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Kéziratok vissza nem adatnak. 
Hirdetések j u t á n y o s á n  s z á m í t t a t n a k .

Előfizetőink kisebb hirdetésekért nem  fizetnek.
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A vendéglői és kávéházi ipar fontos
sága és czélja tekintettel a képesítésre.

Mint minden foglalkozásnál, úgy a kü- 
lön-féle iparnál nem különben a vendéglő, 
és kávéházi üzletnél fő feladat az életben, 
hogy megítélni tudjuk, mi czélja, és mily 
befolyása van azon iparnak melyet üzünk 
a nyilvános élet- és társadalomra.

Mi azon kérdést ál ütöttünk magunk elé 
hogy vájjon miben áll lényege a vendéglői, és kávé
házi ipánmk ? és hogy miig czélt tűzött ezen ipar 
maga elé? Tanulmányoztuk ezen kérdéseket, és 
iparkodni fogunk azokra behatóan felelni.

Ha a véndéglői ipar működésének me
zejét szorgosan vizsgáljuk, két-féle műkö
dést fogunk találni, melyek egymástól elté
rők, az egyik a produktiv vagyis a gyári 
működés, a másik a kereskedelmi üzem.

Az utóbbi ismét két részre oszlik u. m. 
a közvetlen, és közvetített kereskedelemre.

A gyárilag illetőleg a productiv készitett 
czikkeknél.

Mint kétféle működés együttesen az el
szállásolással vagy a berendezett lakhelyi
ségek bérbeadásával, szemünk elé tárja a 
vendéglői ipar valódi minőségét.

Olvasóink különösnek fogják találni, hogy 
mi gyárilag készitett czikkekről Írunk, a ha
sonlítás az igaz, hogy első pillanatra külö
nösnek tűnik fel, azonban ez tényleg még
is igy van, —  mert a vendéglői konyha ha
sonlít egy gyári műhelyhez a menyiben a 
vendéglői konyhában a productiv készítmények 
kisebb, vagy nagyobb mennyiségben állíttatnak 
elő mint azt az üzleti forgalom szükségessé 
teszi. Ezen készítmények forgalma kiterjed 
a konyha művészet minden ágára, melybe

mindennemű hús-kivonatok, hús-áruk, és 
egyéb étkezési czikkek készíttetnek, tehát 
bátran lehet a vendéglői konyhát műhely
nek elnevezni. Annál inkább, a menyiben a 
vendéglői konyhába nagyobb mennyiségben 
készíttetnek az étkek mindennemű nyers
termények hus-, zsir-, főzelék-, liszt-, és fű
szer nemüekből.

Az étkek készítéséhez pedig különféle gé
pek használtatnak a tűz felhasználásával 
és emberi erő és tudomány működésével 
lesznek mind azon étkek fogyasztásra elő 
állítva melyek a vendégek mint vevők által 
vagy megrendelve — vagy az ét árjegyzék
ből választva megvétetnek, és elfogyasz- 
tattnak.

Az étneműek készítéséből és azoknak ela
dásából a vendéglőkbe, restauratiokba, étter
mekbe, vagy a szállodák lak-szobáiba léte-
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Vigyázz reá a legjobb lelkiismerettel. Vedd le mindenekelőtt róla 
a finom, íehérnemüeket s öltöztesd egyszerűbb ruhába. Aztán vidd 
egy szülésznőhöz, hogy tanácsokat adjon a gyermek ápolására nézve. 
Vegyél magadhoz annyi pénzt, hogy az az asszony meg legyen elé
gedve vele, légy anyja a gyermeknek, mintha csak a tied volna, 
mindenekfelett azonban el ne áruld, hogy én hoztam ide a házhoz 
s adtam át neked!

A házvezetőnő meg Ígérte, hogy a reá rótt kötelességeknek 
híven fog megfelelni, mire dón Juan sietve hagyta el a házat, hogy 
visszatérjen ama palotához, a hol valószínűleg várják őt.

Nem volt már messze a kaputól, midőn heves kardesörtetés 
ütötte meg füleit, mely, mint a nagy zajból ki vehette, több ember
től származott

Figyelő állást foglalt el a sarkon és hallgatózott, de nem 
hallott sokáig egv árva szót sem A harcz úgy látszik olyan el
keseredetten folyt, hogy a viaskodóknak nem volt idejük még be
szélni is. A kardpengék szikráinak fényénél végre észrevette, hogy 
a kapuban többen harezolnak egy eilen.

—  Nyomorultak! kiáltá most egy hang, ennyien jöttök egy 
magam ellen?

Don Juan bátor szive által ösztönöztetve, a következő pilla
natban két hatalmas ugrással hirtelen a megtámadott mellett termett 
s kezében karddal és vivópaizszsal, olaszul odakiáltott neki:

—  Ne félj bajtárs, segítség van melletted, a ki a halálig 
melleted marad. Védd magad s akkor legyőzzük ezeket a nyo
morultakat !

— Hazudsz! rivallta az egyik ellenfél. Mi nem vagyunk nyo
morultak, nem vagyunk árulók, mi csak az elrabolt becsületet 
akarjuk visszaküzdeni!

Az ellenséges felek erre ismét egymásra vetették magukat 
s elkeseredett küzdelem fejlődött ki köztük. Don Juan véleménye 
szerint az ellenfelek mintegy hatan lehettek.

Az ismeretlen, a kinek Don Juan segítségére sietett csakhamar 
két erős szúrást kapott a mellébe s összerogyott. Juan azt hívén, 
hogy megölték társát, iszonyú dühhel támadott s visszavonulásra 
kényszerűé elleneit. Ügyessége és vakmerő támadása azonban nem 
lett volna elég, hogy támadóit legyőzze, ha a véletlen segítségére 
nem jő. Az utcza lakói ugyanis felébredvén a zajra, gyertyákat 
gyújtottak az ablakokban és a hatóságot hívták.

Ezalatt társa újból talpra állott, A szúrások csak mellvérjét 
érték, mely olyan kemény volt, mint az aczél. Don Jüannak a küz
delem hevében csak a kalapját ütötték le a lejéről. Lehajolt tehát 
s miután a magáét nem találta meg, egy idegen kalapot tett lel.

Védencze most hozzá fordult.
— Lovag, bár ki légy is, megvallom, hogy neked köszönhetem 

életemet. Rendelkezz tehát velem s mondd meg nevedet, hogy tud
jam, kinek tartozom hálával !

B O L O G N A  G Y Ö N G Y E .
(Keresztény Magyarország után )

Cervantes-Saavedra Miguel elbeszélése.

Don Isunza Antonio és don Gamboa Juan egykorú spanyol 
előkelő nemesek bizalmas barátságban éltek egymással. Együtt 
folytatták tanulmányaikat Salamonkában, de mint rendszerint a 
fiatalság tenni szokta, csakhamar beleuntak az egyhangú tanuló 
évekbe s elhatározták, hogy elmennek világot próbálni Flandriába, 
melynek éppen háborúja volt.

Úgy is lön. A fiatal nemesek nyakukba vették a világot s 
Flandriába mentek katonának. Az első borús felhő, mely képzeletük 
szép világa fölé borult, csakhamar beköszöntött. Flandria fegyver- 
szünetet kötött és a békefeltételek tárgyában alkudozásokban állt 
az ellenséggel. E körülmény rendkívül leverőleg hatott reájuk. De 
még jobban elszomoritá őket szülőik levele, mely Antwerpenben 
érte a kalandos iljakat. E levélben a szülők neheztelésüket tudatták, 
hogy olyan könnyelműen és szeleverdi módon hagyták abba tanul
mányaikat, a nélkül, hogy őket e szándékukról értesítették volna. 
Kijelentették egyszersmind, hogy ez az oka annak is, ha utazásaikban 
nem élvezték a kényelmet, mely e tekintetben rangjukat megilleti.

A szülők szemrehányó levele, de még inkább a körülmény, 
hogy Flandriában amúgy sem volt valami irigylendő dolguk, végre 
reábirta a kalandos ifjakat, hogy Olaszországon keresztül vissza
térnek hazájukba.

így jutottak Bolognába. A város gyönyörű fekvése, az ősi 
emlékek, de még inkább az az élénk egyetemi élet, mely ott csak
úgy pezsgett, csakhamar megnyerték a két spanyol nemes szivét. 
Levélben tudatták szülőikkel, hogy ők ott akarják folytatni tanul
mányaikat. A szülők rendkívül megörültek fiaik ez elhatározásának 
s beleegyezésüket úgy tudatták velük, hogy rögtön nagy összegeket 
küldtek nekik, nehogy a büszke spanyol nemes ifjaknak szégvelniök 
kelljen előkelő születésüket s bármi szükséget is szenvedjenek.

A fiataloknak, gondolák, méltóan kell fellépniök Bolognában 
s fényes háztartással igazolni, hogy kék vér foly ereikben.

Az első naptól kezdve, hogy a két nemes az egyetemet láto
gatni kezdé, már mindenki felismerte bennük az előkelő születésű,
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sül a vendéglői ipar-üzés minden drágító 
közvetités mellőzésével. Mig ellenben a ke
reskedői iparnál, az áruk sem gyártva, sem 
javitva, sőt ellenkezőleg a közvetités által 
csak drágítva lesznek, minőségükben pedig 
rosszebbulnak.

A vendéglői iparnál tehát a közvetlen 
érintkezés által, vendéglős és vendég közt 
az étkezési áruk, directe a készitő által a 
fogyasztónak szolgáltatnak, miáltal az eldrá- 
gitó közvetités mellőztetik, mely nemzet- 
gazdászati szempontból igen lényeges körül
mény.

Hasonlóan történik a szállodásoknál kik
nél a bérbe adandó lakhelyiségek egyenesen 
a bérlőknak adatnak ki, mert a szállodás 
lakhelyiségeit maga rendezi be, és el a 
kellő kényelemmel látja, tehát ő azokat ven
dégeinek közvetlenül is adja használatra át.

Egészen máskép áll ez az italok eladá
sánál u. m. bor, sörnél és egyéb a vendéglői 
iparnál előforduló fogyasztási folyadékok
nál. melyek nem a vendéglős által gyártat
nak, illetőleg készíttetnek, ezeknél termé
szetesen már közvetített kereskedés űzetik, 
azonban sem az italok minőségét elrontá, 
sem pedig szükségtelenül eldrágitá. Ami 
pedig az italok árának felemelését a ven
déglőben illeti, azokért a vendégnek más és 
busás előnyök lesznek kárpótlásul nyújtva, 
ezek állanak az italok élvezetéhez szüksé
gelt segédeszközökből, u. m. poharakból, 
üvegekből, a kényelemmel berendezett, kel
lően világított és melegített helyiségekből, 
kiszolgálásból, stb.

Mindezekből azt tapasztaljuk, hogy az 
egész vendéglői és kávéházi-ipar az ela
dandó áruk, készítéséből és eladásából áll 
— vagyis — productiv és kereskedelmi ipar.

Most már azon kérdés merül fel. hogy 
mi a czélja a vendéglői és kávéházi iparnak 
a modern életben?

Ha bővebb vizsgálat tárgyává teszszük 
ezen ipart, két fő-tényezőre fogunk akadni,

melyek a vendéglői ipart nélkülözhetlenné 
teszik és ennek népgazdászati, és socialisti- 
kus hivatását érvényesítik, kitűnik az legin
kább ámbár különbözőleg a szállodai és res- 
tauratio üzleteknél.

A szállodai üzleteknek főczélja a szál
lásadás és az utasoknak étkekkeli ellátása. 
Fenállását illetőleg existentiáját úgy mint 
keletkezését, leginkább az idegen-forgalom
nak köszönheti.

Kitűnik ez már abból is, mert szoros vi
szonylagos kapcsolatban van ez az idegen 
forgalmi iparral, és épen a szállodai szakmá
nál érvényesül leginkább ezen iparnak min
dennemű kereskedelmi czikkekkel való ipar
űzése, u. m. a szállásadás, gyártás és ke
reskedés a különféle élelmi és tápszereknek 
italoknak stb.

Egy kevéssé eltérő állással bir a szállodai 
üzlettől a restauratio és vendéglői üzlet a 
mennyiben ezek a szállásadással nem foglal
koznak, hanem csupán a gyártott, illetőleg 
készített étkeket directe a fogyasztóknak szol
gáltatja az italokkal és egyéb árukkal pedig 
közvetett kereskedelmet üz.

Már ezekből kitűnik, hogy a restaurátió 
és vendéglői üzlet, egész más tényezők által 
keletkezett mint a szállodai üzlet s azért 
megkísértjük ennek általános czélját köze
lebbről megvizsgálni.

A nagy idegenforgalom sok ezer embert 
összpontosít a városokban, melyek részint ipar, 
részint kereskedelmi, részint hivatalos czélok- 
ból, de igen sokan szórakozási vágyból 
folyton utaznak, azonkívül ezer meg ezeren 
nem rendelkeznek saját háztartással, ez volt 
indító oka annak, hogy oly helyiségek ke
letkeztek, hol az idegenek, és saját háztar
tással nem rendelkezők — élelmezést kap
hassanak. Ezen helyiségekből fejlődtek lassan 
lassan a jelenlegi restauratíok és vendéglők.

Főczélja tehát ezen üzleteknak az, hogy 
legalább némileg pótolva legyen általuk a 
háztartás nélkülözése mindazokra nézve, kik

az ilyennel vagy ideiglenesen vagy egyál
talában nem rendelkeznek.

A restaurateur vagy vendéglős csupán a 
családi asztalt akarja pótolni vagy az étel 
és ital utáni vágyaknak eleget tenni. Ellen
ben a szállodás főczélja az idegen utasnak 
az egész családi otthont, ki azt utazása alatt 
kénytelen nélkülözni, hogy azt potólja ille
tőleg e hiányt helyreállítani azáltal, hogy 
rendelkezésére hocsájt kényelmes lakást, ét
kezést, italt, kiszolgálást szórakozásra lapo
kat, könyvtárt, conczerttermeket, stb.

Sőt még mellékes czéljaí is vannak a meny
nyiben létesít ünnepélyeket, mulatságokat, 
tánczestélyeket stb. Mindent vendégeinek ké
nyelmére és szórakozására.

Ha mindezekhez még figyelembe vesszük, 
hogy a vendéglő és kávéházi helyiségek, a 
nyilvános és társadalmi életben mily fontos 
tényezők, a mennyiben épp ezen helyeken ta
lálkoznak leginkább a társadalom tényezői, 
a politikai, a katonai és állami főszerep
vivők, hogy épp ezen helyeken beszéltetnek 
és rostáltatnak meg a napi főbb események, 
politikai helyzetek, hogy ezek a gyülekezési és 
az eszmecserék helyei: akkor bátran állít
hatjuk, hogy a kávéházi és vendéglői ipar 
egy igen fontos és nélkülözhetlen tényező a 
nyilvános életben.

Mindezekből kitűnik, hogy ezen ipar a 
modern életben oly fontossággal bir, mely 
nélkül a kifejlett társadalmi élet egyáltalá
ban nem existálliatna, de eltérve ettől mint 
ipar is az élet fenntartás és kényelem te
kintetében is a legmagasabb rangot foglalja el.

Elért-élet kérdés, hogy ezen ipart csak oly 
egyének űzhessék, kik szakemberek és képesi- 
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jó nevelésű, tinóm modorú és szellemes lovagokat. Don Antonio 26. 
don Juan pedig csak 24 éves volt s mindkettőnek nagy előnyére 
vált, hogy a szó szoros értelmében vett szép emberek voltak. Ki
tünően értettek továbbá a zenéhez, ismerték hazájuk és a külföld 
költészetét, a mi akkoriban nagy erény volt s ügyesek, bátrak, szóval 
olyan comme il faut nemesek voltak, a kik mindenkit meghódítottak, 
a ki csak a társadalmi életben velük érintkezett. Az egyetem hall
gatói, bár túlnyomóan olaszok voltak, nem kevesebb barátsággal, 
sőt több, szeretettel viseltettek iaántuk: ők viszont minden tanuló
társuk iránt nagylelküek, előzékenyek és nyájasak voltak. Nem 
volt bennük semmi sem abból a negédességből, a melylyel a spanyol 
nemességet jellemezni szokás

Fiatalságuk, kalandos természetük, de még inkább élénk ke
délyük csakhamar közmondássá vált a városban. E népszerűség 
természetesen mindig újabb és újabb kalandokba liajtá őket. A leg
nagyobb érdeklődéssel azonban mégis a város szépei s különösen 
Bentibolli Kornélia iránt viseltettek, a ki ősrégi nemes vérből szár
mazott s azonfelül általában mint a legszebb és legerényesebb nő 
volt ismeretes. Kornélia kisasszony ama Bentibolli család sarja volt, 
mely egykor korlátlanul dominálta Bolognát. Szülei korán elhalván, 
a szép nemes hölgy bátyja, Bentibolli Lorenzo gondviselése és vé
delme alatt állott, a ki a városban egyike volt a legtiszteltebb és 
bátorságukról messze hires lovagoknak. Dúsgazdagok voltak bár, 
mindazáltal igen egyszerűen s visszavonultan éltek. Lorenzo oly 
lelkiismeretesen vigyázott ragyogó szépségű nővérére, Kornéliára, 
hogy senkit sem bocsátott közelébe s igy nem is láthatta senki, 
csak a ház közvetlen környezete.

Don Juan és don Antonio kíváncsiságát ez a szigorú elzár- 
kózottság még inkább fokozta. Elhatározták, hogy látniok kell a 
leányt, ha bár csak a templomban is. Mind hiába. Fáradságuk 
kárba veszett. Lorenzo jobban vigyázott Kornéliára, mint azt gon
dolák s igy végre meg kellett adniok magukat sorsuknak és a 
véletlenre bízni az óhajtott találkozást.

A fiatal nemesek tehát tovább folytatták tanulmányaikat és 
éltek vidáman, de tisztességesen és becsületesen Esténkint ritkán 
hagyták el lakásaikat s ilyenkor mindig együtt és jól fegyverkezve.

Egy estén, mikor szintén sétára akartak menni, don Antonio 
azt mondá dón Jüannak, hogy csak menjen előre egyedül, ő később 
utána jő, mert előbb elakarja végezni rendes imáját. De dón Juan 
nem egyezett bele.

—  Megvárlak, úgymond, vagy pedig, ha ma nem megyünk is 
ki, nem dűl össze a világ!

— Csak menj, édes Juan s élvezd az üde esti levegőt. Majd 
én utánad megyek és a rendes úton találkozunk.

— Jól van. Tehát a viszontlátásra a rendes úton
—  Isten veled!
Don Antonio tehát egyedül maradt.
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Az éj kissé sötét volt s lehetett úgy 11 óra Don Juan egy 
ideig magányosan járkált fel s alá az utczákon, de később, uem 
lévén kivel társalognia, visszafordult s hazafelé igyekezett. A mint 
az egyik utczán tovasiet, egy nagy márványoszlopos tornáczu palota 
kapujából piszegést hallott.

— Pszt! Pszt! hallatszott ismételve.
Az éj sötétsége és az oszlopos tornácz árnyéka elfödték szemei 

elől az egyént, kitől e megszólítás jött.
Don Juan mégállott és hallgatózott. Ekkor észrevette, hogy 

a kapu megnyílt s mögötte egy ismeretlen férti jelent meg, halk 
hangon kérdve:

— Talán te vagy Fabio?
Don Juan rögtön belátta, hogy itt valami rejtélyes dolog 

történik s leküzdvén zavarát, határozottan feleié:
— Igen.
— Akkor nesze és rejtsd el valami biztos helyre Jer aztán 

vissza; tudod, hogy ettől sok függ!
Az ismeretlen férfi e szavakkal egy csomagot adott dón Juan 

kezébe, melyet az egy kézzel akart átvenni, de érezvén nagy súlyát, 
rögtön mindkét kezével nyúlt érte. A csomag átvétele után a nagy 
kapu újra bezárult s dón Juan egyedül maradt terhével a nélkül, 
hogy tudta volna, mi van benne.

A következő pillanatban nagv meglepetés érte. A csomagból 
kínos nyöszörgést hallott; egy újszülött gyermek hangját. Don Juan 
elrémült s nem tudta hirtelenében, hogy mitévő legyen a különös 
csomaggal, a melyhez olyan ártatlanul jutott. Ha visszatér a kapu
hoz s bezörget, esetleg veszélybe dönthetné azt, a kié a kis ártatlan 
gyermek, ha pedig kitenné az utczára a siró-rivó csomagot, úgy a 
gyermeknek lehetne baja. Ha hazaviszi, nem lesz, a ki ápolja; a 
városban sem ismert senkit, a ki a gyermek gondozását elvállalta 
volna. De miután a rejtélyes idegen reábizta a gyermeket, hogy 
vigye valami biztos helyre, teljesen tisztában volt vele, hogy a gyer
mekre szükség van s igy neki kötelessége annak sértetlenségéről 
gondoskodni.

Egy ideig tépelődött magában, mit csináljon, de később el
határozta, hogy mégis haza viszi a piczikét, átadja ápolásra a ház
vezetőnőnek s aztán visszatér, mert hátha szükség lesz reá ott 
abban a házban. Az iránt egy pillanatig sem lehetett kétségben, 
hogy az ismeretlen férfi a sötétben másnak nézte őt, mert hisz 
Fabionak nevezte s igy a gyermek tévedésből került az ő kezeibe.

Don Antonio épen barátja keresésére indult el, a mikor dón 
Juan kevéssel később a lakására ért. Rögtön hívta a házvezetőnőt 
s kibontotta előtte a rejtélyes csomagot. Gyönyörű kis gyermek 
feküdt benne; a legszebb teremtés, a melyet Juan valaha látott. 
A pólya s egyéb fehérnemű, a melylyel kis teste betakarva volt, 
előkelő születésre vallott.

Ezt a fiúcskát, úgymond Juan, a te gondjaidra bízom.



sül a vendéglői ipar-üzés minden drágitó 
közvetités mellőzésével. Mig ellenben a ke
reskedői iparnál, az áruk sem gyártva, sem 
javitva, sőt ellenkezőleg a közvetités által 
csak drágitva lesznek, minőségükben pedig 
rosszebbulnak.

A vendéglői iparnál tehát a közvetlen 
érintkezés által, vendéglős és vendég közt 
az étkezési áruk, directe a készitő által a 
fogyasztónak szolgáltatnak, miáltal az eldrá- 
gitó közvetités mellőztetik, mely nemzet- 
gazdászati szempontból igen lényeges körül
mény.

Hasonlóan történik a szállodásoknál kik
nél a bérbe adandó lakhelyiségek egyenesen 
a bérlőknak adatnak ki, mert a szállodás 
lakhelyiségeit maga rendezi be, és el a 
kellő kényelemmel látja, tehát ő azokat ven
dégeinek közvetlenül is adja használatra át.

Egészen máskép áll ez az italok eladá
sánál u. m. bor, sörnél és egyéb a vendéglői 
iparnál előforduló fogyasztási folyadékok
nál. melyek nem a vendéglős által gyártat
nak, illetőleg készíttetnek, ezeknél termé
szetesen már közvetített kereskedés űzetik, 
azonban sem az italok minőségét elrontá, 
sem pedig szükségtelenül eldrágitá. Ami 
pedig az italok árának felemelését a ven
déglőben illeti, azokért a vendégnek más és 
busás előnyök lesznek kárpótlásul nyújtva, 
ezek állanak az italok élvezetéhez szüksé
gelt segédeszközökből, u. m. poharakból, 
üvegekből, a kényelemmel berendezett, kel
lően világított és melegített helyiségekből, 
kiszolgálásból, stb.

Mindezekből azt tapasztaljuk, hogy az 
egész vendéglői és kávéházi-ipar az ela
dandó áruk, készítéséből és eladásából áll 
— vagyis — productiv és kereskedelmi ipar.

Most már azon kérdés merül fel. hogy 
mi a czélja a vendéglői és kávéházi iparnak 
a modern életben?

Ha bővebb vizsgálat tárgyává teszszük 
ezen ipart, két fő-tényezőre fogunk akadni,

melyek a vendéglői ipart nélkülözlietlenné j 
teszik és ennek népgazdászati, és socialisti- 
kus hivatását érvényesítik, kitűnik az legin
kább ámbár különbözőleg a szállodai és rés- 1 
tauratio üzleteknél.

A szállodai üzleteknek főczélja a szál
lásadás és az utasoknak étkekkeli ellátása. 
Fenállását illetőleg existentiáját úgy mint 
keletkezését, leginkább az idegen-forgalom
nak köszönheti.

Kitűnik ez már abból is, mert szoros vi
szonylagos kapcsolatban van ez az idegen 
forgalmi iparral, és épen a szállodai szakmá
nál érvényesül leginkább ezen iparnak min
dennemű kereskedelmi czikkekkel való ipar
űzése, u. m. a szállásadás, gyártás és ke
reskedés a különféle élelmi és tápszereknek 
italoknak stb.

Egy kevéssé eltérő állással bir a szállodai 
üzlettől a restauratio és vendéglői üzlet a 
mennyiben ezek a szállásadással nem foglal
koznak, hanem csupán a gyártott, illetőleg 
készített étkeket directe a fogyasztóknak szol
gáltatja az italokkal és egyéb árukkal pedig 
közvetett kereskedelmet üz.

Mái* ezekből kitűnik, hogy a restaurátió 
és vendéglői üzlet, egész más tényezők által 
keletkezett mint a szállodai üzlet s azért 
megkísértjük ennek általános czélját köze
lebbről megvizsgálni.

A nagy idegenforgalom sok ezer embert 
összpontosít a városokban, melyek részint ipar, 
részint kereskedelmi, részint hivatalos czélok- 
ból, de igen sokan szórakozási vágyból 
folyton utaznak, azonkívül ezer meg ezeren  ̂
nem rendelkeznek saját háztartással, ez volt i 
indító oka annak, hogy oly helyiségek ke- 

! letkeztek, hol az idegenek, és saját háztar- 
i tással nem rendelkezők —  élelmezést kap- 
I hassanak. Ezen helyiségekből fejlődtek lassan 

lassan a jelenlegi restauratíok és vendéglők.
Főczélja tehát ezen üzleteknak az, hogy 

legalább némileg pótolva legyen általuk a 
háztartás nélkülözése mindazokra nézve, kik

az ilyennel vagy ideiglenesen vagy egyál
talában nem rendelkeznek.

A restaurateur vagy vendéglős csupán a 
családi asztalt akarja pótolni vagy az étel 
és ital utáni vágyaknak eleget tenni. Ellen
ben a szállodás főczélja az idegen utasnak 
az egész családi otthont, ki azt utazása alatt 
kénytelen nélkülözni, hogy azt potólja ille
tőleg e hiányt helyreállítani azáltal, hogy 
rendelkezésére bocsájt kényelmes lakást, ét
kezést, italt, kiszolgálást szórakozásra lapo
kat, könyvtárt, conczerttermeket, stb.

Sőt még mellékes czéljaí is vannak a meny
nyiben létesít ünnepélyeket, mulatságokat, 
tánczestélyeket stb. Mindent vendégeinek ké
nyelmére és szórakozására.

Ha mindezekhez még figyelembe vesszük, 
hogy a vendéglő és kávéházi helyiségek, a 

I nyilvános és társadalmi életben mily fontos 
: tényezők, a mennyiben épp ezen helyeken ta

lálkoznak leginkább a társadalom tényezői,
I a politikai, a katonai és állami főszerep- 
I vivők, hogy épp ezen helyeken beszéltetnek 
! és rostáltatnak meg a napi főbb események,
I politikai helyzetek, hogy ezek a gyülekezési és 
j az eszmecserék helyei: akkor bátran állít

hatjuk. hogy a kávéházi és vendéglői ipar 
egy igen fontos és nélkülözhetlen tényező a 
nyilvános életben.

Mindezekből kitűnik, hogy ezen ipar a 
I modern életben oly fontossággal bir, mely 
; nélkül a kifejlett társadalmi élet egyáltalá

ban nem existálhatna, de eltérve ettől mint 
ipar is az élet fenntartás és kényelem te
kintetében is a legmagasabb rangot foglalja el.

Ezért-élet kérdés, hogy ezen ipart csak oly 
egyének űzhessék, kik szakemberek és képesí
téssel bírnak.

|tt 0 111Í c.
Ait Summer 3 unjeres $8íatte§ f)ű6en wir ba§ 

SBerjpredjen geíeiftet, baft wir in unterer midptcn Kum
mer aud) in heutiger ёргафе nerfaftte Wrtifeln, auf 

I nteftrt'citige f̂ufforbcrung bringen wollen.

jó nevelésű, finom modorú és szellemes lovagokat. Don Antonio 26. 
don Juan pedig csak 24 éves volt s mindkettőnek nagy előnyére 
vált, hogy a szó szoros értelmében vett szép emberek voltak. Ki
tünően értettek továbbá a zenéhez, ismerték hazájuk és a külföld 
költészetét, a mi akkoriban nagy erény volt s ügyesek, bátrak, szóval 
olyan comme il laut nemesek voltak, a kik mindenkit meghódítottak, 
a ki csak a társadalmi életben velük érintkezett. Az egyetem hall
gatói, bár túlnyomóan olaszok voltak, nem kevesebb barátsággal, 
sőt több, szeretettel viseltettek iaántuk: ők viszont minden tanuló
társuk iránt nagvlelküek, előzékenyek és nyájasak voltak. Nem 
volt bennük semmi sem abból a negédességből, a melylyel a spanyol 
nemességet jellemezni szokás

Fiatalságuk, kalandos természetük, de még inkább élénk ke
délyük csakhamar közmondássá vált a városban. E népszerűség 
természetesen mindig újabb és újabb kalandokba hajtá őket. A leg
nagyobb érdeklődéssel azonban mégis a város szépei s különösen 
Bentibolli Kornélia iránt viseltettek, a ki ősrégi nemes vérből szár
mazott s azonfelül általában mint a legszebb és legerényesebb nő 
volt ismeretes. Kornélia kisasszony ama Bentibolli család sarja volt, 
mely egykor korlátlanul dominálta Bolognát. Szülei korán elhalván, 
a szép nemes hölgy bátyja, Bentibolli Lorenzo gondviselése és vé
delme alatt állott, a ki a városban egyike volt a legtiszteltebb és 
bátorságukról messze hires lovagoknak. Dúsgazdagok voltak bár, 
mindazáltal igen egyszerűen s visszavonultan éltek. Lorenzo oly 
lelkiismeretesen vigyázott ragyogó szépségű nővérére, Kornéliára, 
hogy senkit sem bocsátott közelébe s igy nem is láthatta senki, 
csak a ház közvetlen környezete.

Don Juan és don Antonio kiváncsiságát ez a szigorú elzár- 
kózottság még inkább fokozta. Elhatározták, hogy látniok kell a 
leányt, ha bár csak a templomban is. Mind hiába. Fáradságuk 
kárba veszett. Lorenzo jobban vigyázott Kornéliára, mint azt gon
dolák s igy végre meg kellett adniok magukat sorsuknak és a 
véletlenre bizni az óhajtott találkozást.

A fiatal nemesek tehát tovább folytatták tanulmányaikat és 
éltek vidáman, de tisztességesen és becsületesen Esténkint ritkán 
hagyták el lakásaikat s ilyenkor mindig együtt és jól fegyverkezve.

Egy estén, mikor szintén sétára akartak menni, don Antonio 
azt mondá dón Jüannak, hogy csak menjen előre egyedül, ő később 
utána jő, mert előbb elakarja végezni rendes imáját. De dón Juan 
nem egyezett bele.

—  Megvárlak, úgymond, vagy pedig, ha ma nem megyünk is 
ki, nem dűl össze a világ!

— Csak menj, édes Juan s élvezd az üde esti levegőt. Majd 
én utánad megyek és a rendes úton találkozunk.

— Jól van. Tehát a viszontlátásra a rendes úton
—  Isten veled!
Don Antonio tehát egyedül maradt.

Az éj kissé sötét volt s lehetett ugv 11 óra Don Juan egy 
ideig magányosan járkált fel s alá az utrzákon. de később, uem 
lévén kivel társalognia, visszafordult s hazafelé igyekezett. A mint 
az egyik utczán tovasiet, egy nagy márványoszlopos tornáczu palota 
kapujából piszegést hallott.

— Pszt! Pszt! hallatszott ismételve.
Az éj sötétsége és az oszlopos tornácz árnyéka elfödték szemei 

elől az egyént, kitől e megszólítás jött.
Don Juan mégállott és hallgatózott. Ekkor észrevette, hogy 

a kapu megnyílt s mögötte egy ismeretlen férfi jelent meg, halk 
hangon kérdve:

— Talán te vagy Fabio?
Don Juan rögtön belátta, hogy itt valami rejtélyes dolog 

történik s leküzdvén zavarát, határozottan feleié:
— Igen.
— Akkor nesze és rejtsd el valami biztos helyre Jer aztán 

vissza: tudod, hogy ettől sok függ!
Az ismeretlen férfi e szavakkal egy csomagot adott dón .luan 

kezébe, melyet az egy kézzel akart átvenni, de érezvén nagy súlyát, 
rögtön mindkét kezével nyúlt érte. A csomag átvétele után a nagy 
kapu újra bezárult s dón .Juan egyedül maradt terhével a nélkül, 
hogy tudta volna, mi van benne.

A következő pillanatban nagv meglepetés érte. A csomagból 
kínos nyöszörgést hallott: egy újszülött gyermek hangját. Don Juan 
elrémült s nem tudta hirtelenében, hogy mitévő legyen a különös 
csomaggal, a melyhez olyan ártatlanul jutott. Ha visszatér a kapu
hoz s bezörget, esetleg veszélybe dönthetné azt, a kié a kis ártatlan 
gyermek, ha pedig kitenné az utczára a siró-rivó csomagot, úgy a 
gyermeknek lehetne baja. Ha hazaviszi, nem lesz, a ki ápolja ; a 
városban sem ismert senkit, a ki a gyermek gondozását elvállalta 
volna. De miután a rejtélyes idegen reábizta a gyermeket, hogy 
vigye valami biztos helyre, teljesen tisztában volt vele, hogy a gyer
mekre szükség van s igy neki kötelessége annak sértetlenségéről 
gondoskodni.

Egy ideig tépelődött magában, mit csináljon, de később el
határozta, hogy mégis haza viszi a piczikét, átadja ápolásra a ház
vezetőnőnek s aztán visszatér, mert hátha szükség lesz reá ott 
abban a házban. Az iránt egy pillanatig sem lehetett kétségben, 
hogy az ismeretlen férfi a sötétben másnak nézte őt, mert hisz 
íabiouak nevezte s igy a gyermek tévedésből került az ő kezeibe.

Don Antonio épen barátja keresésére indult el, a mikor dón 
Juan kevéssel később a lakására ért. Rögtön hívta a házvezetőnőt 
s kibontotta előtte a rejtélyes csomagot. Gyönvörü kis gyermek 
feküdt benne: a legszebb teremtés, a melyet Juan valaha látott. 
A pólya s egyéb fehérnemű, a melylyel kis teste betakarva volt. 
előkelő születésre vallott.

Ezt a fiúcskát, úgymond Juan, a te gondjaidra bízom.
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&iefeá ükrfpredjen moííett mir and) getreu ein- 
íöien, inbem mir gegenmärtigen íírtifel bringen, benn 
mir bienen ben Sntereffen aller nuferer gacfigcnofjen, 
unb ftnb fteté gerne bereit ben Sünfcfjen unferer ф. t. 
Abonnenten ди entfprecfien.

m  mir unfer ölatt grünbeten mären mir beffen 
bemugt, bag uns ein groger pfipfijcfier nnb materieb 
ler tfampf behorftcfit, jebocg её tröftete ипё Ьаё 93e= 
mugtfein, bag nufere §erren gacfigenoffen einfefien merben, 
baB biefeS Sölatt ifire gemerblicfien* nnb jocialiftifdjcn 
gntereffen getreu oertritt, nnb bag ein berartige§ gadp 
organ Íjeute fcfion ein unentbehrlicher gactor für Ьаё 
SStrth ,̂ §otel= nnb ÄaffehauSgefchaft ift, ba ja heute 
bereite ein jeber gnbuftriê meig fein gacfiblatt befifit — 
in mcldfient alle gerechten Klagen, SSafirung aller guter= 
effen, oor bic Oeffenttirfjfeit gelangen nnb jenen mag* 
gebenben Organen диг Kenntnifj gebracht merben, bic 
berufen finb über bas SBofil unb SBefie feiner ©taat§* 
bürger ди madjen, unb beffen gntereffen ди förberen.

5)ie treffe ift fieutc im öffentlichen Óeben ein ди 
micfjtiger gactor um felbe ignoriren ди fönnen, ob 
<̂ rog ober Klein.

Unb menu es einen Snbuftrieameig gibt, meldfier 
ein berartiges gacgbiatt mic bas Unferigc ift benötfiigt, 
fo ift её gémig bic ®aftgof^nbnftrie.

(Ss ejjftirt fein ®emerbc, meleged ftiefmütterlidjer 
oon Seite ber Regierung nnb ®cfcfigebimg befianbelt 
mirb, als bas ®aft* unb Kaffefiau§=®emerbe nnb bod) 
ift biefes öjemerbe ba» meift oerbreitetfte, meldges 
in Ungarn all. in laut Ausmeife béé ©taaté=9íecfinungs-' 
gofes 9 Millionen an birecten Steuern bê aglt.

®as ©emerbe=®ejefi oom gafirc 1884 gat einem 
jeben ©emerbe Anerfennnug дедоШ, gat ignen bie 
Selbftoermaltung gegeben, gat fegr oiele ©етсгЬедпжде 
mit Staatsfuboentionen botirt, gat igre internen unb 
externen gntereffen georbnet gat getgan Alles más fid) 
unter jetzigen SSergältniffen tgnn lieg. 9htr mir, 
nur unfer ©enterbe mürbe oor bie Xfiüre gefegt, nur 
uns mürbe nidjts gegeben, ma» uns mit Geegten ge= 
biigrt hätte, ttämlicfi bie SWöglidgfeit unferer éfiften .̂

9htn in (Lottes tarnen, mir molten trogbem nidjt 
meinen unb lamentiren mie Kitt ber, fonbern mir moD 
len fämpfen, ntanngaft für unfer gute» 91ed)t. Um 
aber biefen Stampf aufaunegmen, bebarf es oor Allem 
eines gad)blattes, unb eine» feften ausbauernben ßu* 
fammengaltens unb ûfammenmirfens, benn nur mit 
oereinten Straften fönnen mir bas bem Untergänge ge- 
meigte Scgiff in beit Siegern £mfctt ftenern.

Xies finb bie üftotioe melege nn§ bemogen gaben 
unfer 93latt fieraû ugeben. 9hm ift bie üleige an utt= 
feren sperren gaeggenoffen, uns moralifeg unb materiell 
an bie фапЬ ди gegen, an nuferem guten Sßillen unb 
Ausbauer mirb es gémig ttidff feglen. Mellei.

IRODALOM  ÉS M Ű VÉSZET.
A népszínházban e héten kitűnő sikerrel 

adták Rip van SVinkle, Komédiás lierczegnő dara
bokat. Ez utóbbiban Vári Irma helyett Fehér Hona 
adta Zoe-t. és a legügyesebben adta a szerelmes 
szobaleányt.

A legújabb népszínmű: rA menyasszony ked
vese* mely Deák Pál vidéki színész müve e hó 
13-án pénteken adatott. A darabot Vidor, és Fodor 
Fruzsina játéka tette türhetővé, mely nehezen fog 
sűrűén előadásra kerülni

K risztina városi színkör. Konti -Eleven 
Ördög" „Nap és Hold“ operette kerültek színre. 
Az elsőben Makó mind a kettőben Pajor Emilia 
asszony és Fratta Vilma tüntették ki magukat. 
Megkell még említenünk Frank Boriskát, és Za- 
jonghvt. Egvátalán véve a budai közönség élveze
tes estéket szerezhet magának, mert szép tehetsé
gek vannak ott alkalmazva, a kik bármely szín
háznak is díszére válnának, és ezért nem érthetjük 
azon egykedvűséget melyet tapasztaltunk a szín
kör üressége által, holott a kivitel, tömött házat 
érdemelt volna.

A m agyar festők a tüzkárosultaknak. A
fővárosban élő jeles festőművészeink körében moz
galom indult meg a tűzvész által meglátogatott 
városok segélyezésére. Művészeink e czélból egy 
rendkívül diszes, művészi és irodalomi tekintetben 
egyaránt becses emléklapot szándékoznak szerkesz
teni, mely 100—200 ezer példányban igen olcsó 
áron árusittatnék el (50 kr) a tüzkárosultak javára. 
Az emléklap czime „Segítség“ lesz s az irodalmi 
rész szerkesztéséhez sikerült a festőművészeknek 
Jókai Mór közreműködését megnyerni. A művészi 
rész szerkesztésével Roskovics Ignácz jeles festő
művészünket bízták meg7 de az illusztrácziók ké
szítésében részt vesz az egész müvész-generáczió; 
a képek között több becses nagy mülap is lesz, 
melyeket a közönség keretbe rakva íaldiszül is 
használhat.

„M ikádó”, Sullivan kedvelt orperetteje kedden 
került először szilire a bécsi „Carl“-színházban. 
Ugyanaz az angol operette-társulat fogja ott is 
előadni, mint Berlinben. Egy angol statisztikus szá
mításai szerint ez volt „Mikádó“ -nak 8954-ik elő
adása; ebbe azonban — úgy látszik — nincsenek 
beleszámítva az operette magyarországi előadásai. 
Ennyire még egyetlen darab sem bírta fölvinni. 
Legközelebb áll hozzá Jules Verne „Utazás a föld
körül“ czimü látványossága, mely 5630 előadást

ért meg, Strauss „Bőregér“ -je 3844-szer, Offenbach 
„Orpheus az alvilágban“ c. operettéje 3194-szer 
került színre.

Tenoristák jövedelm e. Masini olasz tenorista, 
ki most Milánóból Buenos Ayresbe utazik, egy or
vost, egy titkárt és két inast visz magával, ezen
felül egy futár előzi meg, a ki gondoskodik a ma
gas utazó és kísérete szállásáról. Masini ur meg 
is engedheti magának ezt a fényűzést, mert, ötven- 
szeri fellépésért öt hónapra 600,000 márkát kap.

Az első' finn opera a múlt héten került színre 
Helsingforsban és zajos tetszést aratott. Szerzője a 
76 éves Pacius Frigyes tanár. Czime „Loreley“ és 
tárgyát az ismeretes rajnai monda képezi. Az ősz 
szerzőt számtalanszor hívták és a mikor megjelent, 
rázendítették a finn nemzeti hymnust.

Ú JDONSÁGOK.
• Budapest végleges vízvezetéke ügyében 
Lechner Lajos főmérnök már benyújtotta vélemé
nyét a tanácshoz. Arra az eredményre jutott, hogy 
legbiztosabban csak a Dunára lehet számítani, mely 
elég jó minőségű vizet nvujt. még pedig legkevesebb 
költséggel. Lechner egyforma vizet óhajt ügy a táp
lálkozásra, mint egyéb czélokra is. Fejenkint 5 köb
láb (150 liter) viz elegendő, sőt sok is, mert a kül
telkeken jó kutak vannak és fürdésre sem használja 
mindenki a vízvezeték vizét Tavaly Budapesten
63.000 köbméter vízre volt szükség, huszonöt év 
múlva 135,000-re lesz szükség. Lechner szerint a 
budai vízvezeték, mely még 50 év múlva is meg 
fog felelni, külön hagyandó és a pesti oldal szá
mára a káposztásmegyeri Dunapartról vezetendő a 
viz, hol tiz kilométer hosszú, elég jó és vastag 
kavicsrétegen szűrődik át a Dunaviz s források is 
vannak a közelben. E terület a nagy körúttól egy 
mértföldnyire esik. Más, elég bő forrás nincs a fő
város közelében, kísérletetekre meg nem költhet a 
város. Huszonöt évre elegendő, esetleg kibővíthető 
vizmü, a káposztásmegyeri egészséges telkeken
4.100.000 írtba, ha mesterséges szűrőkkel is el
látják 5.700,000 frtba kerülne. Az építés két-há- 
rom év alatt elvégezhető s akkor az egész főváros 
jó ivóvizet nyerhet,

A nagy-körűt építése tavasz óta nagy ará
nyokban halad előre. Különösen az Erzsébet-kör- 
úton épül sok új palota, melyek az augusztusi 

I negyedre lakhatókká lesznek. Mint minden gyors 
j városrész vagy utcza keletkezésénél e helyütt is 
í gyorsan váltakozik a fény az árnynyal. S a mos- 
í tani sétálókat is kellemetlenül lepik meg a kör- 
I útba eső Miksa-utczai rozzant házak, melyek közül 
j a legrondább a jelenleg a főváros kezelése alatt 

álló 40. számú Bogdanovits-féle ház egészségtelen 
I pinczelakásaival, továbbá a 25. sz. a. egy nagy fa

bódé-telep s nem messze egy nagy faraktár. Remél
hetőleg azonban ilv fajta telepek nem sokáig ékte- 
lenítik a szépen épülő körűtat.

M agyarosító tanító. Kulcsár József Baranya- 
Mocsolád tanítója nem csekély fáradság és áldozat
tal tette egész magyarrá ezen német községet. 
Sokáig éljen.

Anda György úr, ki hat évig volt az Erzsébet 
szálloda derék főpinezére, megvette a népszínház 
utczában Roitsch József-féle kávéházat, melyet 
egész újonnan berendezve f. évi junius 1-én fog 
megnyitni. Kívánunk neki sok szerencsét, mert 
meg is érdemli.

Veszedelmes szerető'. Szép Gyula miskolezi 
születésű 47 éves, jelenleg foglalkozásnélküli pin- 
ezér régibb szerelmi viszonyt folytatott Ulicsinyi 
Mária cselédleánvnyal, ki a liársfa-utcza 57. számú 
házban szolgál. A leány azonban elhidegült iránta 
s ezért ö boszút forralt. Többször lelövéssel fenye
gette s leskelődött utána. A hársfa-utezán e na
pokban is ott settenkedett, de egy rendőr elfogta 
s a főkapitányságra vitte. Itt megmotozták s zse
bében egv hatlövetű töltött revolvert találtak. A 
veszedelmes szeretőt átadják a kir. ügyészségnek.

H r a z d il  K á r  olt/ vendéglőjében soroksári- 
utcza 32. sz. Reggeli gulyás 8 kr.. pörkölt 12 kr.i 
friss mártiusi sör, általában jó étkek és kiszolgálat 
teszik ajánlhatóvá az igénybe vételt.

Bros J ózse f fizető föpinezér május Ю-én agyonlőtte 
magát. Bessületes ember volt. Vagyoni ziláltság volt oka 
elhatározásának. 8 ajnáljuk.

Kórházvizsgálat. Ma délelőtt 11 órakor Ger- 
lóczy Károly alpolgármester és Királyi Pál vezetése 
mellett egy a fővárosi közegészségügyi bizottság 
tagjaiból alakult küldöttség megvizsgálta a Rókus- 
kórházat különösen tisztasági és élelmezési szem
pontból. Végig járták a hivatali helyiségeket, ápoló 
szobákat, folyosókat s mindenütt a legnagyobb tisz
taságot tapasztalták. Különösen elismerésüket fejez
ték ki az udvar és kert tisztasága és díszítése felett. 
A konyhában megvizsgálták az edényeket, az élelmi 
szereket, megkóstolták az egyes ételeket s mindent 
rendben találtak, a mi örvendetes dolog ugyan, de 
még sem annyira, mintha a kert és udvar helyett 
a betegek szobáinak berendezése s az ételek jósága, 
az ápolás gondossága felett ejthették volna az elis
merés szavait.

Ihász Jánosné kifőzést nyitott e héten IV-ik 
kér. Lipót-utcza 26 szám alatt földszint. Ismerve 
őt mint jó és tapasztalt főzőnét, annál inkább ajánl
hatjuk, mert az étkezési árakat nagyon jutányosán 
szabta, az egész vagy fél havi előfizetők részére.

Politikus szabóm ester. A Józsefvárosban nem kis 
föltünést fog kelteni Imre Ferencz szabómester elfogatása, 
ki az utóbbi időben többet foglalkozott a politikával, mint 
a tűvel és ollóval. Az úgynevezett véresszáju emberek közé 
tartozott, akik mindenütt szeretik fitogtatni, a mit itt-ott 
összeolvastak, de megemészteni nem tudtak. A legutóbbi idő
ben antiszemita vezérnek csapott fel, s az ápril 24-iki nagy 
pártértekezleten, melyet a stáczió-utczai Wohlfahrt-féle ven
déglőben tartottak, menydörgő beszédet tartott az erősza
koskodó kapitányság ellen. A jeles hazafinak most ismét 
baja van a rendőrséggel, de nem a párt ügyében Holm 
kis sikkasztás miatt dugták négy fal közé, a hol alkalma 
lesz elmélkedni saját politikai múltja és az idei választások 
eshetőségei fölött.

W a lth e r  T j .  kárpitos mester urat bútorok át
húzása, falaknak kárpitozása és mindenféle díszíté
sekre ajánljuk. Lakása VI1. kér , Wesselényi utcza 
13. sz., 26. ajtó.

Harta m agyarosodik. Harta községből Írják 
lapunknak, hogy ott most vasárnap konfirmált 
Drastóczy ev. lelkész 14 fiút és leányt, kik a kér
désekre nem csak németül, de magyarul is korrek
tül feleltek. Ha lassan is, de halad a magyarosodás 
ügye. Ez idő szerint a lelkész évenkint nvolczszor 
tart magyar prédikácziót Legközelébb foglalja el 
helyét Müller Imre bonyhádi tanító, kinek mükö- 
désétől sokat várnak a magyar nyelv tanítását 
illetőleg.

N agy életk ort ért Mojzesné szül. Bari Róza, ki ta
lán a legöregebb asszony volt hazánkban, mert most érte 
el 106-ik évét, hogy meghalt Teljes életében vig kedélyű 
volt, minden mulatságban részt vett és még 70 éves korá
ban is szenvedélyesen járta a kettőst

Sztrájkoló sírások. New York temetőiben 
! sztrájkolnak a sírások Keveslik a bérüket, mert 
I síronkint fizetik őket s panaszkodnak, hogy mivel 
: kevés a halott, nincs állandó foglalkozásuk. Vagy 
j magasabb bért kérnek, vagy több munkát, mert 
! máskép egvátalán nem temetnek. Az utóbbi folté- 
! tel teljesítése nem áll módjában a temető igazga- 
í tóságának, a másikat fogadta el s jobban fogja 
j  fizetni a sírásokat.

Vendéglőben. К . . . ur rendes látogatója egy jó  
j boráról ismert vendéglőnek. Éjfél felé van az idő, vendég 
! már igen gyéren van, és K. a tizedik félmeszelnél szinte 

fizetésre szólítja a főpinezért. A f ő  p in  e z é  r kérdezi К 
! urat, hogy lesz-e háború ? К. и r fontoskodva kérdi, hogy 

hány óra. A f ő p i n e z é r  Elmúlt éjfél. К. и r. No akkor 
j lesz . . .  otthon az asszonynyal.

|JctTd)icl>cnc6.
(f vmorhmig eine« jJimfcr ©nfétiet**.

£oui£ Kerrien, ber (Sigentfiütner Ьсё fiauptjäcfilid) non 
3)eutfcfien befucf)tenr auf bem 93oulemrb ЯЗоппе 9fou= 
belle gelegenen Cafe de la terasse, mürbe — mie uns 
аи» $arté gcmelbct mirb — am jüngften Samftag 
9íbenbs non einem ©afte, ben er aus bem főfalé mer= 
fen molltc, burcfi einen Stid) mittelft eines ®totfbegens 
getöbtet. Фсг Später, Sigmunb SSeijjntamt, feiner 
§erfunft nad) ein Cefterreidjcr, ber feit 1854 in granL 
reid) moíint nnb and) mälirenb be» 1870er Krieges in 
ber franjöfifdjen grembenlegion biente, mar friiíjer 9ln 

I geteilter eines @tammgafte§ bcs Café de la terasse, 
! be» Kaufmannes ŝ ., unb nadjbeni SBeiftmann fid) mit 

feinem îcnftgeber itbermorfen batte, forberte ф. uom 
i (Safetier, bap er Seiji manu ben 23efud) bcs (Safes 

»erbiete. Sit ber 9lusfül)rung biefer gorberuttg bes 
Stautntgaftes gerieft) Kerrien mit 2Ber~mann in ein 
§anbgemenge unb erhielt non 2Bcijimann beit töbtiidjen 
étid) 2)aé ^ubíüunt fiiéit ben Xfiätcr für einen 
SDentfcfien, unb unter beit Jiufeit: „(Sin êutfefier fiat 
einen granjofen erntorbet!" mollte man ЯВефтапп, 
fomie brei ®äfte, bie man beutfefi fpred)en fiörte, Um* 
cfien, fo bap bie B̂olijei interueitircn mujjte.

Szerkesztői üzenetek.
Márton László urnák Szathmárott. Mi az oka, 

hogy ennyi ideig nem kapunk választ levelünkre. Lapunk 
terjesztését kérjük

Czeglédi Gyula urnák N.-Várad. Szives rokonszen- 
vét köszönettel vesszük, fogadja érte üdvözletünket A mi 
a nevezett előfizető urak részére küldendő nyugtákat illeti 
az felesleges, mert a posta utalvány úgy is pótolja. Közre- 

I működésének pedig örömmel nézünk elébe.
H. K. helyben. Hogy tud ilyet Írni :

Keresztutnál találkoztunk,
Hej ! melyiket válaszszam 
Hogy őt megláthatnám stb.

Ha már találkoztak, csak megisláthatta. Ezt nem használ
hatjuk, jobbat pedig ez után Ítélve hiába kérnénk. Miután 
a tél elmúlt, gyújtani való papirosra sincs szükségünk.
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SCHMALHOFER FERENCZ
Í r ó -  é s  é r c z - y r é s ő

BUDAPEST, IV. kér., ferencziek-bazára és hatvani-utcza 8. szám.
J 0 t~  Legjobb minőségű ruggyanta-bélyegzők. "Ä g jf

Elegáns pinczér-számok tűvel feltüzéshez 
aranyozva vagy ezüstölve 1 Garnitúra 13 darab 
30 mm. nagys. 3.60, 40 mm. nagys. 4.60.
50 mm. nagys. 5.80, kettős számú drágább.

Jegyek szállodások részére réz, sárgaréz és horgany, aczélbélyeg-nyom ók. tálczák 
és kanalak stb. jelzéséhez. Dom boruan vert ünnepi jelvények tűvel feltüzéséhez dal. zene, 
lövész, tűzoltó, minden szakbali iparos, művész stb. Nagy választék díszes lyrákból mindennemű 
pecsétnyomók művészi kivitelben, keletbélyegzők, számozógép, parafa-égetők és gépek, schablonok stb. 
M onogram m ok hímzéshez 25 krtól kezdve. — V alód i eltörü lh etlen  fekete jegyző- 
ténta üvegje 60 kr., valamint mindennemű vésnöki munkák legizlésesebben el lesznek készitve.

Vidéki megrendelések pontosan és lelkiismeretesen végeztetnek. -  Árjegyzékek kivánatra ingyen küldetnek.

A városligeti
Góly a vendéglőt
átvettem, melyet midőn a t. közönség ké
nyelmére a legezélszerübben berendeztem — 
jó étel és italok gyors kiszolgálásáról gon
doskodtam. — Ezt van szerencsém a t. 
közönséggel tudatni.

Sántha Albert
vendéglős.

ÁRVÁI SAMU
BUDAPEST, Hatvani-utcza 8. sz. a szép-utcza átellenében.

Raktár mindennemű

vászon- és i m - m l ,  hölgy- és nri-iehérnemiielí

Van szerencsém a t. közönség tudomására 
hozni, hogy azon helyzetben vagyok, miszerint a 
főváros közvetlen közelébőli nagybirtokosoktól na
ponként (körülbelül 3500 liter) tej áll rendelkezé
semre, és ennélfogva azt tisztelt vevőim nek 10 
krj á val szol gát tathatom.

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

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.

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

Számos megrendelésért esi Ive tisztelettel

Goldhammer József

REDLICH DÁVID
előleeezési-, bank- és váltóháza — Vorschuss-, Bank- u.Wechslerhaus

BU D APEST,
IV., KECSKEMÉTI-UTCZA 11. sz.

K ö l c s ö n
az egész értékig mindennemű értékpapírok és sors
jegyekre a legolcsóbb kamat számítás mellett.

Előlegek arany-, ezüst- és ékszerekre.
Állampapírok.

Titsch Gyula (azelőtt Balitzky) 
férfi- és női divatezikkek üzlete váczi-utcza 
30. szám alatt, igen olcsó árak mellett 
a legjobb és legdíszesebb áruk állnak a vevők 
rendelkezésére.

Szőke Imre étterme a legizletesebb 
ételeket és valódi eredeti italokat szolgáltatja; 
a tulajdonos és segédszemélyzete részéről a 
legnagyobb előzékenységgel találkozunk, mely 
okokból annak látogatását ajánljuk. Duna- 
utcza 15., Lipót-utcza sarkán.

sorsjegyek, arany és ezüst pénzek vétele és eladása,

ígérvények minden húzásra a legolcsóbb áron.
w r *  Tőzsdei megbízások kivitele.

DARLEHEN
bis zum vollen Course auf alle Gattungen Werth

papiere und Lose zu den billigsten Zinsen.

УогГг1)иГ? aaf (gelb, £  Uber ипЬ yretiofen.
Ein- und Verkauf von

Staatspapieren, Losen, Gold- und Silbermünzen.
PROMESSEN za allen Z ieb n ien  billigst.

Jusfűljrunfl tton ШогГе-ДиПгааеп.

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.

Kaulich Alajosnál kaphatók a leg- 
jobb és legolcsóbb női mellfűzők, Deák-téren. 
Mérték utáni megrendelések 34 óra alatt tel- 
jesíttetnek.

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

Nyomatott Buschmann F.-nél Budapesten, Koronaherczeg-utcza (Harisch-bazár).


