
Mélyen, tisztelt pártfogóinkhoz
Lapunk czélja nem csak egyeseknek, de tár

sulatoknak is, hasznos és mondhatjuk nélkülöz- 
hetlen szolgálatokat tenni.Programmunk bővebben 
szól. Ez alkalommal csak az a kérésünk, hogy 
lapunkat terjeszteni és becses pártfogásuk által 
támogatni szíveskedjenek, hogy a kezdeményezés 
nehézségeiben némi könnyebséget nyerhessünk.

Az előfizetési összegeket kérjük kiadóhiva
talunkhoz IV. Lipót-utcza 35. szám intézni.

Tisztelettel

a  k ia d ó h iv a ta l.

P r o g r a m m u n k ,
A midőn elhatároztuk, hogy egy „Magyar- 

országi vendéglő és kávéházi szakközlöny“
czímű lapot megindítunk, megvolt azon ön
tudat hennünk, hogy egy nagy és küzdelem
teljes vállalatra adtuk magunkat, egy oly 
vállalatra, melynek nehézményei nem cse
kélyek és talán még áldozatok arán sem 
lesznek kivihetők, azonban tekintetbe véve. 
hogy ily szaklap a magyar birodalom terü
letén eddig még nem létez, és hogy a vendéglői 
és kávéházi üzleteket sértő érdekek napról- 
ilapra tömörülnek, és hogy nines egyetlen 
oly lap. mely e sérelmeit védené, nincs 
orgánum, hol a méltányos panaszok a nyil
vánosság Ítélő széke elé hozassanak, nincs 
támpont, mely az ezen üzleteknél a türhe- 
tetlenségig elharapódzó visszaéléseket szel
lőztetné, késztetett bennünket lapunk 
megindítására.

Mink vállalkozunk e nehéz munkára, 
vállalkozunk még akkor is, ha szellemi mun
kánk kárba veszne, de vállalkozunk még 
akkor is, ha anyagi áldozatakba kerülne. 
Reméljük azonban, hogy a tisztelt vendéglős 
és kávés urak fel fogják ismerni, hogy egy 
ily szaklapra égető szükség van és hogy ez 
ma már nélkülözhetlen, hisz mink ezen a 
téren is visszamaradtunk, példa előttünk 
Ausztria és a külföld, Bécs városában ba
rom ily szaklap jelen meg, Némethonban, 
Berlinben kettő, Münchenben kettő, Lipcsé
ben egy. Párisban plane öt s mind fennáll 
és kellő pártfogásban részesül.

Tehát csak Magyarországon ne lenne ily 
szaklap? Csak itt nem állhatna fenn? Nem, 
ezt nem hihetjük, ezt hinni nem akarjuk, 
mert ez szégyen volna. Ismerve a magyar- 
országi vendéglősök és kávésok nemkülönben 
a segédek hazafiui érzelmét, bátran kimond
juk, hogy lapunk élni fog, mert a pártfogás 
hiányában ki nem múlhat, ez annyit tenne, 
mint önön érdekeiket a sírba vinni.

Lapunk feladatául tűzte ki magának:
1. a törvény keretén belől minden alkal

mat megragadni, hogy a vendéglői és kávé

házi ipar a képesítéshez kötött ipartestü
letek sorába felvétessék és elismertessék: 
ezen feladat vezérelvünk, e mellett lankadat
lanul fogunk küzdeni.

d. Л regale ügyben, minden hol-hol a 
regalebérlők által zsaroló visszaélések és 
felcsigázott követelések történnek, az illetők 
neveik nyilvánosságra hozásával, felszólalni 
és az illető hatóság figyelmét eme vissza
élésekre felhívni fogjuk. A regalemegváltást 
pedig mint a magas kormánynál, mint az 
országgyűlésnél sürgetőleg kérni fogjuk.

3. A tanonczrendszer behozatalát az ipar
hatóság utján és annak módozatait tárgyalni 
fogjuk.

i. A nyugdijkérdést mind a főnököknél, 
mind a segédeknél fejtegetni fogjuk.

5. Nyilvánosságra hozni fogjuk mindazon 
üzlettulajdonosok neveit, kik üzleteiket nem 
azon az alapon kezelik es vezetik, mini azt 
az 1884. ipartörvény XVII. törvényczikkében 
előírva van. Az ily üzletekre a rendőrség 
figyelmet felhívni, és egyszersmind figyelem
mel fogjuk kisériíi mindazon üzleteket, me
lyek netán jog nélkül gyakoroltatnak, az 
ilyeneket az iparhatóságnak hejelenteni fogjuk.

(>. Külön rovatot nyitunk előfizetőink ré
szére. melyben panaszaik avagy egyéb fel
szólalásaik felvéve lesznek.

7. Szinte külön rovatot vezetünk a ven
déglői és kávéházi segédek érdekeik meg
védésére.

8. Lapunk foglalkozik vendéglők és kávé- 
házak adás és vevésének nemkülönben minden 
berendezési tárgyak gyári «iráni beszerzésének 
közvetítésével.

1). Lesz ujdonságrovatunk is, melyben 
minden üzleti változások nemkülönben min
den az üzletekre vonatkozó egyéb események 
felsoroltatnak.

10. A személyzet részére állandó rovat 
lesz, az üresedésben levő állomásokról ugv 
helyben mint a vidéken.

N . Lesz kis hirdetési keretünk is, egy
úttal felveszünk minden hirdetéseket jutányos 
ár megszabása mellett.

\d. Tárczánkban hozzuk a legújabb és 
legérdekesebb regényeket és elbeszéléseket.

Továbbá Magyarország borpiaczát, bor
termeléseit, a bornak tiszta kezelését illetőleg 
érdekes czikksorozatot fogunk hozni. A borok 
hamisítása és állborok készítése ellen pedig 
küzdeni fogunk.

Ezek volnának röviden elősorolva azon 
pontok, melyeket programmunkba egyelőre 
felvettünk. A személyeskedő polemizálás la
punk keretéből ki van zárva, szívesen en
gedünk tért minden helybeli és közérdekű 
czikkeknek, sőt kérjük is mind a helybeli 
mind a vidéki t. előfizetőinket, hogy így köz
érdekű közleményekkel mentül gyakrabban 
szerencséltessenek, kérjük továbbá főkép a 
vidéki t. előfizetőinket, miszerint szívesked

jenek minket minden előfordult üzleti vál
tozásokról avagy egyleti ügyeikről folyton 
értesíteni.

A midőn a felsoroltak után lapunkat a 
nyilvánosság elé bocsátjuk, nem mulaszthat
juk el újólag azon kérelmet intézni, miszerint 
szíveskedjenek azt pártfogásukba venni és 
mentül terjedelmesebb körben azt terjesz
teni is.

В u d a p e s t . 1887. ápril havában.

Tisztelettel

S e l l e i  M i k s a ,
fő munkatárs.

A vendéglősök országos értekezlete
B u d a p e s t e n .

Első nap.
A vendéglősök országos értekezlete végre létre

jött, Összejöttek a vendéglősök, kávésok és korcs- 
marosok szép számban az ország különböző vidé
keiről. Képviselve volt: Komárom, Kolozsvár. Arad. 
Szeged. Nagyvárad, Kanizsa. Kassa. Győr, Vácz, 
Tövis, Újvidék, Pancsova, Szabadka, Xvitra. Szom
bathely. Debreczen sőt Pécsből is voltak vendégek.

Az értekezletet Gundel János budapesti ipar- 
társulati elnök megnyitotta, üdvözölve a szép szám
ban megjelent szaktársakat. Felhívta az értekez
letet egy elnök, három alelnök és három jegyző 
választására: az értekezlet tartamára megválasz
tattak egyhangúlag, elnöknek Gundel János, al- 
elnököknek : Nagy Gábor Kolozsvárról, Lakner Fe- 
rencz Nvitráről es Walter Ferencz Budapestről. 
Jegyzők: dr. Ács és Ihász György Budapestről, és 
Barabás Béla Aradról.

Gundel János tartalomdús beszédben kimu
tatja. mily égető szükség van az országos szövet
kezetre, mert ólomsülyként nehezednek a sok sé
relmek a vendéglői üzletekre s eme sérelmek csak 
a szövetkezet útján nyerhetnek orvoslást, kéri a 
szaktársakat az összetartás- és egyetértésre; be
széde általános tetszést aratott. Stadler Károly fel
olvasta a szövetség czélját egy igen szépen kidolgo
zott memorandumból, a főbb pontjai: I A regaletigy 
rendezése. II. A nyugdíjalap létesítése. III. Képe
sítés és tauonezügy. IV. A közvetítés, egy orszá
gos közvetítő-intézet által. V. A női személyzet 
humánus segélyezése.

Indítványozza egy szaklap megindítását, az ide
genek közlekedésének emelését. Végre kéri az ér
tekezletet. hogy most az egyszer ne maradjanak a 
kísérlet és jóakarat mellett, hanem ébredjenek a 
lethargiából, lépjenek a tett mezejére egyesült erő
vel és meg van győződve, hogy a siker el nem 
maradhat.

Mindezen kifejtett indítványok éljenzéssel fo
gadtattak.

Gundel elnök felteszi a kérdést, hogy elfo
gadja-e az értekezlet elvileg, az országos szövet
kezet életbeléptetését? Egyhangúlag elfogadtatott, 
mire az országos szövetség alapszabályai szétosz



tattak —  tanulmányozás és hozzászólás czéljából. 
Stump Dózsa Győrből indítványozza, hogy az alap
szabályok egy szőkébb bizottságnak adassanak ki 
tanulmányozás és indítványtétel végett.

Gundel elnök ellenzi ez indítványt, mert az 
idő rövid és az alapszabályok most ugv sem lépnek 
még életbe, mire indítványozó visszavonta indítvá
nyát. Wininger Bécsből üdvözli az egybegyűlteket, 
rövid, de szép beszédben és hálát ad az istennek, 
hogy ők ott tül a Lajthán nem ismerik, hogy mi 
az a regále; Lőrinczi József Kolozsvárról elfogadja 
elvben az országos szövetkezetét, azonban fenn
tartja magának a részleges tárgyalás alkalmával 
észrevételeit megtenni. Gundel János — előadja a 
regale-ügyet — fejtegeti, hogy a regál a régi úr
béri rendszer és földesúri jogok elavult maradvá
nya, melyeknek ma már semmi jogosultsága nincs 
s azokat tovább tűrni nem lehet.

Indítványozza, hogy a kormány felvilágosít- 
tassék ama sok visszaélésekről, melyek a regáléval 
történnek, mert nem hiheti, hogy a kormánynak 
ezekről tudomása lenne különben nem tűrné, s 
minthogy a kormány elvileg elhatározta már a re
gále megváltását, addig is, mig a törvényhozás e 
tárgyban törvényt alkotna, kerestessék meg a kor
mány. hogy addig is, akadályozná meg rendeleti
leg a regále bérlők zsarolását és túlcsigázott kö
vetelését és állapítana meg fix-díjakat — melyeken 
a regále-bérlőknek túllépni nem szabad, a közsé
gek elöljárói pedig utasittassanak. hogy a községi 
korcsmák csakis szakembereknek adassanak bérbe.

Gundel előadása általános tetszést aratott és 
lelkesen megéljenezték.

Kasch János Szegedről igen szép és a tárgyat 
kimerítő beszédben ecsetelte, hogy ők Szegeden 
mennvit szenvednek a regálebérlőktől, állapotjuk 
tűrhetetlen, kimutatja, hogy 64,000 forintot fizettek 
a regálebérlők Szeged városának, a vendéglősök 
50 forintot egy hektoliter sylvoriumtól, 100 frtot 
egy hektl. rumtól. 150 frtot egy hektl. konyaktól 
stb.. a bérlők most a várostól 24,000 frt bérleen
gedést nyertek, de azért a vendéglősök most is 
csak annyit fizetnek, mint azelőtt! ez valódi piócza- 
fajzat: indítványozza, hogy a kormány felkéressék, 
miszerint a regáledíjak megállapíttassanak, ez in
dítvány egyhangúlag elfogadtatott.

Ugyanez értelemben beszéltek meg Boér József 
Komáromból, Horváth József Kanizsáról. Lőrinczv 
József Kolozsvárról, Görgői Yáczról, Weisz Tancso- 
váról. Walter Tövisről.

Végre elhatároztatott, hogy a budapesti ven

déglősök ipartársulata bizassék meg a felterjesztés 
elkészítésével és átnyujtásával a kormányhoz

Az idő előrehaladt lévén, elnök az ülést fel
oszlatta.

Ez volt az első nap eredménye.

A második napon.
Az értekezlet e napon a nyugdíjalap előter

jesztésével vette kezdetét. Walter Ferencz ur volt 
az előadó. Az előterjesztés nem nagy tetszésre ta
lált, lényege következő: 5 frt havi befizetés mellett 
20 év után 120 frt nyugdíj élvezhető, az illető 
elhalálozása esetén, ha 2 ,* évig fizetett, özvegye 
ugyanannyi nyugdíjt nyer, 10 évi befizetés után 
60 frt és ha valaki Ю év előtt elhal, a befizetett 
tőke özvegyének visszafizettetik, ezen indítvány a 
bizottsághoz utasíttatott: Kasch felszólalt ellene 
és kijelentette, hogy úgy, mint jelenleg szerkesztve 
van, még a részletes tárgyalás alapjául sem fo
gadja el.

Következett a tanoncz-ügy, előadó Glück Fri
gyes, az előterjesztő fősúlyt fektet a képesítésre: 
a képesítést pedig a borismében, pinczekezelésben, 
ételkészítésben keresi: kiemeli, hogy a segédek 
törvényileg már munkásoknak, segédeknek vannak 
elismerve és munkakönyvekkel ellátva. Azonban a 
vendéglősök még mindig az engedélyhez kötött 
ipartizok sorába tartoznak. A tanonczokat 3 évi 

j tanidőre kívánja felfogadni, kik a 13-ik évet el
érték, középiskolát végeztek, ép testalkatiulk. ezek 
szakiskolákban az üzlethez megkivántató, tulajdon
ságok elsajátítására oktatandók stb. Indítványa egy
hangúlag elfogadtatott s a bizottságnak kiadatott 
kidolgozás vegett.

A programúi utolsó pontja az elhelyezési-ügy; 
előadó Wrabetz — rekedtsége miatt helyettesí
tette Walter Károly ki előterjeszti, hogy szük
séges egy országos központi elhelyező-iroda léte
sítése, mely egy fő és több segédhivatalnokok által 
vezettetnék a szövetkezet ellenőrzése mellett, hon
nan a személyzetet az összes szövetkezeti tagok 
szedhetik bizonyos megállapított díjak lefizetése 
után. Ezen indítvány is egyhangúlag elfogadtatott.

Következett az alapszabályok tárgyalása, me
lyek szinte kevés módosítással elfogadtattak, ez 
után a kongresszus feloszlott, szétment. Eredmény 
ről most még nem beszélhetünk, a jövő fogja meg
mutatni, hogy a sokból mit fognak keresztülvinni? 
lesz-e összetartás? életképes lesz-e a szövetség? 

I fel tud e emelkedni feladatának magaslatára ? ezek 
! mind oly kérdések, melyekre most válaszolni korai

E g y  f ő ú r i  d e l n ő .
(A »Pápai Lapok«-ból.)

A negyvenes években a magyar főváros más 
kinézéssel birt, mint jelenben, mert azóta száz évet 
meghaladó időre szóló haladást tett. Nem voltak 
omnibuszok, tramvav-k. komfortablek benne, sein 
propellerek a Dunán: a Császárfürdőhez és 0 - 
Budára 1846 óta csupán egy kis helyi gőzhajó 
közlekedett; — a lánczhidat akkor építették; és 
az egyetlen hid a főváros között a Redout előtt a 
Deák F erenez (akkor nagyhid) utczáról a Budára 
vezető hajóhíd volt. A dunapart csak a Lloyd épü
lettől kezdve a Rácztemplomig volt kőfallal erő
sítve, egyébütt olyan állapotban volt, mint a hogy 
a természet megalkotta, de Pesten és Budán azon 
különbséggel, hogy itt a szemetet ide hordták. Az 
a néhány gőzhajó, mely Bécsből s az Aldunától 
közlekedett, a Lloyd épület előtt kötött ki. Hol a 
mostani Ferencz József tér van, ott a lánczhid 
építéséhez szükséges deszkakerítések és bódék vol
tak. minélfogva a Dorottva-utczánál feljebb már 
nem kívánkozott sétára senki. A kerepesi-út, az 
üilői-út. az Erzsébet-tér (akkor nagy vásár tér) a 
Váczi-út egyaránt portenger volt; — a Váczi- és 
ország-út (most belső .körút) annyiban látszottak a 
fővároshoz tartozóknak, mivel szélesek voltak: — 
akkor még az egész országban nem volt boulevard. 
— Szóval a főváros egyszerűbb, s kezdettleges 
állapotban volt átalában. mert igazán nagyvárosi 
kinézése csak a bel- és Lipót városnak volt és a 
király-utezának, minélfogva az előkelő világ, a 
fashionable sétája is csak ezekre terjedhetett 
Azonban a váczi-, úri- és Dorottya-utczák, már 
akkor Magyarország fővárosának büszkeségét ké
pezték, ezek igen jól voltak kövezve és esténkint 
világítva s minthogy akkor még vasutak nem vol
tak s a vidéknek mindenféle népsége nem tódult 
a fővárosba, tehát a váczi- és Dorottya-utczában

csupán szolid és elegáns kereskedések boltjai vol- 1 
tak az igazi urak és úri osztálybeliek számára és j 
a fővárosban lakó s koronkint ide feljövő előkelő 
családok sétájukat s vásárlásaikat naponkint déli 
12 óra után és este tették a Váezi-utczábau.

A nevezett utczákban akkori időben nem volt 
az üzletekbe futóknak s vidékről feljövőknek s 
minden rendű és rangú svindlereknek az a bódult 
futása, megriasztó nyargalása, mint m ost: hanem 
akkor ezen nevezett főutezákban jól esett a szem
nek látni a nagy számmal sétát tevő, megelége
dett arczú s előkelő modorú főúri és úri osztály
belieket, időseket úgy mint fiatalokat, kik által az 
utcza teljesen el volt lepve. A ki ezen utczákban 
12 óra után és estefelé naponként sétát tett, annak 
módja volt Magyarország notabilitásai és Pesten 
lakó úri családokat megismerni, mivel ezeket min
denki ismerte és megnevezte. Bizonyos patriar
chális otthonosság jellemezte a fővárosi életet. 
Ereztük, hogy ez Magyarország értelmiségének, 
tudósainak, fiatalságának, a magyar főúri családok
nak lakó vagy rendes tartózkodási helye A fiatal 
ember mint juratus köteles volt Pestre jönni, hol 
az ország Összes fiatalságával összeismerkedett. 
Csaknem mindenkit ismertünk akkor, minélfogva 
nagyon kellemes volt a főutezákban a séta, hol 
mindig találkozott az ember ismerőseivel, barátjai- 
val, nem úgy mint most, midőn majdnem azt véli 
az ember, hogy idegen országban van

1846-ból egy Váczi-utczai kellemes jelenetet 
beszélünk el. Szén nyári napon, mikor még a főúri 
világ nem vonúlt falusi kastélyaiba, a Váczi-utcza 
nagyon népes volt, tömérdek család déli sétát tett, 
amott az anya leányaival, emitt apa s anya gyer
mekeikkel, odább csupa férfiak többen együtt, 
amodább vegyes társaság, nők és férfiak együtt. 
Mindenfelé előkelő művelt nép, egy rész a város
háza felé halad a másik rész azzal szemközt a 
Dorottya-uteza felé, mint ez lenni szokott. Ott 
látni Vörösmartyt a nála magasabb Deák Ferencz- 
czel haladni csendesen, emitt B. Eötvös József 
fejteget valamit séta közben Szalay Lászlónak és

volna, de én alig hiszem! Látszott a közöny már 
az első napi tárgyalásnál: alig volt fél tizenkét 
óra, a terem már is üres lett. Hisz nem is csuda, 
a hány vidék, annyi az érdek Más vidékek, más 
szokások, más és más szabályrendeletek, nincs egy
ség a törvényekben, nincs egység és nem is lehet 
egység a tagok közt, mert a mi az egyiknek hasz
nos, az a másiknak nem hasznos. Ezt pedig a he
lyi körülmények okozzák, no de netovább! jövőre 
lesz még szerencsém a kongresszusra visszatérni 
és nézeteimet tüzetesebben nyilvánítani.*)

Sellei.

A debreczeni pinezérek betegsegélyző és 
ápoló egyletének választmányi közgyűlése.

A debreczeni pinezérek betegsegélyző és ápoló 
egyletének választmánya f. hó 11-éről elmaradt 
választmányi ülését a tagok szép számú képviselete 
mellett f. hó 18-án tartotta meg a Patterman-féle 
„Páris“ kávéház belső tarmében.

. l e i e n  v o l t a k :

Gödény .lózsef, elnök.
Erős Jakab, kávés, alelnök.
Than Gyula, hírlapi ró, jegyző.
Választmányi tagok közül: Winkler Herman. 

Winkler Mihály. Tinágl Lajos, Kaufmann Ignác/, 
Burcháld Lajos, Glück Leopold. Freidenfeld Dezső 
és Wirtl .lózsef

Kevéssel 4 óra előtt, nyitotta meg az elnök 
a gyűlést, mely rövid egy óra alatt véget ért. 
Mindazonáltal hitelesítve lett az elmúlt gyűlés 
jegyzőkönyve, megvizsgáltatott a havi bevétel es 
kiadás és a legfontosabb tárgy a zászló kérdés 
rövid vitán keresztül foglalkoztatta a választmány 
tagjait.

Lobogó készítésére vállalkozó ezég beküldötte 
az egylet választmányi tagjai által előirt mintát, 
mely úgy szépsége, mint drágasága folytán a debre
czeni egyletek között páratlanul fog állani. Egyelőre 
ugyan el lett fogadva úgy a terv, mint a költség
vetés. hanem bővebb határozatot csak e hó végén 
vagy a jövő hó elején összehívandó közgyűlés lesz 
hivatva hozni.

Ezen határozatról az illető ezég hivatalosan 
lett értesítve.

Több tárgy nem leven, elnök megköszönte az 
egylet választmányi tagjainak szép számmal való 
megjelenésűket, és az ülést bezárta.

Bővebb észrevételeinket erre vonatkozókig fenn
tartjuk magunknak.

Csengery Antalnak, a hátunk megett Széchenyi 
István kapaczitálja valami közügyben gróf Károlyi 

I Györgyöt, előttünk, mögöttünk, mellettünk süni 
I sorokban úri nép mozog, egyszerre az utcza közé

pén elrobog egy szép két kerekű kocsi, melyet 
egv magas szép fekete ló von könnyű trapbau, 
szerszám, kocsi ezüstre, a lovat a kocsis ülésből 
egv igen szép barna magas férfiú hajtja műértő 
ügyességgel s kedvesen köszön csak úgy nézve 
másik ismerősének: gróf Batthyány Kázmér: odább 
Szerencsy István a ki r. személy nők tekintélyes 
poziturában beszél sokat a fiatal gróf Csákv .Já
nosnak: egyszerre kis trombita hang hallatszik a 
hátunk megett és szemkápráztató jelenet, mint 
tündéri látvány tárúl szemeink elé; piros atlasz 
mellények, atlasz szalagok ragyognak és lobognak: 
apró felszalagozott ponny lovak szaladnak, azokon 
csinos lovászok; csupa fény, csupa báj, csupa 
pompa és mit látunk Az utcza közepén elől rö
pülni látunk két gyönyörű pennyt, mint őzeket, 
egymás mellett, rajtuk egy-egy page, piros atlasz 
mellényben hasonló sipkában szalagokkal, ezek 
után négy hasonló szép ponny fel pántlikázva repül 
egy kis alacsony kocsival, melyben egy angyali 
szépségű szőke istenasszony ül mosolyogva es 
gyönyörű szalagokkal díszített gyeplőkkel hajtja a 
négyes fogatot mint a nyíl, a szép nő kocsija mel
lett megint két ponny két lovas a lovasok mind 
úgy öltözve mint a. legelői repülők csokrokkal, 
szalagokkal. A pennyk repülnek, a szép lovász gye
rekek repülnek és az egész jelenet, mint egy tün
déri álom, mint egv olympi látvány repül es el
repült. A közönség néz és bámul, mi alatt az egesz 
jelenet elröppent es csak a szép fürtök lebbencse, 
a széj) szőke arcz kelleme, a szemek nefelejtseivel 
es az ajkak rózsa bimbójával kifejezett köszöntés 
kecse maradt meg emlékezetünkben. Mindenki 
meglepetve kérdezett mindenkit és mindenki élén
ken felelt: Gróf Zichy Mauóné!

J\n ráeső 11 János.
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E G Y E SÜ LE TI H ÍR E K .
A fővárosi kávéházi segédek f. hó 6-án alakuló 

közgyűlést tartottak, azon fáradoznak Sellei Miksa 
vezetése alatt, hogy egy beteg és önsegélyző egy
letet alapítsanak.

Igaz, hogy már évek óta egy kávéházi segéd 
betegsegélvző egylet létezik Budapesten, azonban 
az már a mai korigényeknek nem felel meg, da- 
ezára, hogy ezen egyletnek vagy 18,000 frt kész
pénz vagyona van, minden a régi schlendriánnál 
maradt — a korszellemmel haladni nem akar, mert 
egyes emberek érdekei azt nem teszik kívána
tossá, a választmány pedig járszallagon lesz ve
zetve — nincs bennük férfias erély és az önálló
ságnak nyoma sincs — oda is elharapódzott — a 
mamelukság — ez ákozta sokak közt az elégedet
lenséget, s e miatt létesül az uj egylet.

Alkalmunk volt az alakuló közgyűlésen részt 
venni, és a Sellei által nagy gonddal és helyes 
tapintattal kidolgozott alapszabályok felolvasását 
végig hallgatni, s meggyőződtünk, hogy azok nem 
csak a korigényeknek megfelelően vannak kidol
gozva, hanem tekintet van azokba véve nem csak 
betegsegélvzésre, hanem az önsegélyzésre, és az 
önművelődésre.

Tanácsoljuk is, hogy ismerjék fel a segéd urak 
ama nemes czélt, mely az alapszabályokba kitűzve 
van, tömörüljenek az uj egylet körül, karolják azt 
fel, hisz ezt csak saját érdekükbe teszik, mert az 
uj egylet még családjaikról is gondoskodik. Ki 
ezen jóakaró tanácsunkat nem venné figyelembe, | 
az csak önön magának volna ellensége — és nem j 
is érdemelne jobb sorst —  nincs mitől —  és kitől 
félni, ha bár bizonyos emberek — fenyegetődzenek 
is elmúlt rég azon idő mikor az ily Passák- 
tól félni kelletett.

Az uj egylet tényleg megalakult, s alapsza
bályai fel lesznek jóváhagyás véget terjesztve a 
m agas kormányhoz.

A tisztviselők következők:
Elnök — Becher Károly kávés ur — ki szíves 

volt ezen tiszteletbeli állást elfogadni, az egylet 
csak gratulálhat magának, hogy ilv tevékeny és 
ügvbuzgalmú elnököt nyert.

Alelnökök: Schweitzer Gusztáv és Prágay N. ; 
János.

Ellenőrök: Czoczuli Károly és Sauer János. |
Választmányi tagok: Hekler János, Krennauer j 

István, Silberer József, Jammer Herman, Audorf í 
Alajos. Lukács Sándor, Selmanovits M., Fischthaler 
Ferdinand, Singer József, Appel János, Meisinger 
N.. Gruber Adolf. Póttagok: Rappaport Máté, Makó 
Rezső, Both Károly, Török M.

Pénztárnoknak: Kainar Bezső ur lett ideigl. 
megválasztva.

A titkári teendőkkel ideiglenesen Sellei Miksa i 
bízatott meg.

A gazda állomása egyelőre betöltetlen marad.
Az egyleti orvosi állomásra pályázat lesz 

hirdetve.
Az alapszabályokat egész terjedelmükben la

punkba hozni fogjuk.

A fővárosi kávésok és kávém érők ipar
társu lata az összes vendéglői és kávéházi női és 
férfi személyzet elhelyezésére, elhelyező irodát 
nyitott.

Ezen iroda vezetésével engem bízott meg. A 
mennyiben on mint elhelyező ügynök 8 év óta 
működök, tehát ezen a téren kellő szakismerettel 
is rendelkezem, azon helyzetbe vagyok, hogv min
den támasztható igényeknek megfelelhetek.

Az általam elhelyezett személyzet szakképes- 
ségeért s megbízhatóságáért felelősséget vállalok, 
mert általam csak ismert és jó bizonyítványokkal 
rendelkező egyének nyernek alkalmazást.

Hogy az ipartársulati iroda jó hírnevével 
visszaélések ne történjenek, csakis azon egyének 
tekinthetők általam elhelyezettnek, kik egv iro
dánk bélyegzőjével ellátott ajánlati bárczát felmu
tatni képesek.

Helybeli megrendeléseknek azonnal — vidéki 
megrendeléseknek pedig lehetőleg 48 óra alatt 
eleget tenni iparkodni fogok

Azonban ezen elvállalt kötelezettségeknek csak 
akkor felelhetek meg tökéletesen, hogy ha a tisz
telt kávés és vendéglős urak kellő pártfogással 
részesíteni szívesek lesznek, és megrendeléseikkel 
mentül gyakrabban megtisztelni fognak.

Kiváló tisztelettel
Sellei Miksa

üzletvezető.

Iroda: Lipótutcza 35., IV. kér. Budapest.

Irodalom és művészet.
* A „Népszínházban“ a múlt héten az uj te

norista Horváth Arnold mutatta be magát mint 
szerződtetett tag. a „Czigánvbáró“ Barinkav sze
repében. Számos kihívásban részesült (mi tulajdon
képpen az itt időző vidéki színészek érdeme) — 
no meg az övé is mert szépen enekelt. A hely
beliek közül Németh, Szilágyi megállták helyüket.

Itt volt virágvasárnapja, a színészek is itt 
voltak, a „Pannónia“ is tömve volt. Hogy volt e 
haszna ebből a kávésnak azt Gyulától kell meg
kérdezni. Sokan elszerződtek már, de nagyobbrészt. 
itt vannak még. Úgy látszik az idén megint lesz 
egy pár konzorczium Eddig már konzorcziummá 
alakultak :

1) Csatári László, Gáspár Jenő, Géczi István.
2) Kövessi Miksa, Kovács.
3) Ujvárossy, Jakabbfy, Hevessy Lajos stb.
* Naplótöredékek az em igráczióból. László 

Károly egy kötetre menő naplójegyzetet tett közzé 
a Franklin-társulatnál. A kötet Törökországba való 
meneküléssel kezdődik s különösen a törökországi j 
és az amerikai élményeket vázolja, igen érdekes 
modorban. Igen sok becses följegyzés van benne 
Kossuthról és emigráns környezetéről. Utolsó föl
jegyzése 1852. jul. 14-ről szól.

* M egjelent a legújabb rendszer szerint szer
kesztett franczia nyelvtan, mely szerint 50 lecz- 
kében, tanító segélye nélkül mindenki gyökeresen 
elsajátíthatja a franczia nyelvet. Irta Mártonffy 
Frigyes —  Ára 1 frt 50 kr. Finom angol vászonba 
kötve 2 frt — E nyelvtan két részből á ll: t i. 
nyelvtanból és a kulcs teljesen pótolja a tanítót, a 
mennyiben az a nyelvtanban előforduló minden 
franczia szavat magyarosan kiírva magában fog
lalja és igy a tanuló mindig biztos arról, hogy a 
mit a nyelvtanban tanult, azt jól, helyesen lián- ; 
goztatja és egészen a párisi dialektus szerint ejti 
ki. Az összeg előre való beküldése után, a munka 
bérmentve küldetik meg. Ezenkívül itt kaphatók
a következő rendkívül érdekes és bonyodalmakban 
gazdag, leszállított áru. regények: 1. Pierce W. 
Ettantól: „Öngyilkosnő naplója“ 3 kötet 3 frt 
helyett 1 frt 50 kr. 2. Born F. Györgytől: -Pá
risi koldusnő leánya* 8 köt. 8 frt helyett 4 frt. 
3. Montépiu Xavértól: „Rejtett milliók“ 4 kötet 
4 frt helyett 2 frt. 4. Egan Piertől: „Alvajáró* 5 
kötet 5 frt helyett 2 frt 50 k r , 5. Fühlborntól: 
„Gyémánt király“ 9 kötet 9 frt helyett 4 frt 50 kr. 
6. Montépiu Xavértól: „Bárisi vérdráma* 4 kötet 
4 frt helyett 2 frt. 7. Ács Gézától: „A sors játékai* 
ezimű elbeszélések, ára a vaskos kötetnek 1 frt, 
Az összegnek utalványon előre való beküldése 
után a művek bérmentve küldetnek: utánvételes 
megrendelésnél azonban a megrendelőt terheli. A 
megrendelések és utalványok Kormányos Róza 
Budapest, Ferencz-József rakpart 16. szám alá 
czimzendők.

Ú JD ON SÁG O K .
— Vass János ur n.-bányai vendéglős, kinek 

neve a szakirodalmi téren is ismeretes, egy nagy
! gonddal szerkesztett tervezetet dolgozott ki — a 

magyarországi vendéglősök és pinczérek országos 
szövetkezetének létrehozására.

Az ausztriai vendéglősök f. hó 19-én 
Gráezba tartják a Il-ik országos értekezletet, hol 
Magyarországból is több vendéglős lesz jelen.

Ausztriában a mű-vaj készítés oly nagy 
mennyiségben gyártat)k. hogy az ebbeli forgalom 
20 millió forintott elért, ezen mű-vaj allig felismer
hető a valódi vajtól és már minálunk is nagyba to- 
gyasztatik, a miért is a hatóság figyelmét eme 
körülményre felhívjuk, hogy a mű-vaj elárusítók uta
sitassanak, hogy árudájukat (mű-vaj eladás) czéggel 
lássák el.

A m agyar korona területén csak egy oly 
kávéház van, melyben 132 újság a vendégek élve
zetére járattatík, fényes berendezése pedig szinte 
páratlan, ez. pedig a „Fiume* ezimű kávéház a fő
városban. Ajánljuk a t. ez. kávéházat látogató kö
zönség figyelmébe.

Többször volt alkalm unk tapasztalni, hogy 
a Kalap- és Lipót-utcza sarkán a helynélküli ven
déglői és kávéházi segédek egész délelőtt össze 
tömörült csoportokba állanak az utczán, jóakaró
kig figyelmeztetjük az illetőket, hogy ez az utczai 
csődület egy cseppet sem válik becsületükre, és 
hogy hagyjanak fel vele.

A járda használatért asztalok és székek 
felállítására a vendégek kényelmére 99 kérvény 
nvujtatott he a tanácshoz, melyek e héten kerülnek 
tárgyalás alá, azoknak, kiknek már múlt évben is 
ily engedélyük volt akadálytalanul az idén is 
az engedélyt elnyerik, az új folvauodókra nézve 
pedig egy bizottság lesz kiküldve az elfogla
landó járda megvizsgálására.

— Mit szeretnek a fejedelm ek? A német 
császár az igazgyöngyöt kedveli és rendesen gyöngy
ékeket ajándékoz családja tagjainak és kedvenczei-

! пек. A német trónörökös a hóvirágot szereti. A

szerencsétlen Lajos király a jázminért rajongott. 
Tudvalevőleg királynénk jázminvirágot tett le az 
öngyilkos uralkodó ravatalára. Erzsébet királyné 
csak nagy nehezen mondott le a lovaglásról, ví
vásról és lövésről, mely szenvedélye közös leg
ifjabb testvérével, Mária, volt szicziliai királynéval. 
Mecklenburg-Strelicz nagyherczegnő kitűnő zene
művész, valamint Frigyes Károly porosz herczegnő 
is igen jó zeneszerző. Az írók sorában látjuk 
Viktória angol és Erzsébet román királynékat kik
hez della Paz Mária infánsnő, Eugénia svéd her
czegnő, Yaldemár dán herczeg neje és még számos 
iró csatlakozik. Hogy trónörökösnénk kitűnő rajzoló, 
annak már több Ízben adta tanujelét.

— A khinai császár első áldozata. Tien- 
Tzinből írják, hogy az ifjú khinai császár de- 
czember 22-én először járult szokásos áldozatával 
a „legmagasabb Istenséghez“ . Előző napon a csá
szár virradat előtt kelt fel és az ünnepélyes menet 
rendezését megvizsgálta. A császár, ki egy hosszú 
sárga ruhát és fölötte hímzett azúrkék selyem kön
töst vett ez alkalomra fel, föllépett a kapunál az 
elefántoktól vont kocsira és a nagy menet az „ég 
templomáig“ kisérte. Egy embernek sem volt sza
bad a rögtöni agyonlő vetés büntetése alatt, az 
utczára jönni. A császár a böjt-teremben töltötte 
az éjét és a következő délelőtt áldozott a templom 
főcsarnokában.

— Az oroszlánszelídítőnő násza. Toulon- 
! bau f. hó 2-kán kelt egybe miss Denise oroszlán- 
í szelidítőnő egy ('herville nevű fiatal kereskedővel.
! A boldog menyasszony pompás toilettet viselt, me- 
i lyet mindenki megbámult, csak a férj szólt igy: 
í „Én ugv vagyok vele, mint oroszlánaid, nekem job

ban tetszel trikóban." Denise szemei megvillantak,
I fölkelt s azt felelte: „Be fogom nektek bizonyítani,
1 hogy oroszlánaim igy is szeretnek; menjünk át a 

menazseriába.“ A násznép, mely már meglehetősen 
föl volt hévül ve a lakomán élvezett kitűnő boroktól, 
zajos helyesléssel fogadta az ajánlatot s követte a 
merész menyasszonyt. Denise a ketreezbe lépett és 

i nehány ostorcsapással fölébresztette a szunnvadozó 
I állatokat. A fölriadt fenevadak a félhomályban nem 
i ismerték föl szokatlan öltönyben levő úrnőjüket, 

rárohantak s meztelen vállait és karjait kezdték 
mar zangolni. A vendégek égő papirgyöngöket do
báltak a ketreezbe, miktől az oroszlánok megré
mülve, visszavonultak. Miss Deniset ruhája uszá
lyánál fogva kellett a ketreczből kivonszolni. A 
fenevadak annyira összeharapdálták. hogy aligha 
fog életben maradni.

Hogy esküdnek a török zsidók ? Az otto- 
mán bíróságok előtt eddig az a szokás uralko
dott. hogy a zsidó tanuknak „az örökkévalóság 
ingé“ -re, a halottas ingre kellett megesküdniök. 
Újabban elrendelte a török igazságügy miniszteri um, 
hogy a zsidókat a régi testamentumra kell meg- 
eskettetni.

Meddig él még Vilm os császár? A ne
met lapok azon alkalomból, hogy Vilmos német 
császár 90-ik születése napját oly nagy fénynyel 
ünnepelte meg, két érdekes kis történetet eleve
nítenek fel. A császár 1863-ban Baden-Badenben 
egv kis czigánvleánynval megjövendöltette tenye
réből a jövendőjét. A leány figyelmesen nézve a 
felséges tenyeret, igy kiáltott fel: „Nagy szerencsét 

i és nagy kort fogsz elérni. Ellenségeid lábaid előtt 
! fognak heverni Kilmczvenlmt évet élsz! Hasonló 
j jóslatot mondott a császárnak egv magyar grót- 
I kisasszony is. az 1884. télen Berlinben megtartott 

osztrák magyar nagykövetségi bálon. Vilmos császár 
! e szerint i893-ban fog meghalni.

— Ondód fejérmegyei községben Kazay Eraz
mus plébános elhatározta, hogy minden kettős ün
nep második napján magyar hitszónoklatot tart és 
isteni tisztelet alatt magyarul énekeltet E község 
túlnyomó számban német ajkú lakossággal bir.

Szerkesztői üzenetek.
K. L. Békés Csaba. Közreműködését szívesen vesz 

! szűk ; a lapunk pártolásáért pedig köezönetünket vegye 
addig is, mig adandó alkalommal, ha Budapestre jön ben
nünket felkeres. Üdvözöljük.

Cs. J. Czecze. Legjobb lenne elhalasztani szüretig.
St. E. Simoiitornya.

»Elmennék én te utánnad Aradig
Vagy tovább is jó  hosszú darabig« stb.

Nem vall rossz tehetségre, de mind a mellett nem 
válik be Talán kerül kegyedtől más is, jobb is, szebb is. 
Üdvözöljük. Levelet küldtünk és még küldünk

lí. Ly. Kassa. Tevékenységét örömmel vesszük 
igénybe.

Benczúr K. Pécs.
»A zápor eső megeredt,
Borosa szive megrepedt«.

Mi is megrepesztettük azt a papirt, a melyre ez Írva 
volt, még mielőtt végig olvastuk volna szegény Borosa tör
ténetét. Ilyenekre kár a postabélyeg.

A három jó barát. Helyben. Óhajtásuk teljesülni fog.
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H I S S E T

Zászló-gyár
muzeum-körut 10. sz.

A legjobb és legtartósabb zászlók vannak rendel
kezésre készen

Rosenzweig J.
zászló gyárában.

gggt* Megrendelések 12 óra alatt teljesittetnek. -Äffi 

Ugyanott kalap- és más jelvé

nyek is kaphatók.

Van szerencsém a t. közönség tudomására 
hozni, hogy azon helyzetbe vagyok, miszerint a 
főváros közvetlen közelébőli nagybirtokosoktól na
ponként (körülbelül 3500 liter) tej áll rendelkezé
semre, és ennélfogva azt tisztelt vevőim nek 10 
krjavai szolgáltathatom.

Ezen tejnek jóságáról annyira megva
gyok győződve, hogy bátran következő ajánlatot 

t ehetek:
A házhoz szállított tej első 10 napi meny- 

nyisége betétkép tekintendő, és szabadságot adok 
ezen tejnek vegytani megvizsgálására. Azon esetre 
ha kitűnnék hogy az én tökéletesen fris tejem
nem felelne meg a fent előadottaknak, úgy a 10 
nap küldött tej megfizetésétől elállók.

egy vevőm egész éven át nálam vásárol, 
úgy az első 10 napi mennyiség jutalék fejében 

nála marad.
Számos megrendelésért esdve tisztelettel 

Goldhammer József
V. Széchényi-utcza 10. sz

Minden este

F Ä R B E R  K Á V É H Á Z A
váczi-körut (Kaszelik-íéle ház.)

a CSILLAG-féle zenekar
mulattatja kitűnő zenéjével a tisztelt közönséget.

Van szerencsém a t. közönségnek tudomására 
hozni, hogy a Váczi-körut 65. szám alatt levő

„London városához“ czirazett kávéházat
átvettem, és azt a jelen igényeknek megfelelően a 
legdíszesebben rendeztem be.

Midőn semmi költséget sem kiméivé, hogy 
kávéházam az előkelő közönség gyűlhelye l.egyen 
kérem, hogy becses látogatásaik által vállalatomat 
pártolni szíveskedjenek. Tisztelettel

Kolb Ferencz
kávés

a Grand-Hotel volt fopinczére.

NEUMANN J.
„Két huszár“ kávéháza

belváros Sebestyén-utcza és tér sarkán.
Olcsó és jó kávéházi italok 

magyaros kiszolgálása mellett.
Naponként este zene.

kávéháza
IV ., hajó- és sütő - utcza sarkán

Pontos, gyors és előzékeny kiszolgálása mellett 
a legizletesebb kávéházi és egyébb italok mellett 
a legújabb teke asztalok állnak a t. közönség 
rendelkezésére.

Király-utcza .19.
Kedélyes összejöveteli helyiség ('lókelő társaságok 

részére.

Am erikai rendszerű tekeasztalok.
Legjobb étkezési terem, franczia pezsgők, kitűnő 

borok, és Pilseni sör.

Ё 0 Г  T a lá lk á k r a  m in d e n k in e k  a lk a lm a s

R eggelig  nyitva.
Ajánlom egyúttal a legjobb asztali, és pecsenye 

bor kimérésemet

a J á rom  Hollóhoz“ A n te s y -u t  24. szám.

ftecher Károly kávéháza
(ezelőtt Jung) 

a király- és gyár-utczák sarkán 
naponként este zene 

a Jaulus féle kitűnő zenekar által vezetve.

Kitűnő és jó minőségű italok kiszolgálásáról 
gondoskodva van.

A helyiség egész éjjel nyitva van Я рЦ

KLEIIT JÓZSEF
újonnan é* diszesen berendozett

KÁVÉHÁZA
Teréz-körut 6. szám alatt

(Schossberger féle palota)

hol a legjobb minőségű italok állnak rendel
kezésére a látogató közönségnek.

A  járda-terrassz a legszebb és legk é
nyelm esebb kilátást nyu tja.

W eber M ihály étterme a legizletesebb 
ételeket és valódi eredeti italokat szolgáltatja; 
a tulajdonos és segédszemélyzete részéről a 
legnagyobb előzékenységgel találkozunk, mely 
okokból annak látogatását igen ajánljuk. Ke- 
repesi-út. 46. sz. alatt a népszínháznak át- 
ellenében. Esténként zene.

Strausz Sándor czukorka-gyártmá- 
nyait, m elyek ünnepi ajándékul is alkalmasak, 
ajánljuk szives figyelmébe olvasóinknak váczi- 
és Andrássy-út sarkán, Foneiére-épületben.

Gross Leo kávéháza, Ferencz József- 
rakpart 3. sz. alatt, szép kilátással a Gellért
hegyre és a Dunára, jó kávéházi italok ki
szolgálása mellett naponként délután és este 
zene.

Fiume kávéház, legszebb helyen : Mu- 
zeum-körút 13. szám alatt, a legkiválóbb 
közönség gyűlhelye. Kitűnő italok, gyors 
szolgálat, előzékenység a tulajdonos részé
ről. Esténként jó zenekar. 130-féle lap.

Redlich Dávid bank- és pénzváltó- 
üzlete kecskeméti -utcza 11. szám alatt van. 
Ezen üzlet tulajdonosát 25 éves ismeretsé
günk óta legjobban ajánlhatjuk e szakba vágó 
bevásárlásoknál.

Molnár K arolin női-divat üzletében 
kis korona-utcza vannak a legdivatosabb 
kalapok és a legjutányosabb árakon kaphatók.

Beretvás és társa bel- és külföldi 
madárkereskedése méltán megérdemli a ma
dárvilágot kedvelő közönség látogatását. A 
legszebb kajdacsoktól kezdve az apró coli- 
briig képviselve van ott minden fajú amerikai 
éneklő és kanári. Továbbá majmok és kro
kodilok. Igen ajánljuk.

W alth er Ferencz ur szállodája a 
„fehér lóhoz“ kerepesi-út 1*>. szám alatt a 
város központján, legalkalmasabb beszálló 
hely, különösen kocsival és lóval. Étterme 
kitűnő.

Holczer Simon női ruhakereskedésé - 
ben kigyó-téren. a legújabb divatu női ruhák 
és felöltők szép szabással és jutányos árak 
mellett kaphatók. A kiszolgálás gyors és elő
zékeny.

W^eisz D. varrógép gyári főraktára 
VI., szerecsen-utcza 35. szám alatt létezik. 
Ezen régi jó és tartós gépjeiről elismert 
ezéget ajánljuk a t. közönség figyelmébé.

Sternberg Á rm in hangszer gyári 
raktára VIII. Kerepesi-út 36/e. szám alatt a 
Rókus kórházzal szemben van. Kitűnő mi
nőségű eszközökkel áll a t. vevők rendel
kezésére. Különösen a 12 billentyűvel ellátott 
„h a r m о n i к a - f u v о 1 a ,“ mely mulatságok
nál, kivált falun, — egy egész zenekart 
pótolna, ajánlható.

Kaulich Alajosnál kaphatók a leg
jobb es legolcsóbb női mellfűzők. Deák-téren. 
Mérték utáni megrendelések 24 óra alatt tel
jesittetnek.

Fssö M ihály kávéháza Andrássy-út 
8(>. sz. alatt mintegy közepén a váczi-út és 
városliget közt. a legkitűnőbb kávéházi italok 
kaphatók, naponként este zene.

Titsch G yula ur (azelőtt Balitzky) 
férfi- és női divatezikkek üzlete váczi-Kcza 
20. szám alatt, bámulatos olcsó arak mellett 
a legjobb és legdiszesebb áruk állnak a vevők 

j rendelkezésére.


