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Szerkesztőség és kiadóhivatal : IV.
hová a lapot illető szellemi és pénzbeli

Sebeslyén-utcza 3. szám
küldemények intézendők.

Kéziratok vissza nem adatnak. 
Hi r d e t é s e k  j u t á n y o s á n  s z á mi t t a t n a k .

Előfizetőink kisebb hirdetésekért nem fizetnek.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: P erczel G yula. Főmunkatárs: Cservény Ferencz.

Nagyon sokan vannak a fővá
rosban. de a vidéken is. a kik ha
csak hÍréről bizonyosan ismerik az 
úgynevezett „ Makk-hetes“ vendéglőt 
VIII. kerepesi-ut 63. szám alatt; 
de ezen sok közül nagyon kevesen 
vannak, kik ezen jó  boráról isme
retes vendéglőben már szomjukat 
ne csillapították volna és egyúttal 
meggyőződést ne szereztek volna 
maguknak a vendéglős Bacher Jó
zsef és kedves nejének, tisztesség
tudó és megnyerő előzékeny bánás
módjuk felől.

Mint vendéglős szorgos és gyors 
szolgálattal elégíti ki vendégjeit, 
mint szerény polgár, ki nem maga 
magát akarja előtérbe állítani, mint 
tetőtől talpig igaz vérű magyar em
ber tűnik ki.

Ezért közkedveltségnek és köz
szeretetnek is örvend Bacher Jó
zsef in minden ismerősei, minden 
vendégjei előtt; a miért őt szívesen 
mutatjuk he t. olvasóinknak, mint 
olyan embert, a ki Porosz-, Svéd-,
Orosz-, Franczia- és Angolorszá
gokon tett utazásain, nemcsak hogy 
látott valamit de nagy tapaszta
latok szerzésével sajátította el azon 

magyaros egyszerűséggel 
vegyített szívélyes és higgadt mű
velt bánásmódot vendégjeivel és 
minden polgártársaival szemben, 
a miért is közkedveltségnek is örvend vendégei, látogatói és a vele 
egyébként érintkezők előtt.

Hogy mennyire szeretett és ro
konszenves egyéniség, igen sok kö
rülmények igazolják. — így a 
„  Coburg herczeg aggastyán egylet“  
választmányi tagja, mely állásában, 
az egylet magyarosításán tehetsé
géhez képest a legbuzgóbb és fá
radhatatlan tevékenységgel műkö
dik és már is sok sikert képes 
felmutatni, nem mulaszt el egy 
alkalmat sem, hogy hazájának javát, 
nemzetiségének terjesztését elő ne 
mozdítsa, annak fejlesztését a lehető 
legszélesebb körben érvényre emelni 
ne törekedne, mihez hazája, anya 
nyelve iránti határtalan szeretete 
adja a legfőbb ösztönzést.

Elnöke továbbá a Budapesten 
fennálló „ Általános takarék-  és hitel- 
szövetkezed -nek, mely szövetkezetnek 
jó hírnévre hozásában, papírjainak 
hitelképessége szerzésében és meg

bízhatóságának megalapításában 
igen nagy és tevékeny része van. 
Különben ez intézetet más alkalom
mal fogjuk ismertetni.

Tiszteleti), tagja a bécsi „ Schwar
zenberg Veteranen Verein“ és több 
budapesti egyletnek.

Mint minden törekvő embernek, 
neki is vannak irigvei, kik nem 
átallanak róla vallási álhireket ter
jeszteni, azon törekvési czélból, 
hogy neki ártsanak, azért megem

lítjük, hogy Bacher József győri születésű, 41 éves róm. kath. Kí
vánjuk, hogy a legjobb egészségben sokáig vezethesse üzletét

A fontosabb tápszerek 
és élvezeti anyagok egyszerű vizsgálata.

Minti íogy napjainkban, midőn vegyi téren 
a hamisítások oly sokfélék és gyakoriak, 
nincs háztartás, melyben szükség ne volna 
a valódinak, az eredetinek felismerésére a í 
hamisitottól, nem tartjuk feleslegesnek az 
„Egészség“ czirn alatt megjelent folyóiratban 
Fodor József tudor ur szerkesztése mellett, 
Liebermann Leo vegykisérleti állomás főnö
kétől származó, igazán közhasznú dolgoza
tot közölni, a mint jön.

A vörös borok. Csupán a vörös bor 
szinét vizsgálhatjuk egyszerű házi kémlelés
sel. De meg lehet evvel is elégedni, annyi
val inkább, mert épen a vörös szint szok
ták leginkább hamisítani.

A vörös borok vizsgálatánál következőleg 
járunk e l :

1 . Jól felrázva a bort, megtekintjük hab
ját. Erősen viola-vörös szinü hab gyanús 
ugyan, de előfordul, főleg déli vörös bo
rokon.

2. Egy nagy csepp bort egy darab kré-

! tára csepegtetünk. Természetes vörös bor
nál a keletkezett foil csakhamar elhalvá
nyul, és csak gyenge, zöldesviolás szint 
mutat. Mesterségesen festett boroknál a folt. 
meglehetős erősen vörös, barna vagy viola- 
szinü marad sokáig.

3. Egy kicsiny (körülbelül 1— 2 deczili- 
teres) főzőcsuporba bort öntünk — nyolcz- 
tiz evőkanálnyit. Ebbe egy stearin (milly-) 
gyertyából lefaragott néhány forgácsot te
szünk és aztán felforraljuk folytonos kava- 
rás közben.

Kihűlés után a folyadék felszínén össze
gyűlt stearin-darabkák csaknem tiszta fehé
rek, vagy alig festettek, ha a bor természe
tes vörös, ellenben vörösek vagy violás 
vörösek a stearindarabkák, ha a borban 
fuchsin vagy ehez hasonló természetű (ká
trányból eredő) festőanyag volt.

4. A zúzott tagok borogatására gyakran 
használt, úgynevezett Goulardiviz — ha van 
a háznál, avagy hozatunk a gyógyszertár
ból — felhasználható idegen festőanyag ki
mutatására oly módon, hogy egy nagyobb 
pálinkás (likörös) poharat egy harmadig

borral s csaknem színig Goulardi-vízzel töl
tünk meg, kanállal jól felkavarjuk és fehér 
itatós (ablaktisztító) papíron át egy másik 
kis pohárba szűrjük. A szűrön átmenő fo
lyadék csak mesterségesen festett bornál 
van jelentékenyen színezve, természetes bo
roknál leggyakrabban teljesen színtelen, vagy 
láthatóan festett.

Fehér borok. Mesterséges festés az úgy
nevezett fehér —  tulajdonképen sárga —  
boroknál is előfordul. A hamisítók főképen 
azt a bizonyos kedvelt, zöldbe játszó sárga 
szint szeretik utánozni. Ilyen hamisítás ki
mutatására is igen alkalmas.

1 . A fent említett Goulardi-viz; az eljá
rás s az eredmény is teljesen azonos a 
vörös boroknál leirottal.

2. Fehér borok mesterséges festését fel
ismerhetjük úgy is, hogy a bort egy orvos- 
ságos üvegben jól összerázzuk ugyanannyi 
fehérje-oldattal, melyet egy rész friss tojás- 
fehérjéből és négy rész hideg vízből készí
tettünk.

Összerázás után fehér itatós papíron át
szűrve, az átmenő folyadék színtelen tér-
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mészetes boroknál, ellenben színes (sárga) megizleljük. Ha az erősen égető, csípős ízű, ojtás meg nem ered. Miklós Gyula borászati kor
mesterségesen festetteknél. az eczet hamisítva volt borssal, paprikával, mánybiztos felhívására szakkörökben már régebben

3. Fehér borok gyakran sok kénessava, m a r r a l  8 egyéb i,„é le «„y .gokh l, me- S T Ä S i S
tartalmaznak, a túlságos kenezestol; néha Iveket sokszor egyenként is fel lehet ismerni Vincze műegyetemi tanár ajánlatára közelebb phos-
annyit, hogy már hozzá szagolva megérez- izükön. phorbronzból, mely nem oxidálódik, sikerült Blazek
zük a kénessav fojtó szagát. Ilyen bor erős 4. Előfordul, hogy az eczet néha rezet Adolf budapesti késmüvesnek oly pengéjű késeket 
fejfájást okoz. tartalmaz. Ennek kimutatására az eczetbe előállítani, a melyek a zöld ojtás és szeinzésre

sok k én „s,v ,t fölismer, egy vagy ,gy pá, tisgl, ,é„yf  .«sss .;
hetjük, a mint mondám, mar a bor szaöan, get, fenves vastűt teszünk. Negyed vagy fel ták először, s a legszebb eredménytérték el vele.
vagy pedig kisebb mennyiségű kénessavat, óra múlva a fényes vasszegek vörös réz- Blazek e késekre a földművelési minisztériumtól
melynek szagát a bor szaga elfedheti, kö- réteggel lesznek bevonva, ha réz volt az szabadalmat nyert,
vetkező módon: eczetben.

Egy kis (decziliteres) főző edénybe bort Az eczetes uborkákról vagy e félékről IR O D A L O M  É S  M Ű V É S Z E T , 
teszünk és befedjük fedővel, melynek a bor leöntött folyadékban is igy mutatjuk ki a páimay Ilka a népszínház kitűnő művésznője 
felé néző oldalára egy csepp vízzel egy rezet. Ha egyedül az uborka állana rendel- hat heti szabadságidejét az idén is Ischlben fogja
violavörös, vagy kék viráglevelet ragasztót- kezésre, azt tiszta eczettel fölmelegitjük, s tölteni, a hova már a napokban elutazott
tunk. Ezután 4— 5 perczig melegítve az j az igy nyert folyadékba tesszük a fényes Megjelent a legújabb rendszer szerint szer-
edénvt, levesszük a fedelet és megnézzük a vasszeget. kef tettt franczia *>Уе1«а», mely szerint óO lecz-
viraglevelet. Kenessav jelenleteben, annak i Czukor. 1 deka czukrot feloldunk -  deka elsajátíthatja a franczia nyelvet Irta Mártonffv 
mennyisége szerint, vagy csak egyes sárga meleg esővízben. Kihűlés után 4-szer annyi Frigyes — Árai frt 50 kr. Finom angol vászonba
vagy fehér foltokat fogunk a viráglcvelen j tiszta, erős spirituszt téve hozzá, felkavarjuk, kötve 2 frt. — E nyelvtan két részből áll: t. i.
látni, vagv pedig egészen színtelen lesz az. I Tiszta cznkor ilyenkor csaknem teljesen nyelvtanból és a kulcs teljesen pótolja a tanítót, a

P á lin k a fé lé k  és lik ő rö k . A  k özőn sé- I tiszta oldatot ád, tisztátalanból anyagok vál- mennyiben az a nyelvtanban előforduló minden
. . . . . . .  1 . . . , tllAJ о franczia szavat magvarosan kurva magában fog-

ges pálinkák igen gyakori es az egészségre nak ki, melyek üledéket képeznek. íalja és igy a tanuló mindig biztos arról, hogy a
káros hatású fertőzménye a kozmás olaj | Ezen üledék sokszor kék szinti, mert a mit a nyelvtanban tanult, azt jól, helyesen ban-
(Fuselöl). : czukorhoz csaknem rendesen tesznek ultra- goztatja és egészen a párisi dialektus szerint ejti

Fölismerhetjük ennek jelenlétét úgy, ha marint, hogy az eredetileg sárgás czukor Az összeg előre való beküldése után, a munka
a pálinkából egy keveset tenyerünkön szét- fehérebbnek lássék bérmentve küldetik meg. Ezenkívül itt kaphatók

„i . . . • ,,  . . . , , , . a kővetkező rendkívül erdekes es bonyodalmakbandörzsölve, megvárjuk, míg nagyobb részé- A czukor vizsgálatánál néha a kék szmal- gazda„ leszállított áru regények: 1. Pierce W.
tenyerünkről már elpárolgott, és ekkor hoz- j tára (egy rendesen arsén-tartalmu vegyület) Ettantól: ..öngyilkosnő naplója“ 3 kötet 3 frt 
zászagolunk. vagy ha keveset egy pohárba I is akadtak, mely határozottan veszedelme- helyett 1 frt 50 kr. 2. Born F. Györgytől: J ’á-
töltve és ismét kiöntve, a pohárhoz szago- ; sebb. mint az ultramarin a melyről még risl koldusnő leánya“ 8 köt. 8 frt helyett 4 frt.
lünk. Mindkét esetben felismerjük a kozmás j kétes, bogy ártalmas-e csakugyan. A mely f E^ rJ 1U<
olajat kellemetlen fojtó, a tiszta borszesztől | czukor túlságosan kékesfehér, jobb ha nem ö̂tet 5 frt helyett 2 frt r,o kr. 5. íuhlboriitól: 
teljesen külömböző szagáról. | használjuk. „Gyémánt király“ 9 kötet 9 frt helyett 4 frt 50 kr.

Ha a pálinkát 3— 4-szer annyi vízzel | 6. Montépin Xavértól: „Párisi vérdráma“ 4 kötet
hígítva, észrevesszük, hogy zavarodik, akkor , p fu t t g  í»ft* ® »fn in b f-© d | U fctt-í 1ЙЦС 4 frt helvett 2 frt 7 Ács Gézától: A sors ptékai“ 
aránvlag igen sok kozmás olajat tartalmaz. ~ . “  czimu elbeszélések, ára a vaskos kötetnek 1 frt,
. * j .  v , ’ , tlt Л г и т Г т г т п  Az összegnek utalván von előre való beküldése

A  zavarodas onnan ered, hogy a kozm ás W  után a művek bérmentve küldetnek: utánvétele«
olaj oldód ik  ugyan erősebb szeszben , de b u  r«d|tlidj beli* e rö rte rt Tein roirb . megrendelésnél azonban a megrendelőt terheli. A
sok  vizet tartalm azóban csak keveset, ennél- с ([П|1 fjofbotelier 4|tb SKübiina írn alá megrendelések és utalványok Kormányos Róza
fo frvíi a föl hi fűtött nálinkából zavarod ás alak- cu < m < г , , < ™ _ ' , ... . Budapest, f  erencz-József rakpart 16. szám aláУ »  a lu iinguuu  |мипк.шш ^vtiiuudbdidK  23eft£er be§ ®ranb §otet be 9tome unb .fcoteí be 9tup czimzendők
jában kiválik.  ̂ . fie gu Gertin, fomie feiu dítefter @of)tt 3Biff)eím, а Ы  --------------

Az »“gyszerücn  ep á rá ssa  észitett pá- 9jfitt,efi^er bcé rrfteren fmteíé ertieften im Crganc bcé D J D O V S Á P O K
lm kafelekrol -  kognac, szilvorium , törköly- gnternat.Oaftíiof-Seíikrr-Sttrrrinéfolqn.be„©rHünmg": U J U U M b A t x U K .
pálinka -  m egjegyezhetjük, h ogy ezek tér- ^gnbeéimterjeicftneten betunben Ijicrmit, baji mir Plébános és polgárm ester. Remek levelezés
m eszetes állapotukban nem  szoktak nagyon  Dom fteutigen Xűg(. bie ilt uufern bfibtn $otftó folyt nemrég egy csehországi városka polgármes- 
erősen színezve lenni. je(}t unb űinftig angcftcűtrn M iner nidjt mebr a(é tere és Trencsénmegye Ochodnicz községének lel-

Erosen sarga barna szín m esterséges Xifnft6otnli fonbmt űte ® fmfr6f ®rf,itfon botracfRcn késn  hlvatala közt E- v ochodniczi drótos ugyanis 
testesre mutat. Erre leginkább az egetett unb anertennen mo(lelI Ж г  ()offou unb TOanfcbfn> a polgármester utján keresztlevelet kéretett a plé- 
ezukrot, karam ell szokás hasznaim , a m ely bfl§ unfere fto(lfgfn in Seut^ lanb fin ® lfi(f)0§ tí)mt bánostól, a ki a felkérésre következő tartalmú 
egyébként az egészségre nem ártalm as. unb mit lnlé genteinfam Ufr)-Utf)en rorrbfn, birífm u„5 levelezőlappal válaszolt: .Tekintetes polgármesteri

A likőr-felek m indig szeszből czu korból, j fprn 0tflnb er^öf)euben еп{{ф(ий bcim bratfcf)ftt sj{eiĉ §5 hivatal! Tessék megkérdezni azt a szamarat, hogy 
illatszerekből, festőanyagokból stb. allanak, . t0fl qeíe|(i^ e ^ t e  p  oerf^affen. SBir gebnt unferem Oehodmczban vagy Nezlussában született-e? Mert 
tehat m indig m esterségesen készült italok. föriIner=^ et,-onal ant)l,im bicg ,u ,-eincm sjiußrn unb mindegyiknek külön lelkészi hivatala van. és pon- 
Ezekre nezve az a fontos kérdés vá jjon  g rommrn ,ur öt-fent(id)l.n tenntnife äu bringen." gob  tosan me-  kellett volua irnia’ ho- v hnl született- 
nem tartalm aznak-e egeszsegre ártalm as al- qcn blf Untcrfcf»riften. ®ie (itterar. Äommiffion obiger Nem vaS-vok én senki fi;í,lak Volgája és nem ka 
katreszeket? ., , Söoc^enjcfirift, oertrefen burdj g . SEB. fiugenbiif)! (©ranb Paszkodom másfél óráig a hegyen át, hogy ő kel -

Egyszerű házi vizsgalatnál ism ét csak a g ote( sictoria) unb 3  ©hriftopb (.«mtet Siídi) in nlét ,ncőtaláljam az anyakönyvben. Azért tehát 
kozm ás olajra, mint a likorgyartasra hasz- я й п  Enüpftnl boran r-DlqcnbfIl aufaß. Cbiae ®,= tessék P0,lt0san megüzenni, hogy Ochodnicz vagy 
Hált szesz rendes fe itőzm én yére és a festő- ,ärun9 w  luir auf И о п Ь т 'п Ш п (А) m [)m n  Nezlnssa-e a születési helye, és tessék azt a hír
anyagra lehetünk tekintettel. A  kozm ás olaj sur aügemeinen ftenntnife, bamit kAt ^  lehordani. 1887. május 30. Az ochodniczi
felism eresere ugyanazon  vizsgalat a ján lható bjffelbf ,ur ^ ebung boé änf^raä unfereé guten jier- lelkészi hivatal.“ -  Erre a polgármesteri hivatal- 
m m t a pálinkánál. A  katranyfestoanyagokat f(maß •„ immcr meitErcn SreifflI 6ctűnnt unb unters tói következő válasz érkezett: „Tekintetes lelkészt 
felism erjük azon  m ódszerrel, m elyet fent, a p | t  )mrb фепп fS (cigt fjd) wrfnmru щ  hivatal! Átirata vétele után jól lehordtuk azt a 
vörös  borok vizsgalatara ajánlottam , t. 1. burcE| bif mritere giulfiiíirung brr Ábec béé Serrit blrkát és tudomására hozzuk, hogy a nevezett 
stearm gyertya-forgácsok  segitsegevel. ЯЬо1  ̂ эдйДОшд in Sertm bie Stcbtung béé ÁteÚner* szamár Ochodniczban született. 1887. junius 2-án

Eczet, eczetes uborkák, s efelek. 1. ít(jnbeá fejten§ bf§ spubíitumá eine щ еге roerbrn mu6 A polgármesteri hivatal.“
Egy Jeher porczellan cseszebe eczetet, h ozza  цпЬ űucf) bif @ efe|4e6ung ftc§ biefen Seftrebunaen auf F r a n k i  H e n r i k  a budapesti kávésok és kávé- 
egv kis feher czukrot teszünk, a cseszel bif Xauft nid)t Mtfd)üfgfn fűlm. Xurd blf Ш п „ т= 6"*
egv csuporra  állítjuk, m elvben a VÍZ forr es u f ... _ г 4 . . . .  _. . .  _ csuletsertes miatt tett feljelentést Tin Sándor ház túr
addig hagyjuk ott mig az eczet a csészéből t , т f,ub ’Ф°" bV' M
elnárnlffntt Ha a maradék sötétbarna vaev ® «9«идеп bet b̂ee nabergetreten unb Sárkány József allnró ur Tin Sándort 100 frt bírság,

..J „ ' ' . \ gebeit fid) brr fieberen §offituung bi«, bajj fömmtíidje W  napi elzárásra Ítélte. Ebbe vádlott meg-
fekete, igen erős a gyanú, hogy az eczet Äo[(cflfn щ  bif)-fn Seftrcbungen einmütig mtídtliefeen. más alkalommal közöljük.'
idegen savval (kensav) hamisittatott. Яп ацг bcutfdjen Stolíegen ergebt bűljer bie frrunbtidie Fürdők. Vihnyén a fürdő vendégek száma f. hó

Ezen módszer festett eczelnel nem hasz- guftimmung ,u bif)-er grflbrung an un)-fr 2-ig 11-re emelkedett. — Kimutatások. A palicsi
nalnato. . . . . 41  . 3entrab23urean in Stöln 91ubené=®tra6e 26, eininiem fürdőben a múlt héten 450 furdővendég fordult meg.

• ~\1 ,Z , ( í ,Ze 6 ’ m m . ,af-..!m en Clr iy . ’, C, ben, bebufé batbigfter petition bér jirtnjipalc an ben Az i(fő.járás hűvös volt, 2-ika óta azonban melegebb.
Haveren'1 maradik "káüánvra emlékeztető izü ')íeid,stafl' um ^  Sínerfennung bér Stellncr álé ~  A »‘ehádiai Herkules fürdőben a vendégek számaHa e.en maradék katranyia emlékeztető ízű @croerbe,®^iIfOT « folyó hó 1-ig 290-re emelkedett, Uj-Tátrafüreden
es szagu, tisztátalan faecze tel van dolgunk. --------------  426-ra. -  A tárcsái fürdőben a vendégek száma e

3. Eczetet kretaporral keverünk addig, Д  0 И  s z e m z é 8e bó 6-ig 117 volt. akik 16 kivételével miad Miau
m ig újabb m ennyiség kretapor hozzátétele dóan tartózkodnak a kellemes fürdőben
után pezsgést m ár nem veszünk eszre. Ez- Az amerikai alanyoknak hazai szolofajokkal
után felhígítva a keveréket ugyanannyi tiszta valő> beoltásánál vagŷ szemzésénél használatban levő , ....JJ1 6 , aû ..‘ nl?ss 50 jahr. Regieruugs-
vízzel leszűrjük fehér itatós n m iron  táblák- kovácsolt aczelpengejü késeknél, mint a tapasztalat JubiUums der Königin von England, gegeben am
vízzel, leszúrjuk lener itatós papíron  (а т а к  mutatja, metszés alkalmával a pengék oxidálódnak 2 *funl !®87 ím Hotel Continental, Paris.
tisztitó papír) és a szűri etet az első pontban g ez által a szőlő puhább részének képző sejtszö- ^ е П т>: ponsomm̂ & la royale. Purée d’écrevipaes au
leirt módon elpárologtatjuk. A maradékot vete olyannyira szenved, hogy összeforrná, és az “ iá d f o ^ v o ^
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Canetons nouveaux a la rouennaise Sorbet au porto. Pou- 
lardes truífées, sauce périgueux. — Saladé continental. As- 
perges en branches, sauce mousseline. Haricots verts a la 
maitre d’hötel. Croüte aux fruits it la Victoria. Bombe bis
cuit praliné prince de Galles. Gateau des iles. Corbeilles de 
fruits, bonbons, petits fours. V i n s : Syracuse sec. -  Chä- 
teau Margaux. Chateau d’Yquem. — Chambertin. Cham
pagne frappé. St. Emilion en carafes (Ch. Heidsieck).

Hermann tanárnak, a Bécsben elhunyt világ
hírű ezermesternek végrendeletét junius 11-én bon
tották fel. E végrendeletből kitűnik, hogy Hermann 
összes vagyona 300,000 írtra rúgott. Általános örö
köse neje lett, a ki az elhunyt ezermester értékes 
gyűjteményét is örökölte. Hermann első házassá
gából származó leányát már régebben kielégítette^ 
ugv hogy annak most semmi követelni valója nincs. 
A gyászszertartásnál igen sokan voltak jelen, s a 
közönség között ott volt Watczel őrnagy, a király 
kabinetirodájából és Vendler svéd konsul is. Ko
porsóját a koszorúk egész halmaza borította.

g v l.  gjetrfrr Jlitulimt í)űt fid) mit ben 9ЛоЬе= 
roaamt=§cmbler gran^ £)?(§íia bcrmafjít.

Magyarország idegen forgalmának emelése 
tárgyában értekezlet volt Atzél Béla br. lakásán, a 
melyen jelen voltak: Kamermayer Károly polgár - 
mester, Gerlóczy Károly első alpolgármester, Kun 
Gyula és Viola Imre városi tanácsosok, Keleti Ká
roly min. tanácsos, Fáik Miksa, Királyi Pál, Steiger 
Gyula, Neumann Frigyes stb Az értekezlet elhatá
rozta, hogy egyelőre hetes bizottságot küld ki a 
begyült anyag tanulmányozására s ez az őszszel 
majd referál az állandó bizottságnak. Elfogadtatott 
továbbá Atzél Béla br. indítványa, hogy a köz
munka- és közlekedésügyi miniszterhez kérvényt fog
nak intézni oly irányban, hogy az augusztusban 
megnyílandó szalonikii vasútra s Budapesten át 
szóló jegyeik abban a kedvezményben részesülje
nek, hogy az utast följogosítsák Budapesten töl
tendő 4— 5 napi időzésre. Atzél Béla bárónak nyom
tatásban benyújtott egyébb javaslatait szintén a hetes 
bizottság fogja tárgyalás alá venni. (E  javaslatokat 
leyközelebh ismertefjük.)

P e r  in  *3« tmp C ft ttttfc p ité it allgemein befannte 
£mteíier g . fjatte fid) uor geraunter ßeit mit einer 
fjiefigen reichen Фате uermäfjlt. tiefer Фадс batte 
ber öeiratsuermittler g. beim (#ericf)tsf)Dfc
eine Шаде gegen bie sJteuuermäblten megen ,S>irats= 
uermittíung^bonorar, nadjbem er auf gütlichem SBege 
biefeé Honorar nicht erhalten fonnte £ie ®eflagten 
fagten au§r bafj il)re föcirat btird) biefe SBermitlung 
^uftanbe gefommen fei.

Meddig él az ember. Angolországban nemrég 
érdekes mü jelent meg: Statisztika az emberek 
halandóságáról foklalkozásuk szerint. Az összes 
foglalkozási ágak közt legkisebb a halandóság a 
papok között, a kiknek kétségkívül a legnvugal- 
masabb s a legkisebb rázkódtatássál jár a foglal
kozásuk. Utánuk rögtön következnek a kertészek, 
földmivelők és baromtenyésztők s azután a földmi- 
velő napszámosok és a papírgyári munkások. A to
vábbi sorrend e z : szövőgyári munkások, tanítók és 
nevelők, szénárusok,, hajóépítők, halászok, ácsok és 
építészeti asztalosok, könyv és Írószer-kereskedők, 
vasbányászok, ezeknél az évi halálozás 8 — 12 szá
zalék közt ingadozik A többi foglalkozás-nemeknél 
jobbára 13— 20 százalék esik egy évre Húsz szá
zaléknál több mutatkozik: a folyami hajósoknál, a 
zenészeknél, serfőzőknél, közlekedési eszközök al
kalmazottéinál, kéményseprőknél, korcsmárosoknál, 
hordárosoknál emelkedő arányban. Legnagyobb — 
34 százalék — a pinezések és hotelszolgáknál. Az 
ügyvédeknél és bíráknál aránylag kicsi a százalék: 
csak 13. mig az orvosoknál már 17. Szóval: pap 
legyen, a ki soká akar élni.

Hány milliomos van a világon? A legújabb 
számítások szerint 950 úri ember vagyona 20 
milliárdnál többre rúg Közülök Angliára 250, az 
Egyesült-Államokra 200, Amerika több részeire 
100, Németországra 100, Francziaországra 75, 
Oroszországra 50, Indiára 50, a többi államra 
125 esik.

Az országos pinczemesterek és pinczemun- 
kások egyesülete ez évi szeptember hó 8-án 
zászlószentelési ünnepet rendez. E napokban az 
egyesület választmányának 26 tagja Kari Nándor 
elnök vezetése mellett kíildöttségileg tisztelgett az 
„Angol királynő“ széles körben ismert szállodásá
nál Marchal Józsefnél, hogy őt az egyesület párt
fogójául s nejét Marchal Jozefinet zászlóanyául 
felkérje. Kari Nándor elnök üdvözlő szavai után 
Sandlbauer József és Borovetz István titkárok kü
lön is tolmácsolták az egyesületnek irántuk nyil
vánuló tiszteletét s azon egyhangú óhajukat, hogy

mint szakmájának nálunk legkiválóbb tagja s a 
jótékonyság lelkes barátja, a szakismeretek terjesz
tését a jótékonysággal kapcsolatban gyakorló egye
sület kérelmét teljesíteni szíveskedjék. Marchal 
meghatva mondott köszönetét az egyesület meg
tisztelő bizalmáért, örömmel Ígérte meg úgy a maga 
mint neje nevében, hogy a derék és törekvő egy
let érdekében mindent meg fognak tenni s neje a 
zászlóanyaságot elvállalja. A fiatal jótékony egye
sület e kijelentéssel oly nagybecsű pártfogót nyert, 
a mi biztos zálogául szolgál felvirágozásának s 
egyúttal újabb bizonyságot nyújt ez Marchal urnák 
ismert áldozatkész jótékonyságáról.

A női verseny ellen. A bécsi kávéházi segé
dek egylete küldöttségileg tisztelgett b. Possinger 
helytartónál, kérve a kávéházakban a pinezérnői 
szolgálat eltiltását. A segédek a leányok szolgálatát 
jogtalan versenynek és illemsértőnek mondták A 
helytartó barátságosan fogadta a küldöttséget, utalt 
arra, hogy a jelmezes pinezérnőket már kitiltá 
a kávéházakból s az uj kívánság figyelembevételét 
is Ígérte. A küldöttség azután a községtanácsnál 
tisztelgett.

Követésre méltó. S váj ez népessége büszke 
lehet, mert múlt hó 15-én megszégyenítette a leg
több nemzetet. Népszavazás történt a fölött: ural- 
kodjék-e továbbra is a pálinka-szabadság vagy nem? 
115,317 szótöbbséggel mondták ki a svájeziak, hogy 
a pálinka korlátlan uralmának véget kell vetni, 
mert különben az az uralom vet véget Svájcznak. 
Rettentő kór az a pálinkaivás: rettentő, mert tönkre 
teszi az észt, az idegeket, a munkaerőt, a becsületet, 
a jó erkölcsöt, a családi boldogságot, a vagyont, a 
keresetet, s megrontja az uj ivadékot is, mert nem 
csak ragadós, de öröklő betegség egyszersmind. A 
kolera soha sem pusztított annyit, mint Európában 
a pálinka-kór pusztít egy évben : az ágyú ártatlan 
tűzi játékszer a pálinkásüveghez viszonyítva. Svájcz- 
ban a pálinkaivás úgy elharapódzott, hogy átlag 
minden lélekre tiz liter fogyasztás jutott éveukint, 
tehát egy családra átlag ötven liter, s minthogy 
nem minden vidék esett e szörnyű iszákosságba, s 
a nők és gyermekek aránylag kevés szeszt fo
gyasztanak, elképzelhetni, hogy azon vidékeken, 
hol a pálinkaivás erősen lábra kapott, mily rom
lott és veszedelmes állapotok fejlődtek. — Hogy 
segíteni kellett, azt mélyen érezték maguk a sváj
eziak. Tehát segítették olvformán, hogy behozták 
a szeszegyedáruságot. A népesség kétharmad része 
maga követelte ezt. A szeszmonopoliummal pedig 
elérik, hogy rósz, egészségtelen, kevert pálinka nem 
méretik, mert minden szesz az állami szeszfinomi- 
tókba kerül, mielőtt fogyasztásra kiadatnék: a ter
melés és fogyasztás mennyisége az állam hatalma 
által szabályoztatik : az árak felemeltetnek, s egyút
tal a bor és fogyasztási adója leszállittatott: a svájezi 
kantonok pénzügyei rendeztetnek, mert a szeszmo- 
nopol jövedelmei csak kisebb részben folynak az 
állampénztárba, nagyobbrészt a megyének marad, s 
bizonyos részben humanitárius czélokra lesz fordí
tandó. így remélik a svájezi államférfiak, hogy a 
pálinka uralma megszűnik, s egyszersmind a kantonok 
is jövedelmi forráshoz jutnak. Nálunk legalább is 
el van úgy terjedve az alkoholizmus, mint Svájczban. 
Pálinkaivásra adta magát Erdély népe; a magyar 
felvidéket a kór már megtizedelte; az alföld is érzi 
már a szeszivás iszonyú hatalmát. Reméljük, hogy 
nálunk is el fog jönni nemsokára azon idő, midőn 
a szesz által hajtott jövedelem, s a fiscalis érdekek, 
a nemzeti erő s vagyon megtartásával szemben, 
háttérbe fognak szorulni.

Vadak szállítása a postán. A közlekedésügyi 
miniszter a vadak postai szállítása tárgyában ren
deletet bocsátott ki, a melyben megengedi, hogy 
a nem vérző vadat a postán csomagolatlanul is 
felvehessék, de csak akkor, ha a küldemény egy 
darabból áll. Egy szállító levélre legfölebb 3 da
rabot lehet felvenni, ha azok sem összekötve, sem 
utánvétellel terhelve nincsenek. Ez esetben az ér
tékeknek külön kell felírva lenni s a szállítólevélen 
is a darabok súlyát, valamint a portót külön kell 
feltüntetni. Szárnyas vad csak kosárba téve vagy 
fenyőgalyakba burkolva adható fel.

A szép Budapest. Növekszik mindinkább a 
fővárosnak az a része, mely ezt a nevet viselheti. 
Tavasz kezdetével megindult városszerte az építke
zés s az aszfaltos utczák során egymásután kelnek 
ki a földből az aszfalt virágai: az uj paloták. Külö
nösen a nagy körút építői dolgoznak hangyaszorga
lommal. A legtöbb uj palota az Erzsébet-köruton 
épült, ezek az augusztusi negyedre már jórészt lak
hatókká lesznek. E mellett azonban kegyelettel őrzi 
a körút a régi piszok tisztes emlékeit is. Az uj

körút szépségében gyönyörködő sétálókat igen kel
lemetlenül lepik meg a körútba eső Miksa-utczai 
rozzant házak, melyek közül a legrondább a főváros 
kezelése alatt álló 40-ik számú Bogdanovits-féle 
ház egészségtelen pinezelakásaival, továbbá a 25-ik 
sz. a. egy nagy fabódé-telep s nem messze egy 
nagy faraktár S az őspiszok közvetlen szomszédsá
gában ott emelkednek az uj paloták, élő példán 
mutatva be a franczia közmondás igazságát, hogy: 
les extremes se touclient.

Borhamisítók névjegyzéke. Madrid város ta
nácsa egv legutóbbi időben tartott gyűlése alkal
mával elhatározta, hogy ezentúl mindazon borke
reskedők névjegyzékét, melyeknél hamisított borok 
találtattak, hónaponként egyszer hivatalosan köz
tudomásra fog hozni. Ily helyes eljárással talán 
nálunk is ki lehetne pusztítani a sok borhamisítót, 
a kik azzal mérgezik meg embertársaik gyomrát.

Torpedók. Valótlan álom! — Tudod-e, férjecs- 
kém, mit álmodtam az éjjel ? — Mit ? — Azt, hogy 
uj ruhát vettél nekem. —  N o! akkor álmodd meg 
azt is, hogy ki fizette meg!

Földalatti telegráfvezetékek Angliában. An
glia jelenleg 25000 mfdnyi földalatti telegráfvezetékkel 
bírt tehát e tekintetben az első helyet foglalja el Európá
ban. Magában Londonban vagy 12000  mfdnyi csö
vekben vannak elhelyezve; úgy hogy minden csőre 
mföldenkint átlagosan 50 mfdnyi huzal jut. Az angol 
posta és telegráfügyi miniszter áthatva a földalatti te- 
legráfvezetékek nagy fontosságától, hallomás szerint 
2 T/.2 millió fontnyi hitelt szándékozik kérni a parla 
menttől a földalatti telegráfhálózat kibővítése érdeké
ben, de kétségbe vonják, hogy a parlament ezt meg 
fogja szavazni, a mely kételyt mi is nagyon igazolt
nak tartjuk, mert még a gazdag Anglia is kétszer 
meg fogja gondolni, vájjon költekezzék-e oly óriási 
mértékben, (az összeg a mi pénzünkben körülbelül 
32 millió forintot tenne) midőn a jelenlegi rendszer 
még megfelel az igényeknek.

Négyszer kettős házasság vádja alatt állót 
a budapesti büntetőtörvényszék előtt Dózsay Péter 
felfüggesztett postatiszt. Dózsay 1865 ben Szabadkán 
törvényesen egybekelt Petrás Rozáliával, a kinek e 
házaságból két gyermeke is született. 1872  ben a nélkül, 
hogy nejétől elvált volna, Kecskeméten uj házasságra 
lépett Dudás Nagy Eszterrel, ennek halála után pedig 
ugyancsak Budapesten Kinál Máriának esküdött oltár 
előtt örök hűséget. Azonbanezt is csakhamar faképnél 
hagyta és egy ismeretlenül maradt nővel lépett vad
házasságra. A megcsalatott Kinál Mária hűtlen férjét 
keresve, tudomására jutott annak, hogy annak még az 
első felesége Petrás Rozália is életben van. így került 
ez ügy a törvényszék elé. Dózsay Péter azzal védeke
zett, hogy mialatt ő katonáskodott, első nejének holt 
hirét költötték és ő, ennek alapján jóhiszemüleg lépett 
újabb házasságokra. A törvényszék a vádlottat bűnösnek 
találta a kettős házasság bűntettében, de tekintettel 
az enyhítő körülményekre, őt 1 évi börtönre Ítélte. Az 
ügyész felebbezet.

A magyar ipar védelme. A budapest-szt.-lö- 
rinczi vasúttársaság kötelezve volt. hogy a vasút épí
téséhez szükséges anyagokat hazai ipar tekintetbe vé
telével szerezze be. Minthogy azonban a nevezett 
vasúttársaság e kikötés mellőzésével, az anyagokat na 
gyobbára külföldről hozatta, Baross Gábor közmunka 
és közlekedésügyi miniszter a társaságot fele ré-zben a 
budapesti, részben pedig a szt.lörinczi szegény alap 
javára fizetendő 2000 írt pénzbírságban marasztalta 
el s utasította, hogy ez összegből 1000 frtot Pest- 
megye pénztárába, 1000 frtot pedig a föyáros pénz
tárába, rendelet vételétől számittott 1 4 nap alatt fizes
sen be.

L E V E L E Z É S .
T. szerkesztő ur!

A kerepesi-ut és nyár-uteza sarkán lévő Wohl- 
muth F. tulajdonát képezi kávéházhoz tartozó ud
vari nyári korcsmahelyiségben a közszemérmet 
és a vendégek vagyonát mélyen veszélyeztető ál
lapotok uralkodnak, miről ugv látszik az illetékes 
hatóságoknak tudomások nincsen. LTgyanis már ma
gában azon körülmény, hogy egy korcsmái helyi
ségben a késő éjjeli órákban kávéházi italokat mér
nek, iparkihágást képez és a becsületes üzletem
berek kárára szolgál, de eltekintve ettől, a vendég
lős kétes nőszemélyek egy egész serege által 
véteti körül vendégeit, kik az alsóbb néposztályhoz 
tartozván, vasárnap heti keresményükkel zsebükben 
szokták nevezett helyiséget látogatni, hol ezen höl
gyek unszolására és gyomruk kielégítésére a heti 
keresményt ott hagyják. Hogy hány család nyomo
rog, aztán azt bővebben fejtegetni sem kell. Igen 
üdvös volna, ha a hatóság tudomást szerezne ezen 
állapotokról és megtenné azok beszüntetésére a 
kellő intézkedéseket. Egy vendég.

Szerkesztői üzenetek.
Szabó Imre föpinezér urnák helyben. Lapunk ér

dekében kifejtett buzgalmáért fogadja köszönetünket.
Csokay József föpinezér urnák helyben. Meggyő

ződésünk az marad, hogy ön mindég az első sorban fog 
mellettünk harczolni.
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Hlizá$ julillS 22-én! Szt. Lukacsfürdö (Budán). 

K.incseni Sorsjegyek á 1  frt I s z a p f ü r d ő k .
11 sorsjegy 10 írt 6  sorsjegy 5 írt 50 Női g ő z fü rd ő  CreeeeIi i ^ T élutáni

Főnyeremény készpénzben j Nagy vöszlaui női uszoda.A A O t r t üri gőzf ürdő
4 - ^  Nagy vöszlaui úri uszoda.

Továbbá 10,000 frt 5000 frt 20% levon. K ő k á d - ,  márvány-fürdő, közfürdő.

4 S - 7 S  J P é r L Z n y e r .  40" R . melee ivókút.
------------!---------------------- !----------------------------- -------------

Kinesem-Sorsjegyek kaphatók | Kombinált lóvasúti jegyek 50 kr.

Л  • 1 Lakásokat díjtalanul közvetít a Sz.Lukácstürdö igazgatósága.

Meine neuesten Patent Tafelmesser 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 ist, und innen mit einem Schraubengewinde versehend, ausserdem aber ver- 
löthet. Es wird dadurch das Herausfallen der K lingen ganz und gar ver
mieden und ist es gleichzeitig möglich, schadhaft gewordene Klingen jederzeit durch 
neue zu ersetzen, was bei anderen patentirten Messern nicht der Fall ist.

У -  L .

k. k. Hof-Lieferant.

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

REDLICH DÁVID
elö le m é si- , bank- és v á ltó im  Vorschuss-, Bank- u.Wechslerhans

BU D APEST.
IV., KECSKEMETI-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,
ígérvények minden húzásra a legolcsóbb áron.

M  “ Tőzsdei megbízások kivitele. " Ш ъ

DARLEHEN
bis zum vollen Course auf alle Gattungen Werth

papiere und Lose zu den billigsten Zinsen.
ЦвгГфиб auf ©alt», Silber unb JIrettofen.

Ein- und Verkauf von

Staatspapieren, Losen, Gold- und Silbermünzen. 
PROMESSEN zu allen Ziehnn^en Billigst. 

Jtuefűljrunfl »on '̂ örfe-áiuftrágen-

L Ö F F E L M A I N  J E N Ő
Andrássy-út 24. sz. alatt

megnyitotta
é t t e r m é t

kitűnő italok, étkek és legelőzékenyebb szol
gálat teszik kedvelte ezen helyet.

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

Van szerencsém a t. közönség tudomására 
hozni, hogy azon helyzetben vagyok, miszerint a 
főváros közvetlen közelébőli nagybirtokosoktól na
ponként (körülbelül :I5<>0 liter) tej áll rendelkezé
semre. és ennélfogva azt tisztelt vevőimnek 10 
krjával szolgáltathatom.

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

A házhoz szállított tej első 10 napi rneny- 
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 egv vevőm egész éven át nálam vásárul, 
úgy ;i/. első 10 napi mennyiség jutalék fejében 
nála marad.

Számos megrendelésért esdve tisztelettel

Goldhammer József
V. Széehényi-utczíi 10. sz

Földvári Jakab
kávéháza,

Ferencz-József rakpart 3. sz. a.
„\ diliházhoz“ czimezve, szép kilátással a gellert- 
h egy re, es a dunai hajóforgalomra kitűnő jó italok

és frissítőkkel látja el a t vendegeket

Titsch Gyula (azelőtt Balitzky) 
férfi- és női divatezikkek üzlete váczi-utcza 
20. szám alatt, igen olcsó árak mellett 
a legjobb és legdíszesebb aruk 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 kígyó-téren, a legújabb divatu női ruhák 
és felöltők szép szabással és jutányos árak 
mellett kaphatók. A kiszolgálás gyors és elő
zékeny.

Beretvás és társa bel- és külföldi 
madarkereskedése méltán megérdemli a ma
dárvilágot kedvelő közönség látogatását. A  
egszebb kajdacsoktól kezdve az apró coli- 

brng képviselve van ott minden fajú amerikai 
eneklo es kanári. Továbbá majmok és kro
kodilok. Igen ajánljuk. Kecskeméti-ntezn о

ÁRVÁI SAMU
BDDAPEST, Hatvani-ntcza 8. sz. a szép-uteza átellenében.

Raktár mindennemű

vászon- és tó z m a -á n ft, hö lgy- és nri-iehérnem oek
úgymint

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


