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Egészségi borok
Habár minden kétségen kívüli is azon igye

kezet, hogy úgy a vendéglők, mint a fino
mabb étterem tulajdonosai, igen nagy része 
azon törekszik, hogy úgy az idegen, mint 
helyi vendégjeinek a legtökéletesebb és leg
egészségesebb italokat szolgáltassa, ennek 
kivihetősége igen tetemes nehézségekkel van 
összekötve.

Ezen körülmények különös nyomatékünk 
a vendéglői iparra nézve. A közönség nagy 
része jól tudja, hogy a vendéglősnek az 
étel neműek kiszolgálása után majdnem semmi 
haszna sines, bogy a sörnéli haszon igen 
mérsékelt korlátok közé van szorítva, és egye
dül a borfogyasztásnál keresendő és található 
az észrevehető nyereség. Nem akarunk itt 
talán figyelnieztetöleg határozott árakat a

borokra nézve előjegyezni, mert az egyrészt 
teljes lehetetlen is, másrészt annak megsza
bása a vendéglős tetszésétől függ, de a jelzett 
viszonyok határozottan feljogosítják vendég
lőseinket a boron nagyobb hasznot vehetni 
és nyerni, mint az étkeken vagy a sörön. 
Ha ez a körülmény a borfogyasztó közön
ségét elkedvetlenítené, akkor ne is csodál
kozzon. ha a vendéglős végtére is borvizezővé 
lenne, csakhogy olcsóbban mérhessen.

A kimérési legfőbb jövedelmet azonban 
sohasem a hazai borok adják a szállodák
éi éttermekben, hanem a külföldi termékek, 
a palaczk-borok. Ezek közt kizárólag legna
gyobb fogyasztásban részesülnek a franczia 
borok, mint bordeauxi és burgundi termékek.

Köztudomású dolog azonban, hogy az 
utóbbi tiz év alatt a franczia borok terme
lése a phyloxera pusztításai folytán teteme

sen csökkent, míg a franczia borok kivitele 
folytonos emelkedőben van ; a ki tehát egy 
kis fáradságot vesz magának, hogy az évi 
forgalmat figyelemmel kisérje, el fog csodál
kozni, bogy a Chateau Larose, Margeux, 
Léoville, Lafitte stb. mily mesés árakra ver
gődtek. Oly árakra, melyek úgyszólván le
hetetlenné teszik, hogy ezek az elismert jó 
fajú italok a vendéglői étlapokba jegyeztes
senek. És igy a rendelő és fogyasztó mindig 
bizonytalan abban, hogy például a rendelt 
palaczk St.-Julien, Emilion, Chateau Latour 
stb. csakugyan az eredeti ohajtottat tartal
mazza-e. Hasonló, ha nem is egészen ily 
csalódó viszony áll a csemege-boroknál is, 
mert Madeira, Sherry, Port-bor név alatt a 
legkülönfélébb keverékeket kaphatjuk. Nem 
csoda tehát, ha ily csalódásoknak lehetvén 
a fogyasztó kitéve, kivált az utazó vendég
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__ Légv nyugodt signora . . . .  azaz bocsánat, donna Kor
nélia. feleié Antonio, itt semmi hántásod nem lehet. Mi felajánlot
tuk védelmünket s addig, mig nálunk vagy, baj nem érhet!

Azután Jüanhoz fordult.
_  Menj Juan es kérdezd meg a lovagot, hogy mit akar? 

Én addig itt maradok donna Kornélia mellett s ha szükséges lenne,
életem árán is megvédelmezem!

Don Juan erre a legkisebb felindulás nélkül távozott, Antonio 
pedi«>- két töltött pisztolvt tett maga elé és apródjainak megparan
csold, hogv kardjukat tartsák készen minden eshetőségre.

A házvezetőnő és Kornélia remegve várták a történendőket. 
Szentül hitték, hogv itt valami szerencsétlenség log előfordulni.

Csak Juan és" Antonio őrizték meg hidegvérüket s nem veszt
vén el lélekjelenlétüket egy pillanatra sem, nyugodtan várták az
eseményeket. . .  ,. 11;

Juan alig lépte át a kapu küszöbét s elebe lepett Bentiholli
Lorenzo.

__ Don Bentiholli Lorenzo a nevem!
__ i s  én Don Gamboa Juan vagyok !
_ Egy szívességre kérlek lovag!

Jöj^ velem a .szemközt lévő templomba. Fontos ügyben 
kívánok veled szólam, melv becsületemet s életemet érinti.

-  A mint kívánod lovag. Menjünk!
A két lovag átment a templomba s egy oldalpadban foglaltak

helvet, a hol senki sem hallhatta őket.
Nevem után mindenesetre tudod lovag, szólalt meg Lorenzo, 

ho-'v eu lioloírna egvik leggazdagabb és legelőkelőbb férfia vagyok. 
Mindenki tudja ezt.' tehát nem öndieséret, ha mondom. Néhány 
éw el ezelőtt váratlanul elveszteni szülőimet s így nővérem Ivoi- 
„élia gondozása az én kötelességem lett. Kornélia egyike volt a 

‘ ritkább szépségeknek, melyet halandó ember csak a világon lát- 
i ,t h í nem állana mint testvér olyan közel hozzám, valóban 
,u “ ' (..Шпек megfelelő szavakat csodás szépségének dicsoi-
t° V, r" » becsület lévén nálam a legelső erény, képzelheted, mily 
S S V y e “  S e m  minden lettét, neveltetését, fejlődését. 
Fájdalom, Kornélia túlságos heve és érző szive megsemmisítette

reWT o ín z o  itt halkan felsóhajtott, mint az árva, a ki elvesztett 
ötéiről beszél s kegvelettel emlékezve vissza reájuk, mái le

mondott minden reményről, hogy . valaha még viszontláthatja okét. 
Juan átengedte őt iájdalmainak.
Kevés vártatva Lorenzo folytatta elbeszeléset

Bociáss me" lovag, hogy untatlak, de el kell mondanom
neked~mindent . . Este Alfonzo, Ferrara herczege szemet vetett 
neked mmden - . egvik unokahugomnak palo-USnS*2*~ — * -  * « “ -*

tudva kilétedet, csak szánalmat es részvétet éreztünk irántad, de 
most, ismerve nevedet és származásodat, kötelességünknek tartjuk 
védelmedet. Szolgálatodra állunk életünkkel és vérünkkel, rendel
kezz velünk. Légy bátor s ne fé lj! Habár nem is vagy ily esemé
nyekhez szokva, annál méltóbbnak tűnsz fel, ha türelmesen elviseled 
azokat. Bízzál bennünk feltétlenül s mi reméljük, hogy e különös 
események még szerencsésen fognak végződni, mert az Ég nem 
engedheti, hogy ily szép és nemes gondolkozása hölgy, mint te 
vagy, elveszszen az életre nézve. Nyugodd ki magadat, mert látom, 
nagy szükséged van reá. Cselédünk rendelkezésedre áll, parancsolj, 
vele ép úgy, mint velünk. < > titoktartő s bátran reá bízhatod magad.

— Köszönöm lovag! Küldd be tehát a cselédet, én feltétlenül 
megbízom benne, mert ti úgy akarjátok s magatok is ajánljátok. 
Kérlek azonban lovag, hogy cselédeteken kívül ne bocsássatok 
hozzám senkit, mert ha más is meglátna itt, ennek elképzelhetlen 
súlyos következményei lehetnének.

— Nem fog látni senki! biztosítá Kornéliát .luan s azzal 
mindketten elhagyták a szobát.

Juan előhívta ezután a házvezetőnőt.
— Parancsára uram!
— Felöltöztetted már a gyermeket?
— Igen.
— Ugyanazokba a ruhákba, a melyekben először volt?
— Igen uram !
— Vidd be tehát a kicsikét a szobámba, a hol egy idegen

hölgyet fogsz találni, a kit te nem ismersz. Nevét nem szabad 
kérdened, ez nem is tartozik reád! A gyermeket, ha kéri vendégünk, 
átadod neki.

— Értem uram!
—  Ha kérdi, hogy ugyanaz a gyermek-e, a mely hajnalban; 

is a kezében volt. igenlőleg felelsz, egyébről beszélned nem szabad! 
Menj tehát s vidd be a gyermeket!

A házvezetőnő a szobába lépett,
— Isten hozott jó asszony! mondá Kornélia, a mint észre

vette őt.
— Rendelkezzék velem asszonyom!
— Hozd ide azt a kis gyermeket, melyet karjaidban tartasz!
A házvezetőnő úgy tett, a mint Kornélia parancsolta s átadta

a gyermeket,
Kornélia alig vette karjaira a kicsike jószágot, midőn egész 

valójában megrezzent. Nem tudta, ébren van-e vagy álmodik. Ő ezt 
a ruhát, ezt a gyermeket ismeri.

—  Ugyanaz a gyermek ez, melyet te vagy a lovagok hajnal
ban már egyszer a karjaimba adtatok? kérdé lázas érdeklődéssel.

— Igén asszonyom, ugyanaz! feleié a házvezetőnő
— Miért cseréltétek ki a pólyáját ? Nekem úgy tetszik, hogy 

vagy a pólya vagy a gyermek más!
Cervantes „Bologna gyöngye“ . 4



magát a sör-italnak adja, vagy rósz esetben 
üldögélő vendéggé lesz.

Itt a vendéglősök érdeke áll előtérben és 
e tekintetben valamely intézkedésre volna 
szükség, mely a szállodások és étterem tulaj
donosait megóvja a gyanúsítástól, és a fo
gyasztó is ki legyen elégítve.

(Folytatása következik.)

Q U \ 0£ГШ 10 b t&  t tü *
3)ie (Safé^Sntjabcr mufjten bie ifjnen unangenehme 

Erfahrung maefjen, bajj bie bieSjäfjrige (Saffecbíüt^e 
ап ben meiften Orten in gäuinijj getreten iff, waé 
гиг §oíge íjat, bag bie greife im fteten ©tetgen finb.

sJddjt bie (Srnte ift ©cfjulb baran, benn SSorratíj ift 
genügenb, fonbern bie greife fommen bon (Sngíanb, 
inbent englifefje Äaufleute ben Gaffeeoorratíj pfam* 
mengefauft íjaben unb feinen Verlauf madjen, bté 
nidit grogé greife bafitr eríjalten tuerben unb nur bie 
Gaffeefieber Oefterreidj-Ungarné unb 9tuglanb leiben 
am meiften, weil ba£ ^ubíifum nur in biefen £art= 
bem einen fräftigen ßaffec forbert, auger bie Xürfei. 3n 
Europa, in Xeutfdjíanb ift bér fogenante Ш т ф е т  
(Saffee beliebt, raeídjer oon íeidjtem 3atoa*©urogat bereitet 
joirö: in granfreidj, Italien, ©pánién etc. merben aud) 
nur íeidjte tiaffeeé getrunfen, weídje feinen ^Sergíeidj 
ju ben in unferen CSaffeeijänfern oerabreidjten gaben; in 
gngíanb ift ba§ üieblingégetranf bér Xíjee unb trogbem 
ift bér (íaffee^en-gros^anbeí engíifcfjer fi'aufíeute 
bér grögte; e§ wirb burd) biefe ©pefuíation bér Ciaffee 
nodj 20%  bté 30%  fteigen, unb wir fönnen nur ben 
guten iKatf) geben., wenn es möglidj ift, bei biefem 
greife fid) einen forrott) ein^ufdjaffen. 2>cnn wie wir 
erfahren gaben, ift feine Stófidjt bté gum grügjagr 
einen billigeren Ciaffee fonbern einen noeg tgeureren 
fan fen gu müffen.

T. olvasóinkhoz!
Lapunk czélszerüsége és hasznosságáról mind 

nagyobb körben nyerünk elismerést. Nem is fogunk 
lankadni és minden igyekezetünk oda irányul, hogy 
a programmunkban Ígért ezélunknak a leglehetőb
ben megfelelhessünk, és mint lapunk czime is 
mutatja, úgy a főnök, mint a segéd urak érdekeit 
—. mindegyik fél jogainak épségben tartása mel
lett — védhesse, és a képesített iparosztályba 
leendő felvétele czéljából az utat egyengesse.

Biztosítjuk mind a vendéglős, mind a kávés

urakat, hogy bennünket személyeskedés soha sem 
fog vezetni, hanem a legtisztább önzetlenség, és 
legfőbb törekvésünk az lesz, hogy a képesítés 
szükségessége és ennek kapcsán a képesített ipar- 
osztálybani sorozás elismertessék és kimondassék.

Az alábbi jegyzőkönyvi kivonat alapján tehát 
lapunk mától fogva a „budapesti kávés es kávéméra 
ipar társulat“ szaklapja.

K i v o n a t
a fővárosi kávés és kávémérő ipartársulat választ
mányának 1887. évi junius hó 10-én tartott ülése 

jegyzőkönyvéből.

50. Ifj. Cservény Ferencz szóbeli kérelme a 
„Magyarországi Vendéglősök és Kávésok Közlönye“ 
czimü lapnak az ipartársulat szaklapjául leendő 
elfogadása iránt.

Tekintettel arra, hogy az Ígéret megtétetett az 
iránt, miszerint a „Magyarországi Vendéglősök és 
Kávésok Közlönye“ czimü lap érdekeinket állan
dóan képviselni fogja — kijelenti az ipartársulat 
választmánya, hogy nevezett lapot az ipartársulat 
hivataloslapjának elfogadja.

Kelt mint fent.

Gschventner Geyza Kainar Rezső
titkár. elnök.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
— A népszínházban a nyári szünet után a kül

földön nagy sikert aratott „Varázs fátyol“ czimü 
látványosság kerül szilire fényes kiállítással, a 
melyre már most folynak az előkészületek.

— Vendégszereplések a népszínházban ( ’zér
óin Mariska k. a., ki a télen a szabadkai szin- 
társulatnál működött, vasárnap kezdte meg ven
dégszereplését a népszínházban. A kisasszony, a kit 
igen jó hir előzött meg, fellépett a „Felhő K lá r i
ban, a „Piros bugyelláris“ -ban és a „Magdolnában“ 
is a legszebb sikert aratta — Felelevenítik a nép
színházban a műsor két nagyhatású s régpihentetett 
darabját e héten. Az egyik a „Magdolna“ Ilákosy 
Jenő népszínműve, a mely mindig zajos hatással 
került szilire, a másik pedig a „Kertészleány.“ 
Mindkettőben Pál may Ilkának van nagy és hatásos 
szerepe. A művésznő pénteken játszott utolsót, aztán 
két hónapi szünidejét lseidben tölti, a hol tel fog 
lépni.

— A krisztinavárosi színkörben szombaton 
junius ho 4-én került szilire Molnár György nép

színműve: „A zsöllér leány“ a jelenleg betegen 
fekvő színész és iró segélyezésére. A főváros kö
zönsége érdeklődéssel várta az előadást. A c ím 
szerepet Fratta Vilma játszta, ki azt a szerző ve
zetése mellett tanulta Az eredeti és szép dalok 
kiváló speczialitásai a darabnak. —  A társulat leg- 
utobb tartott ülésében elhatározta, hogy szeptem
ber 15-én feloszlik. A tagok szerződéseik alul 
egymást kölcsönösen felmentették s minden tag 
tetszése szerint szerződhetik valamely társulathoz.

J l o n á n a k .

Szeretlek szivemből tisztán és igazán, 
ügy a mint a rózsát a hajnal hasadtán, 
Megcsókollak, megölellek, mert szeretlek,
Hidd el nekem lányka, szerelmem nem csal meg. 
Hamarább kimozdul tengelyéből a fold,
Minthogy én neked ne lennék hű szeretőd ;
Szeress tehát lányka, oh 1 szeress engemet,
Mert nélküled e földön élnem nem lehet.

H  . . . Im re,

ÚJDONSÁGOK.
A  budapesti p in czér-egylet t. tagjainak 

tudomására hozzuk, hogy az egyletnek f. hó 15-től 
kezdve IJr. Haslinger J. J. ur lett orvosa, líende- 
lési órák naponként d u. 3 — 5 áráig. Lakása IV. 
Lipót-utcza 0 szám.

A  IV . osztrák ser főzök egyletének közgyű
lése e hó 11-én volt Gráczban, melyet az úgynevezett 
országszobában tartottak meg. Előző nap este a 
Trieszt szállodában társas estély volt, melyen az 
osztrák ser főző egylet elnöke, és Taber M ór  (liesingi 
serfőzdéből) mondtak üdvözlő beszedeket. A  közgyű
lésen voltak tiszteletbeli tagok is jelen , és pedig Dr. 
B rayer gráczi polgármester, K ranz a keresk. kamara 
elnöke, Falkenheim földmivelési minister levélileg 
tudatta megnem jelenhetését.

__ Uj minisztérium. A kereskedelmi minisz
térium uj háza a külső-nádor-utczában teljesen 
készen van s hozzá nagyságra, esetlenségre nézve 
csak a régi kaszárnyák hasonlíthatók. Összesen 
500 hivatali helyiség, szoba és terem van benne.

! Ezek közt három nagy ülésterem a kereskedelmi 
• és igazságügyi minisztériumok, valamint a statisz- 
I tikái hivatal számára Van továbbá egy könyvtár- 
I terem 50 ezer kötet könyvre számítva. I isztvi- I selői lakás mindössze kettő van benne, ezenkívül 
I egv pár szolgai és kapusi lakás. A házban a ke 
j reskedelmi minisztériumon kivül el lesznek he I lyezve: az igazságügyminiszterium, az országos
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—  Lehet asszonyom, de én nem tudom.
— Oh Istenem, ‘lehetséges-e ez ? Beszélj jó asszony, az égre 

kérlek, beszélj őszintén, mert meghasad a szivem, ha továbbra is 
kétségbe hagvtok e rejtély felől! Mindenre a mi szent, a mi ked
ves előtted, kérlek, mondd meg, honnan vetted e szép gyermek- 
pólvát, mert ez az enyém. Vagy ebben vagy ehhez hasonló ken
dőkben adtam át néhány órával ezelőtt szobaleányomnak egy gyer
meket, szerelmem drága kis zálogát. Az Istenre, beszélj, mi történt ? 
Oh én szegény, szerencsétlen teremtés! Beszélj, beszélj, jó asszony, 
megáld az Űr!

Antonio és Juan hallották Kornélia minden szavát, s hogy 
tovább ne hagyják a kinos bizonytalanságban, beléptek, hogy fel
világosítsák őt.

— A pólya is, a fiúcska is a tied, signoritta! — monclá Juan.
— Hogyan ? A gyermek az én kicsikém ? Óh Istenem, beszélj 

lovag, hogyan jutott a kis ártatlan a te kezeidbe!
— A szobaleány, kire gyermekedet bíztad, valószínűleg téve

désből, nem a herczeg szolgájának, hanem nekem adta át a gyer
meket. Nem tudtam mit jelentsen ez s kié legyen a gyermek. Haza 
hoztam mégis, mert nem akartam, hogy a szegény kis jószág talán 
illetéktelen kezekbe kerüljön s tönkre menjen. Itthon átadtam a 
gyermeket a házvezetőnőnek s megparancsoltam neki, hogy előkelő 
származására valló finom ruháit egész egyszerűekkel cserélje fel s 
mikor tisztában voltam az iránt, hogy a fiúcska csakugyan a tied, 
ismét az én rendeletemre történt, hogy a gyermeket eredeti ruhá
jába öltöztette a cselédem.

Kornélia örömében sirt, hogy kis fiát feltalálta s kényeivel 
valósággal beáztatta az ártatlan gyermek arczát, mely hangos sírásra 
fakadt. Az anya szeretettel, a csókok egész őzönével csitítgatta a 
kicsikét s mikor ez elhallgatott, megragadta Don Juan és Antonio 
kezét, hogy, köszönetét és háláját kifejezze irántuk.

— Őrangyalaink voltatok lovagok, az Ég áldjon meg érte 
benneteket!

— Kötelességeinket teljesítettük, asszonyom! válaszolák a 
lovagok s ezután elhagyták a szobát, hogy Kornéliát örömével és 
gyermekével magukra hagyják.

A házvezetőnőnek megparancsolták, hogy vigyázzon Kornéliára 
s mindenben szolgálatára legyen; felfedték előtte súlyos állapotát 
is, hogy mint nő annál lelkiismeretesebben téljesítse körülötte kö
telességeit.

Antonio és Juan ezután fogadást tettek egymásnak, hogy 
Kornélia küszöbét nem lépik át többé, hacsak ő nem kívánja látni 
őket, vagy pedig valamelyes váratlan körülmények jelenlétüket meg 
nem? követelik, s ezzel lefeküdtek, hogy éji fáradalmaikat kissé 
kipihenjék.

Alig virradt, a házvezetőnő már gondoskodott egy nőről, a ki 
titokban és minden feltűnés nélkül megszoptatta a gyermeket.
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Kevéssel később a lovagok is felébredtek s első kérdésük 
Kornéliát illette. A házvezetőnő megnyugtató válasza után elmentek 
az egyetemre előadásra

Szándékosan azon az utczán mentek keresztül, a hol éjjel az 
elkeseredett küzdelem folyt s jól szemügyre vették a házat, a mely
ből Kornélia megszökött. Csend volt mindenütt. A szökésről s a 
harczról egv árva szót sem hallottak, mintha semmi sem történt 
volna. A harcz színhelyét sem jelezte semmi.

Előadás után hazasiettek. Alig vetették le felöltőjüket, már 
jött a házvezetőnő.

— Nos, mi újságot hozol? kérdé Juan.
—  A signora kéreti önöket néhány pillanatra! válaszolá a cseléd.
— Mondd meg a signorának, feleié Juan, mi megfogadtuk 

egymásnak, hogy küszöbét nem lépjük át, hogy annál inkább meg
feleljünk lovagiasságunkba vetett bizalmának s a tiszteletnek, a 
melylvel iránta viseltetünk!

A házvezetőnő később azonban újra visszatért.
— A signora kéri a lovagokat, látogassák meg őt, miután ez 

szerinte épen nem ütközik az illembe s neki vigasztalásul szolgát
Mit volt mit tenniök, mint teljesíteni Kornélia kívánságát.
Kornélia szívélyesen fogadta a lovagokat.

Parancsolj velünk signora! mondá Juan.
— Csak látni akartalak benneteket lovagok. Különben mi 

újság a városban?
— Semmisem signoritta!

Jártatok a Bentibolli-kastély felé?
—  Igen.
—  Nem beszélnek az emberek az éji eseményekről?
— Nem hallottunk még semmit.
E pillanatban az apródok egyike kopogtatott az ajtón.
Don Juan odament, hogy megkérdezze, mit akar.
— Egy lovag van a kapunál, két szolgájával!
—  Nos és mit akarnak? kérdezé Juan.
—  Veled beszélni lovag!
— Velem ? kérdé csodálkozva Juan
—  Igen veled lovag! Azt kérdezte tőlem, ha itt lakik-e dón 

Gamboa Juan s midőn igenlőleg feleltem, kért, tudassam veled, 
hogy várakozik reád.

— Hogy hívják a lovagot?
— Bentibolli Lorenzonak mondta magát.
Kornélia, midőn bátyja nevét hallá, félénken összerezzent s 

kezeit összekulcsolva, a lovaghoz fordult védelemért
— Lorenzo itt? Oh én szerencsétlen! mondá halk, ijedt han

gon. Bátyám bizonyosan megtudta, hogy itt vagyok s most eljött 
boszút állani rajtam a gyalázatért, a melylvel bemocskoltam nemes 
családom jó hírnevét. Lorenzo meg akar ölni! Védjetek meg lova
gok, az isten szerelmére, védjetek meg!
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statisztikai hivatal, a földtani intézet, a mérték- | 
hitelesítő hivatal, az orsz mintapincze és a bá
nyakapitányság. A beköltözést a kereskedelmi mi
nisztérium már június 15-én megkezdi, ezt követik 
julius 1-jén az igazságügyminiszteriiim s a többi 
hivatalok Az uj házat Széchenyi gróf minisz
ter e hét végén szemléli meg s veszi át hiva
talosan Bukovits Gyula műépítésztől, a palota ter
vezőjétől.

Szerszám  G yőző a nagyváradi „Sas“ szálloda 
bérlője, pisztoly-lövés által vált meg az élettől. Te
metése számos résztvevő jelenlétében ment végbe.

H ein er  József úr, a régi Európa szálloda 
volt tulajdonosa, a rBellevue•  éttermét vette át, mint 
üzletvezető.

H au p tm an n  Ferencz, előbb az „ Arany  
b á r á n y m o s t  a „  Continentalu szállodák volt tulaj
donosa f. hó 4-én Bécsben meghalt.

K a u fm a n n  a kölni „E . M. Arndt“  nevű 
hajó vendéglőse május 3 T én  a liajnába fúlt. A  
hajó liheinauban Köln mellett horgonyzott, midőn az 
eset történt, melynek részletei még felderítve nincse
nek. Szeretett egyén volt.

— Uj mintapincze-felügyelő. A földmivelés-,
ipar és kereskedelemügyi magy. kir. miniszter 
Miklós Gyula orsz. borászati kormánybiztoshoz a 
* Pester Correspondenz“ értesülése szerint a kö
vetkező leiratot intézte: A központi mintapinczé- 
ben képviselt termelők 30-as választmányának ha
tározata folytán megállapított szervezeti szabályok 
2 §-a értelmében a közp. mintapincze e minisz
térium főfelügyelete alatt áll, mely főfelügyeletet 
a minisztérium a borászati kormánybiztos, vagy 
esetleg más, ezzel megbízandó hivatalos közeg 
által gyakorolja Tekintettel arra. hogy Nagyságod 
a folyton terjedő és fejlődő szőlőtelepek felügye
lete. valamint a borászati vándortanitói állomások
nak tervezett .csökkentése folytán mindinkább sza
porodó teendőkkel lesz terhelve; tekintettel, hogy 
idézett teendői gyakori hosszabb távol létét igény
lik, holott a mintapinczének felügyelete folyton 
ugyanazon egyénnek állandó jelenlétét teszi szük
ségessé, ezen szempontból Nagyságodat, a minta- 
pinczére nézve eddi gyakorolt felügyelet alól ezen
nel felmentem és Nagyságodnak ezen intézmény 
fennállása óta kifejtett odaadó buzgalma és siker- 
dus fáradozásaiért teljes elismerésemet és köszö
netéinél fejezem ki. Egyszersmind értesilem Nagy
ságodat, hogy az idézett szervezeti szabályok 2. 
§-a értelmében a mintapincze kezelésének felügye
letével Saárossy-Kapeller Ferencz miniszteri tit
kárt bíztam meg, kit erről egyúttal értesítettem.

— Kitüntetés. Marchal .József az „Angol ki
rálynő" szálló tulajdonosát, a szerb háború sebe
sültjei javára eszközölt gyűjtések körül tanúsított 
buzgalma elismeréseid Milán király a Takova-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki.

KÖZGAZDASÁG.
Riunione Adriatica di Sicurta cs. k. szab. 

biztosító társaság Triesztben. E társulat rendes 
közgyűlése június hó 2-án tartatott meg Trieszt
ben és fontosabb adatait az 1886-iki üzletévről 
következőkben ismertetjük: I. Életbiztosítások. 
Ez ágazat műveletei folytonosan emelkedő irány
ban haladnak, a mennyiben az 1886-ban kötött 
biztosítások 10.250,273 frt tőke és 15.851 frt jára
dékra, tehát többre, mint bármely megelőző évben 
rúgtak. A biztosítási állomány 1886. dec. 81-én 
41.804,764 frt tőke és 92,086 frt járadék volt, e 
szerint tehát tiszta emelkedés 4.927.719 frt. a biz
tosított tőkén és 10,849 frt a járadékon. Dijakon 
bevétetett 1.755,956 frt, vagyis 160,797 írttal több 
mint a megelőző évben. Az 1886-iki évben halál 
és túlélési esetekért 876,737 frt fizettetett ki; 
ezen kívül 142,184 frt, a december 31-én még 
liquidálva nem volt halál- és túlélési esetekért tar
talékba helyeztetett. A díjtartalék 8.155,216 frt, 
ezen tételnél a múlt év ellenében 707,825 frt 
emelkedés mutatkozik. II. Elemi (tűz- szállít 
mány- és jégkár/ biztosítások. Ez ágazat díj
bevétele 7.765,144 írtra rúgott, viszontbiztosítá
sokért 3.222,195 frt adatott ki. Károkért 1886-ban 
5.756,337 frt fizettetett, mely összegből 2.307,011 frt 
viszontbiztosíték terhére esik. Ezenkívül függőben 
levő károkért tisztán 207,607 frt helyeztetett tarta
lékba A tehermentes díjtartalék tűzbiztosításokért 
1.505,080 forint (50 és fél százaléka a saját szám
lára maradt brutto díj-bevételnek) és szállítmány- 
biztosításokért 14.686 frt. A későbbi lejárattal 
bíró díjtárca 17.948,145 írtra rúg. Az intézet léte
zése óta károkért összesen kerek 134 millió frt 
fizettetett ki. A jégbiztosítási üzlet az elmúlt évben 
tetemes vesz teséget hozott, mely részint a létező 
s a múlt év végén 550,000 írtra rugó külön jég
tartalékból 100,000 írttal és részint a többi ága
zatok feleslegéből fedeztetett. Az ez után maradó 
mérleg-nyeremény 285,093.53 mely összegből alap- 
szabályszerűleg 50,339.71 frt az általános nyere
ménytartalékalaphoz csatoltatott. és az osztalék 
részvényenként 55 frt. A múlt év december hó
ban még a tárcában volt 700 db. társulati részvény 
kibocsátása teljesen lebonyolítíatott és a befizetett 
részvénytőke emelésén kivűl 280,000 írttal (700

részvény á 400 frt) a társulatnak 455,981.15 frtot 
hozott, mely összeg teljesen tartalékba helyezte* 
tett, ugyanis 100,000 forint az életbiztosítási ágazat 
külön nyereménytartalékához és 355,981 forint 
15 kr. az általános nyeremény-tartalékalaphoz csatol
tatott. Utóbb jelzett alap ez által meghaladja a 
társulati alapszabályban meghatározott egy millió 
forintnyi összeget, mi által jövőre az évi nyere
ményből 20 százalék helyett csak 10 százalék fog 
az általános nyeremény-alapt.artalékához csatoltatok 
A rész-vénytőke jelenleg négy millió frt, 1.600,000 
frt készpénz-befizetéssel. A társulat tartalékai 
1886-ban 1.049,906 frt 41 krra emelkedtek és 
összesen 10.865,164 írtra rúgnak, melyek követ
kezőleg vannak összeállítva: az életbiztosító ágazat 
tiszta díjtartaléka 7.257,331 frt, a tűzbiztosítási 
ágazat tiszta díjtartaléka 1.505,080 frt, — a szál* 
lítmány-biztosítás netto díjtartaléka 14,686 frt, —  
a jégbiztosítás különtartaléka 450,000 frt. az A) 
mérleg árfolyam ingadozási tartalék 186,937 frt, 
—  a B) mérleg árfolyam ingadozási tartalék 161,626 
frt, — az életbiztosítási ágazat külön reménytar
talékja 250,000 frt és az általános nyeremény
tartalékalap 1.039,502 frt.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt szerkesztő ú r!

Becses lapját egy jó ismerősöm figyelmembe 
ajánlotta, mit elolvasva, az tetszésemet meg is 
nyerte.

Nagyon örvendek, hogy valahára támadt egy füg
getlen lap, mely a pinczér segédek érdekeit is védi és 
emeli, tehát nagyon megtetszett, de egy czikk az 
5. számban „Legmagyarabb pinczér“ egy kissé rosz- 
szul esett magyar érzelmemnek, és ezt nem hagy
hatom megjegyzés nélkül, mert biztosítom t. szer
kesztő urat, hogy nemcsak egyes pinczér érdemli 
ezt az elismerést, hanem a legnagyobb rész, ezt 
bátran merem állítani, mert hivatásomnál fogva 
nagyon is meggyőződtem arról *)

Ezzel vegye át üdvözletem és Ígéretem, hogy 
lapját támogatni és terjeszteni fogom és ide csa
tolva egy negyed évi előfizetést, fogadjon engem 
is előfizetői közé.

Kiváló tisztelettel
Gerzabek Károly,

fizető szobapinczér, Hungária nagy szálloda.

Nyílt tér.**)
£öb ltri]e U i' iu u t io n !

33or beiläufig 3 '/, gaí)ren natpn her gegenwärtig in 
SBicSfe ftationirte ©tationsdjef Derr ^sofcf h in t e r  meine 
©d)w ägerin ©lifabetl) SBaratio, Dodger her gegenwärtig bei 
.berni ©bttarb TOateffo in D atrafüreb bebienfteten g ra u  
© u fa n n a  SSaratfo 311 fid), mit ber 9$erfitd)erung, befagteö 
2käbd)en afé ©igen 51t betrachten unb and) 31t behaubeln.

(Entgegen ber gegebenen 3Serfid)erung mürbe bejeidmetcé 
2käbchen non Seite béé b e rn i gofef S in t e r  unb beffen 
g ra u  nid)t nu r jd)lcd)t b e ju b e lt, fogar fef)r oft auf bie 
brutalfte S e ife  inighanbclt.

D a *  Ilka  beben © life  iöaratfo febrieb öfter ihrer 2 k  utter, 
bcflagtc fid) über bie erlittenen 2kigl)anblungen unb bat 
fcbliefilicb bie 2 k utter möge fic abfyolen, benn fie fei of)ne 
(S>etb, faun bat)cr bie mcite keife nicht allein unternehmen. 
D ie  2kutter febrieb it)r mehrmals ju rü d , bie Docbter erhielt 
aber nie eine Antwort ihrcr 2kutter, fonbern bie Briefe 
mürben einfach non D e m i S in t e r  3urücfbcl)altcn, unb fo 
blieb baS 2käbcf)cn über bie Anficbt ihrer 2kutter gänjlid) 

in Unfenntnifj.
D ie  an baS 2käbd)en abreffirteu Briefe mürben alle 

recommanbirt aufgegeben unb finb bie )idi barauf beziehen* 
ben giecepiffe in beu Dauben ihrer 2kutter.

© 0  nahmen bie 2kighanblungen gegenüber beS 2käb* 
cpenS fein ©nbe, unb a ls  enblicb biefetbe non ©eite beS 
D e n n  S in t e r  unb beffen g ra u  g a n j b l u t i g  gefd)lagen 
mürbe, fo flüchtete [ich ©life iöaratfo a us bem Daufc beS 
D e n n  S in t e r  unb begab fid) 511 einer bort anfälligen g rau  
S a m e n s gofeppa © jö fe , melche fid) beS 2käbd)enS erbarmte 
unb fie farnrnt ihren Äleiberu oom 23lutc reinigte.

2>om Daufe ber g ra u  gofeppa 33Öfe febrieb baS 2käb* 
eben nochmals an ihre 2 k utter unb bat bringenb, man 
möge fie abholen unb auS ben 93arbaren*Dänben befreien.

’ 2 iad)bem bie 2kutter beS 2käbd)enS mie fchou ermähnt 
im Dienfte bei bem Üieftaurateur in  Datrafüreb D - ©b. 
2katejfo fteht, unb ihren Dienft nicht oerlaffen tonnte, er* 
fud)te fie midi ergebenft (gefertigten a lS  ©chmager, ich möge 
borthin reifen unb baS 2käbd)en abholen.

D a ra u fh in  begab ich mid) nad) SBubapeft, begab mid) 
oorerft 311 bent D crrn  ©chmiegeroater Derrn 2katejfo’S 
2tamenS Змпзепз ©Seroenn, er3äl)lte il)m ben g a ű  unb 
bat um beffen Unterftüfcung, melche m ir aud) gerne 311 

D p cil mürbe.
gd) begab mich in  63efeüfd)aft beS Derrn Шцсщ 

©Scroent) utihei^üglid) nach 33icSfe; unfer erfter S e g  mar

*) Ezzel e tárgyat befejezettnek jelentjük ki. Meg- 
! nyugtatásul s; olgáljon azon biztosításunk, hogy ezen közlés 

elnevezése elhamarkodva jött a lap azon szamába, melynél 
éppen a szerkesztőségben változás állott be, és nem sok 
idő volt az átjavításra. Szerk.

**) E rovat alatt közlöttekért felelősséget nem vallat a
szerkesztő.

31011 D - ©tationSd)ef gofef S in t e r , meídien m ir unS bor* 
[teilten unb il)it freunblidift erfucpten unS ben Aufenthalts* 
őrt beS 2käbd)enS ©life SBaratío апзпдеЬеп, ba m ir де* 
fommen finb,- biefelbe аЬзи1)о1еп ; Derr S in t e r  gab unS 3m* 
Antwort © life 23aratfo ifit im  ©  e f ä n g n i к unb mirb per 
©  d) u b in ihre Deimatl) beförbert. Um bie Urfache ber 
gnh'aftnahme befragt, fagte Derr S iu t e r ,  bag fie geftohlen 
habe; auf unfere meiteren grageu, ob bie Anfd)ulbigung 
auf S a h rl)e it  beruht unb ob biefelbe aud) bemiefen merben 
fömte, fonnte unS D err S iu t e r  feine Antwort geben.

gnbent m ir nun fapen, bafj m ir in  ber SBefjaufung beS 
D e m i S in t e r  meitereS nichts 311 fliehen haben, begaben m ir 
uns auf baS ©enteinbegeriebt, mo unS bie Seftätigung über 
bie AuSfage beS Derrn S in t e r  3U D l)eil tourbe, m ir er* 
fuchtelt bie ©erid)tSf)erreit, ba m ir faum glauben, bag baS 
2käbd)en fchulbig ifit, um bereu greilaffung, machten unS 
erbötig (eben ©chaben, reSp. A uslagen 3U begleichen, allein 
bie Derren betheuerten in  biefer Angelegenheit nichts tfjun 
311 fönnen, obmohl fie hon ber Unfd)ulb beS 2käbchenS 
über3eugt finb, benn baSfelbe mürbe über Anzeige beS D- 
©tationScpef gofef S in t e r  auf birecten 23efef)l beS Dcrrn 
©  t u Í) l  r i d) t e r  S —  meldie Derrcn nebftbei fehr gut be* 
freunbet finb —  oerl)aftet.

S i r  äußerten ben S u n fd ), unfere SBitte benn D e m i 
©tul)lrichter perföulid) ho^ubriitgeit, mohon unS jebod) bie 
63erid)tSherren mit bem Gebeuten abrietl)en, bag mir über* 
3cugt fein fönnen, and) beim Derrn ©tuhlrichter nichts auS* 
3urid)ten.

Deffeuungcachtet begaben m ir unS mittetft S a g e n  nad) 
2>aal unb langten um 1 / Й1 1  Ul)r bort an, nad) langem 
© iid icit trafen mir enblich um f/ 21 Ul)r beit Derrn © tuhl* 
riditcr in feiner S o h n u n g  an itub braditen unfer Attlie* 
gen hör.

S i r  baten ben Derrn ©tuhlrichter um З чгзе йп тд , 
bag m ir obmohl in bienfitüdier Angelegenheit, bénítod) in 
feiner S o h n u n g  auffuchen, bieg aber nu r bem Umftanbc 
3it3ufd)reibcn fei, bag mir grentbe finb unb überhaupt bie 
© adie feinen Auffdntb ériéiben barf.

A ÍS  m ir in itnfcrem Anliegen bie greilaffung beS 2käb* 
d)enS berührten, fuhr unS ber Den: ©tuhlrichter in  etmaS 
barfchem Done an, fagenb, ein geber fömtte fagen, bag © ie  
ber ©chmager finb, überhaupt fanu baS 2käbchen nicht 
freigeiaffen, fonbern mug per ©chub in ihre Deimatl) be* 
förbert merben, benn fie ifit ein Í ■ и b e r  unb eine ©  r t S *  
b i m  e. g n  erfter Ifinie mußten m ir uns legitim iren, maS 
Derr 35. ©Serhenp burd) ifiormcifitng feiner legitim ations* 
fartc, id) aber burd) ÜBormeifung ber Briefe, meldie ©lifa* 
beth 23aratfo an ihre 2kutter gefchriebcu pat-

S i r  fragten meitcr ben D e m i ©tul)lrichtcr, ob benn biefe 
^Behauptung, refp. Auflage unb 33efd)ulbiguitg and) bemiefen 
merben faint, unb augerbem unter Aubern, bag biefe An* 
gclegenl)eit einer geriditlichen Unterfuchung unte^ogen mer* 
beit fönue, morauf m ir ebenfalls feine Antwort erhielten.

S i r  baten fobann ben Derrn ©tul)lrid)ter, er möge 
mit küdfiidtt auf bie gugenb bes 2käbd)enS hon bem 
Schritte abftcheu nnb biefelbe nicht in ihre Deimatl) fchu* 
biren 31t taffen, benn cS märe für bie 2kutter, a ls  auch für 
bie дапзе ^crmanbtfchaft eine grogé ©chanbe.

Drop mtfercr íegitintirung behauptete Derr ©tuhlrid)* 
ter, baS 2käbd)en hätte meber 2k utter noch ©chmager, a ls  
jeboch D err ©Serhenp in etmaS gerei3tem Done fagte, maS ? 
baS 2 käbd)eu hdt teilte 2k u tte r?  befinnte fid) ber Derr 
©tul)lrichter eine S e ile  unb beftcllte uns um 2 Uhr 2facb* 
m ittags in feiner .franciéi, mo m ir unS aud) püiiftlich ein* 
gefitnbcu unb ein ©dneiben erhielten unb nach 25icSfe ba* 
mit 3urücffuhren. 2iad) SBormeifung biefeS ©direibcnS mürbe 
uns baS 22t'äbd)en anftanbSloS freigegeben; bie (Berichts* 
herreu marén mohi erftaunt, bag m ir beim D errn 3 tuhF 
richter bereu greilaffung ermirft höben unb freuten fiid) ins* 
gefammt, ba alle übcr3cugt marén, bag baS 2käbchen uufchul* 
big internirt mürbe.

D ie  SBcmohner hon sDicSfe, meld)e mittlermeile hon ber 
greilaffung beS 2käbd)eitS Äuitbc erhielten, freuten fid) 
ebenfalls unb betätigten, mie baS 2käbcben hott Dcrrn 
©tationSdief S in t e r  tntb beffen g ra n  ntiffhanbelt mürbe, 
git golge ber Äugerung beS D crrn ©tuhlrichterS baS 
2käbd)en märe eine O r t S b i r n e ,  liegen m ir baSfelbe in 
3>ubapcft burch ben SBejirfSarjt bes I V .  ©tabtbc3ÍrfeS un* 
terfuchen, melcher bie ooClftanbige Uitfchulb unb Feinheit 
conftatirte 1111b burd) Ausfertigung eines är^tlidien Öut* 

achtens bekräftigte.
2 iu n  ift baburd) fla r geftefit, bag bie bem 2käbchen 

3itr ©afit gelegten 23efd)uíbigungen unmahr finb, uinfomehr 
a ls  D err 3tationSchef g .  S in t e r  biefelbe a ls  D i e b i n ,  
D err ©tuhlrichter aber a ls  O r t S b i r n e  l^eichitete, mel* 
d)eS ber beiben D e lic t is  ift nun m a ljr ?

Um berartige gäöe für bie gufuuft 31t herl)üten unb 
arme © Item , melche tfinber in bie grentbe geben, 3U mar* 
neu, crfud)cn mir дапз ergebenft, bie löbliche kebactioit 
möge bie © iitc  haben, unfere 2kitthcilung in g h rem ge* 
fchäpten Platte  gütigft heröffentlicheu 31t mollen, benterfenb, 
bag m ir burd)auS nidjt auS gntereffe ober Anfprud) auf 
irgenb eilten ©d)abeuerfah biefen ©chritt unternahmen, fon* 
bent baS menfd)lid)C (Gefühl allein hcranlakte uns Ьази, 
bamit int Allgemeinen bie © Item  oorfiebtiger merben, ityv 
unerfahrenen ftinber in bie © b h ut foíd)cr D- 23ienfchen* 
freunbe 3U geben, a ls  fid) ber D crr 3 tationSd)ef hon íBtcSfe 
gofef S in t e r  entpuppt hat- ® ic  Angelegenheit mürbe be* 
reitS bem löbl. ©ericht übergeben.

g e l t  a ,  beit 6 . g u u i 1 8 8 7 .

DochachtungShotl

g u fa n n t  ^ a ra tk o .
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H I R D E T É S E  2 Г .
Húzás már e hó 24-én!

K incsem  Sorsjegyek ä 1  frt
11 sorsjegy 10 frt 6 sorsjegy 5  írt 50

Főnyerem ény készpénzben

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

Raktár mindennemű

vászon- és i m í n l ,  ló ig -  és пгмеМшшпек
úgymint

ruhakelmék és szőnyegek, szalag, csipke
bölgy- és uri-nyakkendőb.

NEUMANN J.
„Két huszár“ kávéháza

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

Naponként este zene.

/ 5  . -■

í • .....̂ 'PATENT

Meine neuesten Patent Tafelm esser erweisen sich, besonders dort, wo die
selben stark in Gebrauch kommen, als ausserordentlich vorzüglich.

Dieselben sind ohne Ausfüllung mit Kitt, wie es bei den gewöhnlichen Messern 
der Fall i<t. un i i men mit einem Schraubenge winde versehend, ausserdem aber ver- 
löthet. Es wird dadurch das Herausfallen der K lingen g a n z  und gar ver
mieden und ist es gleichzeitig möglich, schadhaft gewordene Klingen jederzeit durch 

wen * z i  ersetzen. \vi? bc  aul v e a  patentirten Messern nicht tier Fall ist.

к. к. Hof-Lieferant.

Budapest ,  V á c z i - u t c z a  24. szám.

REDLICH DAVID
e l 5 l « i s i - ,  bank- és váltóháza — Verschiss-, Bank- ii.Weclisle rlians

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

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

Előlegek arany-, ezüst- és ékszerekre.
Állampapírok.

orsjegyek, arany és ezüst pénzek vétele és eladása. ;
íg é r v é n y e k  minden húzásra a legolcsóbb áron.

M R- Tőzsdei megbízások kivitele.

D A R L E H E N
bis zum vollen Course auf alle Gattungen W e r t 

papiere und Lose zu den billigsten Zinsen.
llarlflfuft mif (ijolb, Silber unb yrctiofen.

Ein- und Verkauf von

Staatspapieren, Losen, Gold- und Silber münzen. 
PßOMESSEN zn allen М ш щ е п  billigst, 

.ftusfűljrun« tton (Börfe-Aufträflen.

L ÖF F E L M A N B  LUKÁCS
A ndrássy-út 34. sz. a la tt

megnyitotta

é t t e n r z ^ C L é t
kitűnő italok, étkek és legelőzékenyebb szol

gálat teszik kedvelte ezen helyet.

ftecher Károly kávéháza
(ezelőtt Jung) 

a király- és gyár-utezák 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. *"94$

Van szerencsém a t. közönségnek tudo
mására hozni, hogy

Kávé-mérésemet
IV. kér., Kalap-utcza 12. sz. alatt

megnyitottam.
Minden törekvésem az, hogy jó és Ízletes 

italokkal szolgálhassak és t. vendégeim meg
eléged ését kin verhessem.

Látogatásukat kérve, maradtam

tisztelettel
B a k ó  I mr é né .

Fővárosi kávésok és kávémérők egyleti ügynöke 
BITESSER JÓZSEF

Budapest, IV., Lipót-utcza 35. sz.

Elhelyez: főpinezéreket, vendégszolgák, 
szakácsok, szakácsnők, éthordók, marquerek, 
kaszinóik, szobaleányok es minden e szakba 
vágó személyzetet.

JOSEF B ITE SSER
A g e n t

der hauptst. Kaffeesieder u. Kaffeeschänker Genossenschaft
Budapest, IV., Lipót uteza 35. sz.

Plaziert: Oberkellner. Kellner, Köche, 
Köcbinen. Speisenträger. Marqueure, Cas- 
sierinen, Stubenmädchen und alle in dies 
Fach schlagende Personal,

\an szerencsém a t. közönséggel tudatni, 
hogy а VIII. kér., népszinház-uteza 25. sz.
alatt Roitsch József-féle

kávéházat
megvettem és azt t. vendégeim kényelmére 
egészen átalakítottam.

,]<> italok, uj tekeasztalok és előzékeny 
szolgálatról gondoskodva van.

A n d a  G y ö r g y .

Titsch. Gyula (azelőtt Balitzky) 
férfi- és női (Jivatczikkek üzlete váczi-utcza 
-2 0 . szám alatt, igen olcsó árak mellett 
a legjobb és legdiszesebb áruk állnak a vevők 
rendelkezésére.

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

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

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. Kecskeméti-uteza 9 .

Nyomatott Buschmann F.-nél Budapesten, Koronaherczeg-utcza (Harisch-bazár).
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H I R D E T É S E  е е :.
Húzás már e hó 24-én!

K incsem  Sorsjegyek ä  X  frt
11 sorsjegy 10 írt 6 sorsjegy 5 írt 50

Főnyerem ény készpénzben

L
I I

«.Továbbá 10,000 frt 5000 frt 203/ 0 levon. 

4 8 7 5  P é n z n y e r .

K inesem -Sorsjegyek  kaphatók
Ama gy. lovaregylst sorsjagy-iroi ájában:

B U D APEST , V áczi utoza 6. sz.

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

Raktár mindennemű

vászon- és tömő-áruk, kóló- és nri-iehérnemíiek
úgymint

ruhakelmék és szőnyegek, szalag, csipke
hölgy- és uri-nyakkendők.

NEUMANN J.
„Két huszár“ kávékáza

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

Naponként este zene.

Van szerencsém a t. közönségnek tudo
mására hozni, hogy

Kávé-mérésemet
IV. kér., Kalap-utcza 12. sz. alatt

megnyitottam.
Minden törekvésem az, hogy jó és ízletes 

italokkal szolgálhassak és t. vendégeim meg
eléged ését kin veri lessen 1.

Látogatásukat kérve, maradtam

tisztelettel
B a k ó  I m r é n é .

Fővárosi kávésok és kávémérök egyleti ügynöke 
BITESSER JÓZSEF

Budapest, IV., Lipót-utcza 35. sz.

Elhelyez: f'öpinczéreket, vendégszolgák. 
szakácsok, szakácsnők, éthordók, marquerek, 
kaszirnők, szobaleányok es minden e szakba 
vágó személyzetet.

JOSEF BITESSER
A g e n t

der hauptst. Kaffeesieder u. Kaffeeschänker Genossenschaft
Budapest, IV., Lipót uteza 35. sz.

REDLICH DAVID
p l i i l e ü « - ,  batik- h váltóháza — Vorschuss-, Bank- n.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.

orsjegyek, arany és ezüst pénzek vétele és eladása.
íg é r v é n y e k  minden húzásra a legolcsóbb áron.

ME*- Tőzsdei megbízások kivitele. "Ä C

D A R L E H E N
bis zum vollen Course auf alle Gattungen W e r t 

papiere und Lose zu den billigsten Zinsen.
LlotTd|ult auf (lyolb, Silber unb Urctiofcn.

Ein- und Verkauf von

Staatspapieren, Losen, Gold- und Silber münzen. 
PROMESSEN zu allen Z ie to te n  billigst, 

.ftuöfütjrunii oon ^őrfe-jluftráflen.

L Ö F F E L M A I N  L I K A C S
A ndrássy-út 34. sz. a la tt

megnyitotta

é 11 e j c Z3CL é t
kitűnő italok, étkek és legelőzékenyebb szol

gálat teszik kedvelte ezen helyet.

Reeller Károly kávéháza
(ezelőtt Jung) 

a király- és gyár-utezák 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.

Plaziert: Oberkellner. Kellner. Köche, 
Köehincn. Speiscnträger. Marqueure. Cas- 
sierinen. Stubenmädchen und alle in dies 
Fach schlagende Personal,

\ an szerencsém a t. közönséggel tudatni, 
hogy а VIII. kér., népszinház-uteza 25. sz.
alatt Koitsch József-féle

kávéházat
megvettem és azt t. vendégeim kényelmére 
e gé szén á t al aki to 11 a m.

Jó italok, uj tekeasztalok és előzékeny 
szolgálatról gondoskodva van.

A n d a  G y ö r g y .

Titsch Gyula (azelőtt Balitzkv) 
férfi- és női divatezikkek üzlete váczi-utcza 
2 0 . szám alatt, igen olcsó árak mellett 
a legjobb és legdíszesebb áruk állnak a vevők 
rendelkezésére.

Kaulich Alajosnál kaphatók a leg
jobb és legolcsóbb női mellfűzők, Deák-téren. 
Mérték utáni megrendelések :24 óra alatt tel
jesítetnek.

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
zékem'.

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. Kecskeméti-utcza 9 .

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


