, üdvös előhaladásunknak, valódi mive- 
lődésünknek azon hathatós eszközét láttam, mely t. kartársaink 
megrögzött „nem törődés"-ét (indelentiáját) és hibás felfogását, 
bal vélekedését, mondhatnám előítéletét eloszlatva, megsemmi
sítve hivatva lenne körünknek a közművelődés terén egészen uj 
irányt adni, a foglalkozásunk iránt nyilvánuló és néha-néha élesen 
emlegetett megvető nyilatkozatokat, okos tanulásunkkal, czél- 
szerü, de fokozatos előtörekvésünkkel meghazudtolni, s különösen 
a pinczérség állását ott a hol az nincs jól, nemcsak anyagi, de 
az erkölcsi terén is emelni és biztosítani.

Most pedig annyival inkább örvendek, mert t. szerkesztő 
ur! a körülményeket tekintetbe véve, becses lapját akként ala
kította át, hogy azt közös érdekeink előmozdítása czéljából mind 
a német, mind a magyar ajkú t. kartársaink egyformán hasz
nálhatják és benne élvezetüket találhatják.

Ez által, tisztelt szerkesztő ur ! föltalálta ama nemes 
irányt, megnyitotta azt a biztos, de rögös utat, melyen ama 
szép és nemes czél, művelődésünk czélja felé, mit elérni teljes 
erőnkből kell törekednünk, német ajkú kartársainkkal verse
nyezve avagy karöltve kitartó munkával és lankadni nem tudó 
hévvel haladhatunk. Föl tehát! tisztelt kartársak ragadjuk meg 
buzgó hévvel, és hozzánk illő ügyszeretettel a kedvező alkalmat,
—  igyekezzünk magunkat e nemes irányú es szent czélu műve
lődés felé haladásban tökéletesíteni, ne késsünk mi is szivünket 
és lelkünket úgy kiművelni, érzésünket finomítani, gondolkozá
sunkat fenkölt szelleművé tenni, hogy, bár nekünk nem tudo
mányos pálya ju tott osztályrészül, mégis mi is elismert tényezők
— lehessünk a tökéletesedni óhajtó emberiség gépezetében, s ha 
egykor a későbbi nemzedékből vallani a magyar nemzet műve
lődés történelmét megírja, azt val hassa igaz meggyőződéssel, 
hogy a most élő fogadósok, vendéglősök, kávésok és piuzérek 
stb. az igaz miveltségü emberek osztályába tartoztak, a tudo
mány, ipar, kereskedelem, művészet elősegitői, nemes pártfogói 
és erős oszlopai voltak!!! így lészen becsületünk és becsülteté
sünk, s ránk egészen más szemmel fognak a többi embertársaink 
nézni, s kivívjuk magunknak a társadalomban minket megillető 
méltó helyet!! E  magasztos czélhoz pedig úgy juthatunk el, ha 
a magunk körén túl, a közművelődésünk körébe eső kötelessé
günket is híven teljesítjük a jó alkalmat örömmel megkapva, a 
most megindult l a p u n k a t  az „Unitást" minél számosabban 
pártoljuk magunk is tanulgatva beleirogatunk gondolatainkat ki
cseréljük, nézeteink felöl egymást felvilágosítjuk, egymást az 
anyagi és szellemi téren pártoljuk, egymásiránt kölcsönös biza
lommal és szeretettel viselkedünk, egyszóvel a magunk szerény 
de hatalmassá válható társaságában válvetve, minden szépre 
jóra, nemesre, igazra buzdulva tevékenyen hatalmasan mun
kálkodunk.

Támogassuk tehát még egyszer fölkérem a tisztelt kartár
sakat, lapunkat a most keletkezett csemetét az „Unitast", mely

nek szép czélja nevében „egyesülés" rejlik, közösen dolgozva 
mozdítsuk ennek elő hasznot hajtó, nemes érdekeit, ne mond
hassa senki, hogy egyedül mi nem tudunk a megindult nagy 
mivelődési áramlatban, szakítani régi elmondottságunkkal. Ha 
igy fogunk tenni mi magunk leszünk szerencsénknek megala
pítói, a nagy közönség nagyobb bizodalmát fog belénk helyezni!

_________  V. J.

F E L H Í V Á S .
Bátor vagyok mindazon urakat felkérni, kik a legközelebb 

megalakítandó „Budapesti pincér kör" könyvtárnak megalakításá
hoz hozzá járulni szándékoznak, hogy a szépirodalmi úgy, mint 
a tudományos könyveket hozzám szíveskedjenek küldeni.

A t. ajándékozó urak nevei valamint a könyv czime aunak 
idején az Unitás szaklapban meg fog jelenni,

Budapest 1879. Október 15.

Szóhatcky József, 
könyvtárnok.

Szikazay-féle vendégló. nemzeti színházépület. I .  emelet.

Október hatodika.
„Jaj de busán süt az őszi nap sugára 
Az aradi vártömlöcnek ablakára,
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, 
A ki most ott a hazáért halálra kész!“

Halálra ám, még pedig díszes halálra!
„Uram fia, az ítélet akasztófa!"

Akasztófán haltak meg a hazáért, a haza védelmeért. 
A legdicsőbb tettért a leggyalázatosabb halál. Az embe
riség m egváltásáért keresztfa. A haza védelmeért akasztófa. 
A hazaárulásért aranykereszt.

így  fizet a mai társadalom érdem szerint. Óh haza
fiak, be sajnállak, hogy ti mégis ezt a társadalmat védi- 
tek, sőt ellensége vagytok az uj társadalomnak.

Akasztófán haltak a dicsők. É s meghaltak bátran, féle
lem nélkül. Csak az egy Damjanics félt köztök. De ő 
sem a haláltól. Hanem attól, a mitől a hóhérját in tette : 
„Vigyázz fattyú, föl ne borzold a szakálam!"

Most harminc éve e nagy gyásznapnak, 1 8 4 9 . ok
tóber 6-dikának.

M it ? gyásznap l nem. Ők meghaltak dicsőn, miutáu 
m egtették kötelességüket, s a hazáért haltak. Lehet-e en
nél boldogabb sors a mai világban ? Egykor majd, az uj 
társadalomban, élni lesz dicső a hazáért. Most csak halni 
lehet érte dicsőn.
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O T T O  T E S T V .
könyvnyomdája,

vésnök? és pecsétbélyeg nyomó intézete

IV. kér. kalapntcza lOik szánt.

Ajánlja magát mindennemű nyomtatványok készítésére 
úgymint: egész müvek, füzetek, röpiratok, hírlapok, fo -  
lyóit átok, falragaszok, hirdetések, étlapok, árjegyzékek és 
körlevelek, számlák, utalványok, eljegyzési és esketési j e 
gyek, látogató és czimjegyek, levélfejek, ezégnyomatu bo

rítékok és pecsétbélyeg stb.

a legizletesebben és hibátlan kiállítással.
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Fachorgan fíir Hoteliere, Gastwirthe, Kafétiere, Kellner. Kaféhausgehilfen und dérén G-esammtinteressen.
©eratitmortlidjer ÍRebafteur: I G N A C Z  F Á S Z L E R -

Kebűktion unb 3tbmiftration: fJrautuneraitons-fJrtifc mit frcitr JJolijufenbung:
© B t t e r g a f f e  91 r. 12, erften ©tód, mobilt allé 3 uí3>nf ten J11 ' ©ierteljaljrig 1 ft. 50 ír., í>albial)rig 3 fi., gaitjjaljtig 6 jl.

fenbeit finb. \ Snferoten merben b iílíg ft beredmet.

Qlbonnemente fomie S nferate  merben aucfj fomopl bon í&errn &. £et&  in bér ©telleiibeniiittlnngá=&anjlei: ©olbene §attbgaffe ?lr 
6. alá aud? bőm ©ureauleiter §errn Sflié^aei &utfcf>era iit bér ©teűenbermittlungáfanjlei bér ©ubapefter ftaféfieber=®enoffenfcbaft

Seopolbgaffe 9tr 10 entgegengenoiumen.
Ur.fere geebrten ©robinjabonnenten erfudjen mir uná ben ©etrag am beften mittelft ©oftanmeifung einjufenbeu.

J l  d i  s !

2Btr erfudjen aűe fene §erren benen mir nnfer gadjorgan bőm 
Slnfang an biá mm einfanbten, unb bie uná biá Ijeute ttodj ben 
©tanumerationá= ©etrag nidjt jugefettbet ^aben, bieá efieftená Ifjún 
ju  mellett; ober im gallé fie unfer ©latt nid t̂ 511 prattumeriren ge= 
fonnen finb, bie itadjfte 3lummer nidjt anjunefjtnen, bamit mir uná 
b arn a* ricfjteti főimen, ba mir fonft allé biejenigen §erren bie uná 
meber ©elb nocft baá ©latt juriidfenben alá 2tbonneiiten betradj= 
len merben.

SRan p rán u m ertrt  
granco mittelft ©oftanmeifuttg;

©anjja&ríg 6 fi. — , fmlbjafirig 3 fi. — , bierteljafirig 1 fi. 50 ír.
3 n f e r a t e  m e r b e n  b i 11ig f t  b e r e k n e k

Die 3U>miniftration.
Oöttergaffe 3ír. 12.

Per ^atmarer êlluer-Herem!
©é treten int tttettfdjltdjen Seben, fei bieá in feinetn gefunben 

ober frattfeu guftanbe, jeitmeilig ÜRomente ein, bie mán ftrifiá nennt, 
unb bon bérén ©erlatif ©efunbbeit, ober ítimmerlidjeá ©erenben, — 
Sein ober 9tict>tfeiu abljangt. ©iné földje Sírifiá murbe and) unfe= 
rent gadjorgan ju STlieil, bie eá attdj gliidlidi überftanben, unb menti 
maii auf ©runb bér aűfeitig madjgemorbettett Xkeilnaljme bie plö(j= 

unferem jungen Unterne^tnen eiitgegengebradjt mirb, bemfelben 
ein ©rognoftifon ftellen barf, fo erfdjeiut uná beffeit Sebeuáfdtiigfeit 
unb fernerer ©eftanb alá boUfontmen geficfiert.

ííSír moűett geredjt feiti, unb uná nid>t mit frembeit gebern 
fcíműden. 3íicí>t bie biéljcrige Xenbenj uitfereá ©latteá mar bet 
mafegebenbe gaiftor, bak bie anfcinglidje SC^eilna^mSlofigfeit, bie ficf> 
namentlidj íjier in bér &aupftabt geltenb maciié, fid; plöfclidj in baá 
©egenttjeit umfdjlttg, nidjt uná gebüljrt bér 9tut»m biefe ÜJletamor= 
l̂>ofe ju ©$ege gebradjt ju  Ijaben, fonbent ben raftlofeu 33eftre= 

bungeu beá ©jatmarer fteűnerbereiná im 2tttgemeinen, unb bie feineá 
í^rafeá béé &errn góljaim ©aff inábefonbere.

S5er ©jatmarer Sbetltieroerein, —  35 e r g  ü u g ft e im  S a  nb e
__ ât in geredjter ÜBürbiguug bér 9iotljmenbigíeit eineá gadjorga=
ueá, fiir baá feruere ©efteljen beáfelben, meit mebr getljait, alá mii
je Ijoffen unb ermarten bürfte: er l;at burcfj feine eble Segeifterung, 
burdj feine aufopferenbe SCtyatigfeit, itnu in allén ©auen beá unga= 
rifdieii aSaterlanbeá aSerbreituug unb Ropnia út dt ju berfdjaffen, 
fidi ein ainrec t̂ auf bie emige, unauálöfdjlidie 35anf bar leit unb 
ainerfennung aűer ebenfo gefiimten gacbgenoffeu ermorben. 35aá, 
maá uufere ftrcifte nur oermögen, baá moűeu mir audj ferner tinin, 
um uná bér bont ©jatmarer Stelíueroereine fo groBmiitbig jugemen= 
beten Xbeilna^me audj míirbig ju madjen. Uior aűen auberem 
faltén mír eá, alá unfere ^eiügfte ipflidjt, ilnn unb beffen 93ertreter, 
an biefer erften ©téllé beá ©latteá. fomolil in eigenent, alá aucb im

9iamen otler unferer biáíjerigen ©önner unb görberer, ben tiefge= 
fü^lteften 3)anf ju botiren!

&err go^amt ©aff liek im 9lamen beá burĉ  i^m bertretenen 
©ereineá mestere km*erte 3tufforberungeu jur regen U;E)eilna^me 
an bem gacfyblatte „Unitaá", bruden, unb an fammtlicke ítellner= 
©ereine beá Sanbeé, fomie an bie ©rinji^ale berfeitben. 3)iefeá 
eble, umeigetmü|ige ©orge^en fönn mán nicbt mit eiuem, menn 
nodj fo tiefgefükltem 35anf anerfennen. SDiefe bebarf über
káliét feineé Satifeá, meil ein folcfjer fdjon in bem befeligen bem 
©efiiljle liegt, ju einer gitten ©adje ben ©runbftein gelegt ju Rabéit

^err goliaim ©aff ift fein fíellner, er ift felbftftaubiger ipriiu 
jipal, baljer bie bon ifim auágegangene gnitation untfomefir iné 
©emicbt falit, ba eá gebermann mit freubiger ©cnugtliuung confta= 
tiren fann, mié innig ba bie ©aitbe jmifcfjen, ©rinjipat unb ©ebilfeit 
gefdjlungen ftnb. ©^re einem fotelem ©ereine, bér bie ©fyre ^at 
einen földien ©rafeá ju Ijaben!

pte êlluer im Interraá.
S'ie ©ermenbung junger, fnibfdier fDíüb^eit jum ©ebienen bet 

©afte ift eine jener ©itten, ober beffer gefagt, eine jeuer ©íobett, 
bie mir auá bem Sanbe „bér ©ilbung unb gitten ©itten," b. ti- auS 
3)eutfcklaitb importirt babéit, ©oűeit mir bett beutfdieu 2Birtliett baft'ir 
einen ®anf botiren ? — áBir fagen eutfcbiiebett: 9letn! — 3Bir betraebteu 
tooljl biefe ©infíibrung alá etiteit gortfdjritt im ííulturleben, alá ein ©tűd 
grauenemanjipation; mir biliigeit eá bak and) bem jártén ©efcfilecbte 
ein eljrlidjer ©rmerb eingeraumt murbe, — bodj ift baá erruitgene 
Petráin fo abfdjltiffig unb gefabrlidj, bak bér 9ladjtlieil beit ©or= 
tlieil taufeubfadi íibermiegt. — 35er ©ortíjeil ift miitjig, —  ttub 
bér 9tad>tl>eil, — bak mir eine berjige gugettb bem ©erfalle ©reiá 
gébén, bak mir fie bor ben aibgrunb bér ©erfttdnmg ftellen, béréit 
Sodruf ein foldj ©efdjöpf faunt mieberfteljeu faun; ift grok- — 
9íeeHe, fotibe ©efdjafte, finb mir bér ©ieinitug, merben ftdj ftetá 
gégén bie ©iitfiiljrung meiblidjer ©ebienuitg ftreubeit, — aber fene 
geminnbafclienbe, madelige ©rifteujen ílammeni fidj an ein oer= 
merflidieá ©tjftem, fie umgeben fidj mit einer ©djaar reijettber 
©efdiöpfe, bie fie auá alléit ©tabttljeilen reqttiriren, unb gebeit fie 
alléit gubriuglidjfeiteit niicbterner unb angebeüerter ©afte ©reiá 
bie ben lelten fittlidieit giinfen in biefen Kiitberljerjen jertreten. — 
SBettit mait fdmit nadj földjeit gefdjdftUdjeit iíunftgriffeit feine Jgattb 
aiiőftredt, menü eá fdjou foldjer braftifefjer Elittel bebarf, unt étit 
ffJublifum E>eranjitiie^en, fo maré eá bie ©flicbt beá ©fjefá, barauf 
ju feljeit, bak bet Sliiftaitb, unb bie ©fme feineá ^attfeá gemabrt 
merbe, bak er bie Jfeliueriu, bie fidj bertraulidier ©íeife jum ©afte 
íjiitfe^t, ebenfo in ifjre ©rétijén miefe, mié er eá etma bem ííellner 
madjeit mürbe, bér mit einer 2)ame bie alá ©aft ba ift, traulidj 
coiioerfireu, ober fie gar mttarmen mollte!

2Bív betraditen biefe Socale alá bie tüffentirungápldke bér 
©roftution, —  mo baá ©tateriale qualifijirt mirb, unt bon ba auá 
bie bioerfeit „^irfckparfá" bér fjauptftabt ju  ergaitjeit. Unb tag=
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tagticb fteigf. biefe gittig béé ©tenijí; eineit* bér fcíiöttfieii
S^eile bér ©efetfc^aft erfciuft! /■'"

31tan greift auá> niá)t felien, unb jmarmeijjtentfieilé ín 51ad?t=
gefcbáften, ju eiitem meiblicfyen 33ebiettungé=materiale, beffen £auter= 
íeit mán int Soroméin nicftl anerfannt (iát, imb bejaí>lt biefen 
llnglüdlidien 15— 16 fi. per füfonat fíir bie 9lacf;t, um burcfy fie 
baé -jiubíifuiu attpdoden. Stabtbefanute Sperfoiten merben biefe 

“,9Jíarquefiiien" fennen, ein grentbet aber, miirbe ficfyerlid; |urticf= 
fcf̂ recfen, menn er müffte, bitre!) meldje faubere £anbe i^nt fein 
(Safé ferbirt mirb.

áSir fennen nic í̂ urnáin, baé söeitefnnen bér .fíedtterinen 
befoitbers in ben Solféfattgerliadeit, in fdjarffier SSeife pt ta= 
bein. gebe Sittgfpielljade ifi ein berari öffentlidjeé Socal, meldjeé 
auf baé anftanbige Setragen bér Sebienfteíen geredjten 2litfprud; 
í;at, uitb poar aué bem ©rímbe, meü nicbí alléé máé í;infommt, 
ple-mele ifi- Daitn geniigen bie fogenannten „Kiinftler", ben afte= 
tifcbeit Sitiit béé 'pitbUfunié ju töbten, unb eé nimmt fid; biet 
4ttnniev-aua, menü bér uormiegenb moraüfdie ©I;arafter bér meiblicben 
93ebiemiitg bie ©enteiníjeiíen béé „Sretelé" abfdjmadíit.

28ir Rabéit an ben 2BieberIicfifeiten bér ©angeiiitnen, an bér 
grecbíieit bér Sprad;e unb ©eften genug, um burd; baé meí;r álé 
auffadige Senelpueit bér Sebienuttg, baran gemafmt 511 merben, 
baé mir uné an einem Drte befinben, mo ade 2öeiblid)feit ber= 
fcfiminbet, unb uné baé btofse mailre @efid;t bér ©emeint;eit ge= 
jeigt mirb.

2)aé 3)tabd;eit bér Sebieitutig barf mit bem ©afte niemnlé an 
einem Sijcbe foupiren, — nie barf bér fprinjipal biefe ftobegiaíitdi 
bűiben — felbft tuenn fie üjut aucb uon dinben ifi. —  (Sr möge 
immer bebenfeit, baé er ein Steuertrager, ein 3)fitglieb eiuer fid) 
bér beften 2lcbtung erfreuenben .Storporation ift, unb baé il;m eine 
berartige 2Birtfd;aft nicbí jur CSfjre gereicbt

S o  felír tuir für bie Sermettbuttg bér grauen in jebem ®e= 
iuerbe eingeitommeii finb, ebenfo merben mir baé ©ebabren jener 
2Bírtf>e unb Gafétiere, metcbe eine 5pfíanpd;ule bér Serberbtbeit cul= 
titoirett, befdmpfen!

23ir, unb mii ints jeber einfidjtébode 'Dieitfd; mirb ptgebeit, 
baé ein ftinfer Steílner alíeufaíé eine angeneímtere Gi'fdjeimtng ift 
álé eine befcbíeppte, bed) d;ignoriríe Kettuerin, bie ba íQanbebrticfe, 
bort Siebeébíide, unb int ddinfel brüben Stiíffe auétí;eilt.

p t e  C « fé fd ) f l i i tn n  tser i ja u p tf ta M .

Ser tfíarafit in meld;er ©eftaít er immer an baé organifd;e 
Seben berantritt bringt ibnt meun uid;t — ^Berberben, bocb immer 
ein iitcorableé 0 iecbtí;ittn. Ser 'flfíanje entpetjt er immer bie beften 
ÍErafte, ben Söatitn mtifcbíingt erntii feitteti gefcbitteibigett 2írmen unb 
erbroffelt ibu, beit Dienfdieu umgarnt er mié bie Spinné ibr Dpfer, unb 
enblid) bem ©emerbe bent er gleicb einem (Sgel attt ebelften mbeile 
béé síürpers (iegt, eníúebí er fein befteé '-Bitit. — Ser 'fiarafit béé 
Síafébatiés ©emerbes ift bér 3un>gatfd;anf. — 2 dióit bér 2luébrud 
„Surogat" fennjeidiuet jut ©etttige bie Datalififatioit béé Dbjefteé, 
unb bennod; bat biefe ©iftpflatt^e mit fo mucberifdier SdnteUigfeit j 
einen Sbeil bér ©efeüfcbaft umfcblnitgeit, unb bat íbit feft in ibreit j 
gangén.

Stefer tfíarafü bat bie tneifien reeílen ©efebafte gefcbabigt, | 
nid;t etrna meü után bort unt eine Meinigfeit bie förperlicfieit ©r= I 
forberttiffe bedt, fottbern einjig unb alléin meit bie Uugebunbenfieit 
in fold;en £ofalett alléit Uittugenben unb gribolitciten freieit 2 pieí= 
raum lafft. Unb barunt fud;t and; bie gugeitb biefe íiaféfd;anfen 
auf, barum errid;tet aucb bér „Sfofafe" bort fein §auptqtta rtier, ba= 
rum beitíiét fie aucb bie fproftitution unt barin ií;r fcfiamlofeé ©e= 
merbe 511 betreiben. Siefe Stdtten bér iöerberbnié, (mir motten e i= 
n i g e b é r  33 e f f e r e u ausfcbíieéett,) babén bér Sittíidjfeit meíir 
gefebabet, álé atíe bie cottceffionirten iöorbeííe, an beiten ttnfere 
^auptftabt feittett Sliattgel leibet. Saé öffeittíicbe ^atté fattit unter 
be£)örbíid;er ©oittroHe fte£;en, aber jette miiben greubení;dufer, melcbp 
uieftté meniger alá el;renbaftcn Subieftett jutn ®d;íupfmittfel bie= 
nett, eittriel;eit fid; atté fDíattgel att Uebermad;uttg bent Sínné bér

BB B eH M H  BiraaGÍ H B  h m m r
fpoligei, rmb íréiben ifiren Unfug unter bem fcE>ü§enben 'Díantel, 
melegei ©teuerbogen ofne jeber; befiörblt^er 2Infeditung.

3Wit bem aitifbeben bér jabűofen fleinen ©pelunfett I;at matt 
feiner 3 eií ©djíoéberg in fjSreéburg bont Unge^iefer gereinigt, 
unb fiier in bér §auptftabt béé Sanbeé am ©i| bér 3fegierung bul= 
bet matt ein ©ift, meídjeé unfere ©etteratiou gefafirbet, bie gugero 
entmarft unb eine gemiffe 2Ibtbeilung bér Spitaler füEt!

21'uf ífoftén béé arigemeiuett 2£of>Ieé, auf floften bér ÍEütter 
bie i§re Söcbter berberben feben, baé frübjeitige Siecben ibrer Söbne 
erbüden tnuffen, auf Soften bér 2Bebrfraft béé Öaubeé bulbet bie 
Dbrigfeit biefeé finftere Sreibett meit fie Steuern eiunimmt, bulbet 
bieé bie fő tt je i meil bie IjJroftutition ob erlaubt ober unertaubt 
eine föfelffub ift — unb bem ©elbe fiebt matt eé iticbt att mober eé 
gefommett —  ben ©elb, fagt ein alléé Spricbmort, nttnmt feinnt 
Sdbmug a n !

2Uts kn Ueretueii.
® er SBubapefter aaffefm uőí ©e^ilfen= SSerein bat in

feiner lelten 3luéfd;uéfiéuug befd;loffen, eine pracbtboUe 33ereinéfaí;ne 
anjufd;affen, ttttb murbe mit bér Síufertigung berfeíbeit bie ginna 
R r i f t a  & © rti n m a l b  beauftragí unb bíírfte biefeíbe bié ©nbe 
Slobember a. c. bollenbet fein, unb audi bie gabnettmeibe 5ur felben 
3eit ftattfiuben, bei meld;er ©elegenbeit bér Serein groée geierlicb= 
feiten er.tmideltt unb ein reicbeé fprograutm auffteűen mid, uttb 
fammtlicbe Sruberbereine Defterreicb=lXugarné uttb béé 3luélanbeé 
einjulabeit beabficbtigt.

® er Sluéfc^u# bér 93ubapefter © afféfteber ©enoffen 
fc^aft b’ielt am 13. Dftober a. c. eine Siéuttg ab, unb fáméit 
unter 2ínberen folgettbett ©egenftditbe jur Serbanblung unb jtuar: eé 
murbe bie 2lbfd;affung bér adjabrig íiblicben Seujabrégratulationen 
unb Serabreidnmg bér Malettber unb iportononaié au bie geebrten 
©a)te uon Seite bér ©ebilfett aitgeregt, mobei adgetueitt bér áSuitfcb 
auégefprod;en murbe biefe berattete Sitté, bér 9teu$eit gentaé ein= 
Suftedeit uttb bie Serabreidutng bér Síeujabrsfalenber in ben Gaffé= 
t;duferu aufjulaffen unb mirb bér Stuéfcfmé biefen 2tntrag bér 
5tutdd;ft atté biefettt Sitt[aé ftattfinbeuben auéerorbentlicbeu ©eiternl; 
Serfauttulung unterbreiten unb biirfte aud) pír Slttnaljme geíangeir 

fBubapefter tiaféba ttégcbtlfen -Serein , gitt Sereiitéfpital 
béé Subapefter 6 afféI;auégef)t(fen=Sereineé befinben fid; gegenmartig 4 
erfranfte Díitglieber, mareitb 0 erfranfte iUitgleber bie feftgefe^ten 
tcigticben ©e(bgebiií;ren bejie^en.

■j- S e r  ^ u bap efter ftelín erífSerettt gibt biemit liaduicbt 
bon bem ütbíeben feiner orbentíicben -Dlitglieber, bér ^errett W tU  
d; a e l $  i r f d;, toelcber Sienftag ben 30. September, ttacb laitgerem 
~eibett in feinem 64. Sebenéjabre, ( S b u a r b  íí 'a tttp fm a ttit  met 
cfier Sfittmod) ben 8=tett Dftober — unb bon bent feitteé nnterftü= 
génben -Díitgliebeé, béé Verteit 955 e 115 e I ÜWermal b,  meldier 
Sieitftag ben 7. Dftober in feinem 55. Sebenéjabre, pír emigeit 
dinije beimgegattgett ift.

d t f r u f :
gd; fteUe an allé biejettigen .Öerren bie pír Serutebruug bér 

Sibliolbef béé ndd;tené febo. pi eröffitenbeit „Budapesti jtinezér 
kör1' baé i£;rige beitragen molíen, baé (Srfttcben, -üíicber, bie fomo^í 
ptr Seleíirung, álé aucb pír Unterf;altuug förberlid; finb, jur Ser= 
bollftánbigung bér S.bliotí;ef gefadigft fpenbeit, unb bireft au tnid; 
jufenben pt módéit.

Die Sianteu bér Spenber, mié aucb bér Sítel bér gefpenbeten 
SBerfe, merben feiner 3 e't int gaeborgan „ U n i t a é "  oeröffeutlicbt 
merben.

S u b a p e f t  am 1. Dftober 1879.
Sofef S jocbatcfp,

Sifittotíiefer,
Szikszaypc^ett Síeftauratiott, Staticmatttieatcr. (Sebanbe I. ©tocí.
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S ttíln tv  fete e# nícfjt fein ttJöltén.
* * * ? ©á mirft bieá ein traurigeá Sidjt auf ben ganjen 

Jteűnetfianb, ba§ er biele gpxbibibuen in feiner SHtte jabtt, bie mobt 
íteűner finb, ítettnerfiellen auáfüűen, fonft aber —  ficb ib™3 Setu= 
feá fdjdmen.

3 *  fönnte bier eine lángé fHamenálifte fölver ígértén aufjab= 
len, bie itn ©efcbafte mit friedjenber Untermiirfigfeit baá Slrinfgelb 
baá ilmen bet ©aft giebt einftreicbetx, aufjer bem ©efcf>öfte aber, na= 
mentiig in Socaten mo fie fetbft alá ©afte finb i£>r ^ncognito ftreng 
maljren, unb fidj febr fitten eá mértén ju laffetx, bafj fie bem 5tetl= 
nerftanbe angebören. Qcf) glaube, ba§ mir uná unferen Serufeá, 
infoferne toir fonft aitftanbige Stenfcben finb, — burcpauá nicftt ju 
fcbametx braudben. 2Boí;t b«t unfer ® tanb mandjeá fojiale Uebel an 
ficb, aber melcper bat e» nidjt ? Sietni mir uná anf ebrlict»e 2lrt unb 
Síeife unfer Srot oerbienen, babén mir butd?auá feinen ©runb uná 
unfereá Stanbeá ju fiam én; im ©egentbeil, eá xoirb bon uná maá 
Silbung unb 2lnftanb anbelangt xoeit met;r geforbert alá bon bexn 
ítaufmannáftanbe.

2Bir babén butdj bie Satut unfereá Serufeá febr oft ®ele= 
genbeit mit bob«u unb felbft atlerböcbfteu §errfcbafteii in Serübrung 
ju fommen, unb bieé alléin foEte uná baju"beftimmen, auf unferen 
Seruf eber ftolj feiix, alá ibn oerbeimlicben ju xnüffen-

©ine anbere Spejiá bon &eűitern eriftirt mieber, bie ficb bon 
allén bem, ben Steűuerftanbe betreffenben grageit fcbeu juríicfjieben, 
oon feinem Serein ober fonft einer bumanen ^ixftitution etioaá mif= 
fen mollen, unb ficb barauf ju gxxte balten, bajj fie einige ©rfpar= 
niffe befizeti, ergo bie £ilfe  beá 5teHnerbereiná nie im Seben benö= 
tbigeix főnixen. *

3hux, icb ioütifcbe eá biefen ígértén auá botlen Serjen, bajt fie 
nie in bie Sage fommen mögeit biefe §ilfe jn beanfprucben, alléin 
fie mögen aber axxcb bebeitfen, birfe eá um ben Serein febr traurig 
auáfebeix xm'irbe, xooUten ibm nur földje alá ÍJtitgUeber angebören 
bie gleicb audj feiner ,'gilfe benötbigen, xxnb, bab Dér bauptftabtifdie 
Stelínerberein meineá SBiffená nádi, fdiott fo utandjem -Serren fröftig 
xuxter bie 2lnne gegriffeu bat, bér früber axxcb auf ftoljem Soffe bie 
Síelt unb ibre Semolmer beradjtenb, burdigaloppirte, unb ebenfalíá 
nie Darun glaubte je bon biefem ftoljem Soffe berabjufteigen.

©á lödre überbaupt ju münfdjen, baj? ficb Die ígértén Stan = 
beágenoffetx etmaá xnelír um ben Serein unb feine auf baá allgê  
nieiixe aöol;l abjielenben Seftrebungen fümmeru mürbeu, aűein biefe 
fierrexx gtauben bamit, bajj fie iliren faum ueuneuámetfieu Síouatá= 
beitrag teiften. unb nidit gleicb Sagá barauf fid) franf melben, 
fdion mer meifj mié biel fiit baá atlgemeine 2Bobl beá gefammten 
Slellnerftanbeá geleiftet ju babén. SelbftberftdnDíicb faun uuter 
földien Serljdltmífen, uuter földjén .gnbioiDiien feine riditige ©ollegia- 
litdt jxí Staubé fommen, bcx fid) bér eine beffer, alá bér anbere 
bünft.

3d) fenne t>ier j. S . einen serrn „Golíegen" bér bor nőd) 
uidit langer Beit bie perfonofijirte ^Qöflictifeit felbft mar, feitbem ibm 
aber gortuna m it bér © u nft b ér D am e be á <q a u f e á be= 
gtüdte, glaubt er fid) fdtou erbaben íiber allén anberen ju ftebeu, 
unb im fíebenteti jgixnmelreidj ju befiuben, íodbrenb bieá feiu -iginx = 
melreid; eben gar fein simmelreid), fonbern ein geioöbnlidier, all= 
géméin mit „itt" bejeidpieter Drt ift!

®eit ©rup ben ibm ein minber beglüdter ©oűege barbietet, 
überfielit er gemőtm'.icb, benn maá mürbe bie Síelt baju fagen, menü 
ein au bér Seite feineá ifíriujipalá im Síngen burcb bie Stabt fa^ = 
renbet .HeEner, einen anberen per pedes apostolorum fid) burd) 
biefeá irbiid?e 3ammertí)al burd^fcblagenben ©oilegen juriidgrüien 
mürbe ? !

Som  ^eűnerbereiu barf in feiner ©egenmart nidu gefprocbeu 
xoerben, eine fotelé ©onperfation beleibigt fein Dí)v, uub; erinnert 
il>m baran, bae er felbft ein Stellner*) ift, unb baé, menti bie met=

termenbife^e ©őttin gortuna il>m l»eute iDíorgeu ifyv 2lntlifc abmen= 
bet, er rnieberum E)öflid> roerben fann, unb in ©emeinfdjaft mit an= 
bérén ígértén „©ollegen" noĉ » in irgenb einem Síinfel beá Stabti 
mdlbx êná „auátjelfen" fönnte. „Memento ci taba fero es, et ift 
taba fero reverteris!“

Ciner bér ftc  ̂ eine ®§re barauá mai|t -ftetlner ju fein.

2fn biefer ftefjenben Síubrif erlauben mir uná unfere auámát= 
tigen §errn ifírinjipate, Stanbeágenoffen, unb fonftige Sefer auf 
folcbe fyierortige 5 irmeu aufmerffam ju madjen, bérén reetteá ©e= 
bafjrett aűbefannt ift, unb an bie maii ficb im Sebarfáfalle forgloá 
meitben barf.

Sc^neiberá 9lacbfolger © ubabeft &orotl>eagaffe 
r, 2 , im Jpotel jum  „ ílő n ig  o Ungarn.^ tóröBte Siieberlage 

bér auerfanut feinften unb bauerbafteften bei bér lelten £anbeá= 
auáfteEung fogat preiágefrönten Jpercem ilSaf^e, unb alíer fonfti; 
ger iitá ^ierremüJlobewaaren ^ucb einfdilagenbeu 2lrtifelu ju ben 
biűigften S reifeu.

Srobinjauftrage merbeu mittelft ifíoftiia(bnaE)me prompt unb 
fcf)ixeífiená auégefü^rt.

3  ipoloit^i <rren=($c^neiber ^ubapeft Sranj=® eaf- 
gaffe. ©ineá bér gröiten uub feinften Jp<rcen6leiber=2ltetieré,
beffen gefcbmadboűe unb bauerl)afte ©rjeugniffe bei bér ©tubl= 
meiéeuburger Sanbeá= unb ©emerbe=2luáftettung mit eine Siebaitte 
pramiírt murbeu. ©röfjteá -Sager mobernfter ígerrenfleiber. Stoffé 
in reidfltalftiger Suámabt ju anerfannt biltigen ffíreifen. iprobinj= 
auftrdge merbeu nad) eingefanbten SfaaB jur gröBteu 3 ufriebenl)eit 
bér p. t. 'Jluftraggeber auágefübrt, uub mittelft diacliixabme effef= 
tu irt.

fémanuel üJlec^looíté ©ubapeft @cfe Söaifenerg. unb 
f^ranj  ® eafgaff« ©rögte -öut xtito ^etren=9Dl:oben>aarert 
brtfé Slíeberlage. 3)iefe alté renommirte fyirma ift befonherá junt 
Ülufauf bon íyilj= unb 3átá»ii>er= í̂iteix, edft franjöfife^en ©fjapeauE* 
©laqueá, ‘ öefcbaftáfappeu, fertiger ĵerrenmdfdje, ^rabattén, ^rdgen, 
Slandietten, Segenicfiiriue ic. befonberá jenen .öernt in bér íprobinj 
befteuá eiiipfolilen, bie auf feine unb bauerbafte Síaare refleftiren.

fDíorife ^oltfeec ^ an b ag ift unb öaitbfc^umacfter ín 
©ubapeft f^ranj ® eafgaffe. ©röBte yabrifánieberlage bon felbft 
erjeugteit .tpattbfíftuben, 3Srurf)baubern uacb íieueften Snftem, 
©ummiprdferbatioen, 'fíarifer Spejialitdten fxir ígerrn unb Saiixeu 
etc. ju ben bílligfteu fyabxifápreifen.

iBrüber ifiotftaufec ®ubapeft (yefe fianbftravfo unb ^ő= 
nígágaffe in o ©ncrt^anffofcfteit ^paufe. Siefe jyirma emprebleu 
mir iuábefonbere ben .'öerrn Soteliern ©aftmirtfipn unb Dberfettneru 
jnn 'Jliit'ouf oon edit Sernborfer ííllpacca unb Kftinafilber 
beftecfeit, Bú'bfteinen, ©iranboá SarelaiifidBeu Saíjfdffern, ©ffig 
unb Debl .síaraffiueu, 'fífeffer unb 3 U(íerftreuer etc. alá eine bet 
gröfden Jabrifá ieöeríageu Sub.xpeftá in biefen Srtifelu ju ben 
couíantejten 'fíreifen.

S  e r g e r , íq  o l j m a n n u n b' S í u j i t j f o S  u b a p e ft, V. 
S  p i e g e £ g a f f e 5. saupt Sepot oon S i m o n a b e  unb súubeers 

ajeufe, bieá befte geiunbefte ©rfrifdntugágctrdnf in Jlafcbeu mit 
©laáftigelnoerfdiluB, übertrifft allé dbnlicbe lúá mm erjeugte íyabri* 
fate au ©iite utfb saltbarfeit.

Sxtf bie S p i e g e l ,  S u ft er uub S e r  g o l ber  ma a r e i t  = 
3  a b r i f á = 3Í i e b e r l a g e beá 3  o f e f X a xt f x g & © o m p., Su= 
bapef t  \". S o r o t l i e a  g a f f e •>, erlauben toir uuá iuábefonbere 
jene ígerrn .igoteliera, ©aftmirtben unb Gaffétierá bie ibre ©tabliffe= 
mentá renomiren, unb mit feinen Snftem uub Spiegetn etc. auá= 
ftatten befonberá aufiuerffam ju íuadieix.

3m íibrigen bermeifen mir unfere 'Jfí. X. Sefer axif bie Dieábe- 
jxiglicbeu ^nferate. •________

C ffener ®precf)íartl bes Üíebafteré.
§erru granj gritfebe sotel ítöuigiix d. ©nglaixb. 3)a eíneá 

plőblidi eingetreteneu tedmifdien Unfalíeá balber, fid; baá Slatt um 
einen ia g  berfpdtet bat, fo mufjte baá Semuffte aucb berfebieben.

) íetber! Semeríung beá ©etjerá.
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-< bestes, und gesiindestes Erfrischungs-Getrank ^
^  in Flasclien mit Glaskugelverschluss.

Vorrathig in den
 ̂ Café’s, Konditoreieu und Sjjecereige&chaften, 0

K
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H a u p t - D e p o t  bei

BERG-ER, HOLZMANN & MUSITZKY, íé^.

Budapest, V. Spiegelgasse 5. M
X

v : m ^  stotfeoiocioac9

Z ű r g efá llig en  B e a c h tu n g !!
Wir erlauben uns, hierdurch biifl. aufmerksam S 

Í2fl zu machen, dass sich bei uns ein permanentes und J  
’gfe sehr reiclihaltiges Láger dér
w BERNDORFER ALPACCA-
5 und Chinasilberwaaren-Fahrik 8

befindet woselbst wir stots, laut aufliegendem Orininal- 
Fabrikspreiscourante verkaufen.

Die Herren Hoteliers, G'ástwirtJie, Ba hnhofrestau- 
rateure, überhaupt grössere Almehmer erhalten Rabatt.,

HocTiachtungsvoI i

B r ú d e r  Bot/tfiuu.ser f ÍJ
Ecke Landstrasse und Königsgasse, im von Győrt.yánffyschen

(*P
■£&*

Flauso. w
g  > r 3 ! ' ! r *  w f i  f r •'f •; ;

^ ^ D i e  Hűt- und Herren-Mode-W aaren-Fa1 riks-Niederlage des

E M A N U E L  M E C H L O V I T S
Budapest, teke Waiízner- und Franz Deákgasse,

empfiehlt ein reicli sortirtes Láger von neuesten
Jrilz- u. Ziliiider-IIiiten, eclit íranz. Chapeaux-Claques, Kappen, fertiger Herren-Wásche,

ferner Cravatten, Krácen, Manchetten, Renenschirrre, sowie allé in Herren-Moile schlagende A riiké i zu den BILLIGSTEN FABR1KS- 

____________ PRE!S£N- Auttráge tű r  die Frovinz iverden bestens eftektuirt. “̂ jS&
, &s- saus&fi&éfr.Gs • 41 , <nn« m  tru iám fr- rft- ̂  ***■

<
i
i

i j®  ÜT
Herren-Schneider 

Budapest,Franz Deákgasse

0  Empfiehlt sieii zűr Uerbstsaison cinem hochverehrten Publikum zűr A a fér- ± 
j fi tigung von fvleidungsstücken nach neuester Facon aus den modernsten |

€”  Stotten zu den billigsten Preisen. ?
Derselbe erlaubt sich zugleicli ein p. i. Publikum auf sein reichsor- J  

€  tirtes Láger aller Gattungen dér feinsten echt englischen und französi- W  
| seben Stoffe isbesondere aufmerksam zu machen. ^
áj Provinz-Bestelluugen wderen laut eingesandten Mass prompt ausgefllhrt^^

g  n
^  Das Stellenverm ittlungs-Institut ^
y  d é r  l iu d n y e s t e r

Jílloteiiere, Gast- und Schankwirthe und des Budapestéi’ Kellner-Vereines 3 *  
*£? Y f

befindet sich : Goldene Handqasse Nr. 6. im llofe. Q

I)as St ellen ver mittlungs-Bu reá u
dér Genossenscliaft dér Rudap<‘ster Cafétiers, befindet sich seit 1. Augnst Leopoldgasse Nr. 10

Dieses Institu t das unter dér bewahrten Leitung des Herrn M ich ael K u tc h e r a  steht,
emptíeíilt síeli insbesondere den auswiirtigen Herrn Calt’étiers zűr Hienstvermittlung aller, wie immer Nameiihabeudeu 

Cafféhauspersonals. Cassierilien etc., verm ittelt zugleich Kiiufe- und Verkaufe von Cafféliaiiseril zűr grössten Zufrie-

denheit dér p. t. Auftraggeber, unter strenger Discretion.

Budapest. 1879. Njom. Grünhut S. ez. Ottó testv. Kalaputcza 8. Lapkiadó-tulajdonos Fászler I..
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