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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 m í t t a t n a k .

Előfizetőink kisebb hirdetésekért nem fizetnek.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : P e r c z e l  G y u la .  Főm unkatárs : C s e r v é n y  F e r e n c z .

I F  J .  K O M M  E  R  A  N  T  A  L .
A  fővárosi vigadó kérdésének hosz- 

szas vajúdása, végre közm egelégedésre 
nyer m egoldást. Ö sszesen  öt ajánlat 
tétetett, és azok közül a fővárosi ta
nács kettőt mint legjobban  e lfogad
hatót hozott ajánlatba elfogadásra és 
e kettő közül első sorban  ifj. Konnner 
Antal űrét. mint az egész főváros, 
sőt m ondhatjuk országszerte ismert 
egyik legjobb hírnevű vendéglős pá
lyázatát javasolta  elfogadni.

I >u< lapest fő városul 1 к vil ágvá r< >ssa 
em elése és az idegenek itteni tartóz
kodásának kellem essé tételén.' nagy 
h orderövel bir a vigarda kérdése, és 
h og y  az m egbízható, rokonszenves 
és m indenki által becsült egyén ke
zelést? alatt is legyen, a ki az ön ér
dek baj haszás és a nagy haszonlesés 
m oloch ja íó l távol állván. első sorban 
is a mulatni, elvezni vágyó k özön 
ség  igényid kielégítését tartva szem  
előtt, annak megfelelni kivan, és fő- 
törekvése oda irányuljon, hogy a szé
pet, a jót és hasznost egyesítvén, ez 
által mind a főváros tekint (‘ivét, jó  
hírnevet feutartsa. mint a közönség 
élvezni óh ajtó  vagyát kielégítse.

Ily tu lajdonokat talál fel a főváros

törvényhatósága és a m ár előre ö r ö 
méi és m egelégedését érző közönség 
a budapesti születésű, fővárosi p o l
gár és genialis vendéglős, ifj. K onnner 
Antal urban, a ki a vendéglői szak
ban oly gyakorlatot és tapasztalatot 
tud felmutatni, mint pályatársai k ö 
zűt kevesen. Volt harisban. L on don 
iján. Xew -Y orkban és a philadelphiai 
világkiállításon, hol szakm ájában ta
pasztalatokat szerezni hő alkalma volt, 
melyeknek itthoni értékesítése tényleg 
he van igazolva.

Ezek felsorolása után mindenki 
egyform án m eg lesz győződve* arról, 
hogy vigardánk vezetését jo b b  kezekre 
bízni nem lehetett.

Mi. a kik szinte ismerjük ifj. K öm 
mel* Antal urat őszintén őrültünk a 
tanácsi ajánlatnak, mi el is fogadta
tott és m eg vagyunk győződve, h ogy  
Kömmel* ur ideje alatt, a vigarda oly 
színvonalra fog  emelkedni, h ogy az 
a főváros látványosságai és neveze
tességeinek egyik büszkeségévé* leend. 
Óhajtjuk, hogy ifj. Kom iner Antal 
ur törekvéseit a legnagyobb siker 
koronázza, melynek eléréséhez neki 
kitartást és jn egészséget kívánunk.

„Yendéglök és Kávéházak Közlönye“ eredeti tárczája. 
Egy papirforint története.

Irta G erzabek K ároly.

Hunfalva egyik kenderföldjén, Szepes megyé
ben. volt szerencsém legelőször szép magyar ha
zánk napja fényét megpillantani; számtalan kender- 
társaimmal együtt szállított bennünket egy öreg 
szepesi paraszt, dédapja zsíros kalapját homlokára 
szorítva, nyikorgó szekerei! Késmárkra, átadva egy 
régi vászongyár főfelügyelőnek. Hogy mikép bán
tak velünk s mikép lettünk hófehér vászonná, azt 
leírni nem tartom szükségesnek, miután e tárcza- 
czikk szop házi asszonyaink számára készül, me
lyek a vászonkészítést a nélkül is eléggé ismerik. 
Elég az hozzá, egv szép hajnalban mint legfino
mabb vászondarab kerültünk ki a gyár raktárából, 
honnan édes hazánk fővárosának egv elsőrendű vá
szonkereskedésébe helyeztek el. Éveken át, a nél
kül, hogy csak felém is hederítettek volna, hever
tem a polezon hajtársaim között összeszorítva, hol 
bordatörést is szenvedtem, utó végre mégis csak 
jött a mentvény egy csinos barnafürtü szobacziczus 
alakban, az szabadított ki kínos, poros helyzetem
ből. természetesen drága pénzért, egv vereshaju 
hordár vállára vetett s rövid vándorlás után egy 
nagy palotaféle házba értünk, itt át lettem adva 
a szobacziczus bájos úrnőjének, mely egyik szín
házunk első tánezosnője volt; karcsú rózsaszín uj
jaival végigsimított rajtam s helyeslőleg bólintotta 
fejét, mert alakom finomsága megfelelt Ízlésének. 
Ettől fogva egy szőke kis varrónő keze alá kerül
tem, mely élesre fennt ollójával irgalmatlanul össze
vissza nyirbált, végig szurkálva futott rajtam a 
varrógép hegyes tűje s igy a kis varrónő ügyes
sége alatt uj alakot nyertem, magától értetődik,

hogy a reám való diszhimzés sem maradt ki s igy 
a mosókonvliába kerültem, hol a legnagyobb kint 
kellett kiáltanom. Előszói* beáztattak marólugos 
vízbe, mely végkép megpuhított. egv üstbe vetet
tek, melyben a szappanhabos viz hullámozva gőzöl
gőit, szegény tejem . agyon akartak főzni, 
de nem sikerült a kegyetleneknek, utóvégre még is 
csak megkönyörültek rajtam, megfürösztöttek újra 
— oh ezer élvezet hűvös vízben úsztam, de még 

hátra volt ám a fekete leves, két erőteljes női kar 
kapott utánam s annyira facsart össze, hogy az 
utolsó szuszom is kifogyott, ismét széjjel ráztak s 
a legbénultabb állapotban kerültem a szárazra, hol 
a köteten Lappangva fújó szél és sütő nap vissza 
adta erőmet, a mángorló is éreztette velem kimond
hatatlan súlyát, végül a tüzes vasaló simított raj
tam s igy a leghősiesebb tüzprohát kiállva, átadtak 
úrnőmnek s innen kezdve mint legcsábítóbb, átlát
szó hölgyi fehérnemű működtem valódi hivatásom
ban, ez volt éltem első része.

Most következik éltem második szakasza, oh 
mily kimondhatatlan boldog valék, Arábia összes 
illata összpontosult bennem, öreg s hatat hódolt, 
ha úrnőm csábító, sugár termetét takargattam, vég
telenül büszke voltam, láttam csodáimat; elvitt 
úrnőm a színpadra, hol balletban tánczolt velem, 
elvitt úrnőm bálokba, elvitt úrnőin a korzóra, ott 
feszítettem csak. jobbra-balra osztogatva illatom 
elkábító szagát s azután odahaza vagy a szállodai 
chambre-separékban, a jó eledel, a tüzes magyar 
tokaji és a bűfelejtő franczia pezsgő nem tévesz
tették el hatásukat, villámló szemek, viruló, kipi
rult arcz, gyorsan emelkedő kebel, összefoimt karok, 
érintő ajkak, melyeken végig csattantak a legédesb 
csókok — — többet mondani úrnőm eltiltott, 
szófogadólag elnémulok, hallgatok, úrnőm paran
csolta és én megígértem, hallgatok, mert magyar

származású vagyok, tudniillik magyar nem árul 
soha, ez volt ettem legfőbb szerencsefokja. Sze
rencse csillagom leszáll, úrnőm megun s elajándé
koz engem a szemétseprő-házmester asszonynak, 
pünkösdvasárnap volt. a jó házmesternénk felvett 
kissé bízott testére s elvitt a templomba, itt hal
lottam az első misét és ugyanezen a helyen végig 
kellett hallanom házmesternénk összes bűneit, ő 
gyónt; mit is kellett hallanom, vigyázat tisztelt 
olvasók, legyenek készek a legborzasztóbbra. így 
kezdte: megmérgeztem Zöldkalaposi Zsiga szomszé
dom macskáját, mert szegény szelíd pincsikémet 
elbabonázta, kieresztettem Nyárs bácsi 2 kanári 
madarát, mert mindig megtagadta a kapupénzt 
bemázoltam háziuram kilincsét, mert minden szom
baton suroltatja velem a lépcsőket, burnóttal főz
tem Deák szobauram kávéját, mert mindig vén 
sárkánynak nevez, ha berugottan hazaér, férjem 
pálinkáját én iszom ki mindig s vizet töltök helyette 
a fiaskóba, szegény fejének árt és könnyen becsip 
tőle, Babián szomszédom fiának én —  tovább nem 
szólhatott, mert közbeszakította a pap vallomásait, 
s reá kiabált: takarodj isten nevében, megbocsátom 
bűneid; kiengesztelten haza is tipeget a jó lélek, 
de én szegény — átok volt reám nézve a pün
kösdi ünnep, mert e naptól fogva a házmester- 
asszony testéről nem jutottam le előbb, inig foszlott 
szennyes rongygyá nem váltam, akkor a jó házmes
ternénk bele vetett a rongy-gvüjtő kosarába, hol 
beteken át a legnagyobb bűzben bevertem, onnan 
kerültem azután egy házaló zsidó zsákjába, mely 
később egy egész vaggon saját fajtámból álló kül
deményt szállított Bécsbe, hol egy réz orrú fuvaros 
átvett és óriási szekerén bevitt a papírgyárba. 
Ismét uj alakot nyertem, szerénységem a papír
gyár összes manipuláczióját szerencsésen átküz- 
dötte és mint büszke, feszes bankjegypapir kerül-
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f u t ó i t  á o m n i r r  j uni o r
(Bn nnferem  ß ilb e .)

SDte ^auptfläbtifd^e ^ebouten-grage tourbe 
епЬйф gur allgemeinen Söefriebigung béé Sßubib 
fűmé geíöft.

ípurben int gangen fünf Offerte einge* 
reicht, bon ШеГфеп bér lobi. 2ftagiftrat bíofe 
gtoei gur SerüdEftcfytigung in 35orfd̂ Cag brachte 
u. g. in erfter £inie jeneé be§ §errn 21. Йош= 
mer junior, п>е(фег bermöge feiner anerkannten 
&ü$tigfeit afé Aefiaurateur bie fc^önften Hoff5 
nungen fotootyl im Publikum, als аиф feíbft 
bei bem lobi. Aíagiftrat ertoecft fyat.

2?ubapeft, unfere §auf>tftabt, berechtigt un§ 
gu ben fcfyönften Hoffnungen, in bér Söáíbe eine 
SBeltftabt gu toerben; fotoie jebe ©ropftabt müffen 
аиф húr ftetS bor Augen haben, bem éremben 
паф jeber ЗНфйтд bin 3 elfffreuun9 8U bieten 
unb ihm feinen Aufenthalt fo angenehm álé 
möglich gu тафеп unb beéfyalb erforbert аиф 
bie hauptftäbtifche Aeboute einen Leiter, Ше1фег 
feine Eenntniffe in biefem ^афе niфt nur in 
unferem Sanbe, fonbern аиф tn großen ©täbten 
béé Auélanbeé gefammelt l?at.

Alle biefen @1деп|фа1*1еп finb in ber ^erfon 
béé Herrn А. Яоттег jun. bereinigt; berfetbe 
hat Ьигф 3>afyre Auélanbe in ben größten 
©täbten, toie $arié, Sonbon, Aetofyorf, $ h ^ a? 
belfhia u. f. h). ferbirt unb hat fiel; ihm т ф *  
Иф ©elegenl;eit geboten, gu erfahren, ШоЬигф 
unb auf Ше1фе SBeife ber grembe an eine ©tabt 
gefeffelt toerben faun, unb húr finb аиф böllig 
übergeugt baji Herr A. Sommer álé $аф!ег 
béé fфönften unb größten ©tabliffementé unfe= 
rer Hauptftabt, ber Aeboute, mit bereiter Slraft 
Alléé aufbieten toirb, um bem p. t. Sßubtifum 
ben Aufenthalt bortfelbft angenehm h)ie тодйф 
gu тафеп. 2>nbcnt mir Herrn A. Sommer jun. 
gu feinem neuen Unternehmen геф! biel ©lücf 
unb Auébauer Ьшп|'феп, ftellen mir unferen ge* 
ehrten Sefern beffen mohlgetroffeneé Porträt bor.

A regálék megváltása.
A legégetőbb kérdések egyikének meg

oldásának legfőbb szüksége kétségkívül a 
regale-ügy. Érzik ezt vendéglőseink legin
kább, de érzi a közönség, érzi a középbir
tokosság is, mely a regale megváltása után 
némi kis segítséghez juthatna. Az 1848. évi 
törvénykezésnek is azon czélja volt, és az 
úrbéri felszabadítás természetes folyománya
ként kellett volna következnie a regale-kér- 
dés megoldásának is.

tem az állami bankjegy-nyomdába s itten készült 
belőlem egy magyar-osztrák értékű papirforint, 
század magammal csomagolva Budára szállítottak, 
honnan egv csontvázna dijunk tárczájába kerültem, 
egy jó darab ideig voltam uj gazdám tárezája dísze, 
számtalanszor kivett, sovány ujjaival megtapoga
tott, szerelemteljes pillantást vetve felém, mig 
utóvégre nagy nehezen kiadott, egy hentes lett az 
uj gazdám, ő bélyegzett meg először zsíros ujjai
val, innen fogva még igen sok gazdát nyertem, 
egy csizmadia-mester, ki összegyűrve dugott szur
kos mellényzsebébe, egy bőrkereskedő, hol uj illa
tot nyertem, egy kéményseprő, ki bekormozott, 
egy kefekötő, ki rajtam sört ivott, egy sajtkeres
kedő, ki megpreperált a hires kvargli illatával, 
egy kofa, ki bedugott 50 esztendős bőrzacskó fene
kére, egy hordár, ki elvitt a makhetes czimü ven
déglőbe: itt lett végem, itt tűntem el a földünk 
színéről. Péntek volt balszerencsém napja. Különös 
étvágygval bírt utolsó gazdám: halászlét rendelt, a 
halászlét követte egv remek darab főthus szardella 
mártással, gazdám még nem lévén kész ebédjé
vel, egyszerre berohan gazdám barátja s ráordít: 
Jordán jöjj, de siess, Elemér gróf levelet küld ve
led. Gazdám abbahagyja a husevést, hívja a korcs- 
rnárost, fizetni akart; előránt engem —  oh én 
boldogtalan — végem van, nem messze tőlünk 
hátsó lábain ülve leskelődött az asztalos-mester 
éhes ebje; gazdám sietségében beleejtett az asz
talon levő mártásba, kiszedett a levegőben ráz
kódva engem, le akarta rólam hozni a mártást, 
mely rám ragadt, de e közben utánam kapott az 
éhes eb és lenyelt, forró kutyagyomorban találtam 
ingó sírt, mely végkép elemésztett. így végződött 
egy reményteljes papirforint története. Volna ám 
még egy kis elmondani való, de már igy is soká 
tartott életem története.

Azóta majd 40 év múlt el, — sokakra, 
kik tán ez által anyagi viszonyaikat szépen 
rendezhették volna, — hiú reménynyel kor
mányaink sem igen iparkodtak sietni a re
gale Augias-istállójának rendbehozásával, és 
úgy látszik, még egy ideig várnunk kell, 
pedig mindnyájan óhajtjuk.

Azon különféle hírekkel és következteté
sekkel szemben, melyeket a regálék megvál
tására s az időpontra vonatkozólag, a mikor 
az megtörténnék, némely lapok közölték, a 
hiteles helyről vett következő értesülést közli 
a Pester Corr.: Semmi esetre sem szenved 
kétséget, hogy a kormány komolyan gondol 
arra, hogy a regálék megváltását, mely több 
tekintetből kívánatosnak mutatkozik, a köze
ledő 1887— 92. évi országgyűlési időszakra 
megállapított munkaprogrammjába felvegye. 
Ép ily kevéssé szenved kétséget, hogy a kor
mány programmjába csak azt veszi fel, a 
miről hiszi, hogy bizonyosan keresztül is 
viheti; mihez képest el van határozva mind
azt végrehajtani, a mi e munkaprogrammba 
felvéve lett. A regálék megváltását azonban 
szükségképen a fogyasztási adók szabályo
zásának, illetve lehetőleg állandó megállapí
tásnak kell megelőznie, mire nézve a szor
gos előmunkálatok már folyamatban is van
nak, ezek azonban a számos és komplikált 
részletek leggyorsabb feldolgozása mellett is
1888., sőt 1889. évig mindenesetre eltarta
nak. így tehát a regálék megváltására, illetve 
az illető törvényjavaslat elkészítésére s a tör
vényhozás elé leendő terjesztésére 1889 előtt 
gondolni nem lehet.

Előfizetési
Felkérjük eddigi előfizetőinket, hogy azt most 

megújítani szíveskedjenek és pedig julius— szep
temberi negyedre 1 frt 80 k r ju l i us— deczem- 
beri félévre 3 frt 20 krral, mit a kiadóhiva
talba pontos czim- és lakás megjelölésével 
beküldeni kérünk.

A  kiadóhivatal

K I V O N A T
a fővárosi kávés és kávémérő ipartársulat választ
mányának 1887. évi julius hó 8-án tartott ülése 

jegyzőkönyvéből.
52. Jelentés az egyletbe belépett és kilépett 

tagokról.
Azon körülmény, hogy Buxbaum József. Kreiner 

Terézia. Fisch Nándor, Klein M., Tajbert Domokos, 
Prohaszka Ferenczné, Schwarz Vilmosné az egyletbe 
beléptek; - Tánczos Ferencz, Unger János, Erdődi 
János, Róth Simon, özv. Triverasser Ferenczné, 
Hamperger Mária, Deutsch Gusztáv, Gyurik József, 
Póka Józsefné és Huszár Lajos pedig kiléptek. — 
Tudomásul vétetik.

56. Tanácskozás a játék idejének meghosszab
bítása tárgyában.

Elhatároztatik, hogy ez iránt a főkapitányság
hoz egy kérvény intézendő, melynek szerkesztésével 
a titkár bizatott meg.

IRODALOM  ÉS M Ű VÉSZET.
A budai színkörben kedden Szigeti József 

„Csizmadia mint kisértet" czimü műve került 
színre, kis közönség előtt, mely azonban igen jól 
mulatott, úgy a darabban, mint a szereplők jó já
tékán. Borán, Lenárdné, Makó és Kalmár Piroska 
részesültek a legtöbb tapsban és kihívásban. Szer
dán „Donna Juanetta“ került színre, igen szép 
közönség előtt.

Danes Lajos jeles társulata vasárnap kezdte 
meg működését az újpesti színházban a „Czigány 
báróival. Mindenfelé dicséretekkel halmozzák el 
a társulatot s nemcsak az egyes szereplőket dicsé
rik, hanem még a karszemélyzetnek is kijut a 
magasztalásból a korrekt, összevágó s erőteljes 
kai dalokért. A „Czigánybáróból" dicséret illeti 
Szigeti Luizát, Bokornét, Rózs Rózsikát, Ferenczyt 
a már operai növendék korában kitűnt baritonis
tát, Danczot, Deák Pétert, a vidék egyik legjobb

komikusát és Nyiregyházyt Szerdán a „Paraszt 
kisasszony“ került színre.

A népszínházban f. hó 21 én kezdődnek az 
előadások.

A magyar irodalom és magyar zene Páris- 
ban. A párisi Rudy-intézet huszonöt év előtt ala
kult Párisban az idegen nyelvek tanulásának meg
kedvelésére, s koronkint felolvasásokat rendez a 
külföldi irodalmakról, s a felolvasó estély rendesen 
hangversenynyel van összekötve, mely a felolvasás 
tárgyát tevő nemzet zenéjét is bemutatja. Május 
hó 12-én a magyar irodalomra és zenére került a 
sor. Bertha Sándor tartotta a felolvasást, vázolva 
a magyar irodalom fejlődését, emelkedését, ismer
tetve jeleseit. A hangversenyt is ő rendezte, s kí
vüle közreműködtek a párisi konzervatórium ma
gyar növendékei: Sanleali kisasszony, ki franczia 
szöveggel énekelte a „Repülj fecském“ -et. Nemes 
és Süd féld, kik magyar dalművekből adtak elő 
részleteket. Bertha maga Mosonyi „Hódolat Kazin
czy szellemének“ czimü zenemüvét és saját csár
dását játszotta zongorán. Az estélynek nagy kö
zönsége volt.

Ú JD O N SÁG O K .
О er za b é к K á r o ly  u r  a Hungária szálloda 

! első emeleti föpinezére jegyet váltott Saager Mihály 
; ferenezvárosi vendéglős kedves és bájos leányával, 
j Saager Cecilia kisasszonynyal.

Faczér pinezérek védangyala. A bécsi tör- 
! vényszék egyik magasrangu hivatalnokától minap 

néhány percznvi kihallgatást kért egy hölgy. A hi- 
I vatalnok előtt egy gömbölyű asszonyság jelent meg 

ki úgy mutatta be magát, mint Bécs egyik nyu
gati külvárosának özvegy vendéglősnője Elmondta 
aztán, hogy férje után jelentékeny vagyon maradt 
rá és egv gyermeke sincs. Férje még halálos ágyán 
is sokat beszélt neki arról a nyomorról, mely faczér 
pinezér korában gyakran súlyosbodott rá. Néha 
napokig futkosott étlen-szomjan, mig valahol he- 

I lyet kaphatott. Az asszony tehát elhatározta, hogy 
10,000 forintos alapítványt tesz faczér pinezérev 
számára, hogy azok naponkint kétszer kenyeret és 
levest kapjanak. A hivatalnok szívesen ígérte meg, 
hogy a jőszivü asszonyságot ebben az ügyben tá
mogatni fogja, de egyúttal tanácsolta neki. hogy 
forduljon mindenekelőtt a vendéglősök egyletéhez,

! vagy a pinezérek segélyegyletéhez ajánlatával.
N őorvosok. Oroszországban tudvalevőleg sok 

I nő adja magát az orvosi pályára. Az orvosi diplo
mát nyert nők most testületbe állottak és saját 
költségükre egv mozgó kórházat állítanak fel gyer
mekek és nők számára. E kórházban kizárólag nők 
fogják ellátni az orvosi teendőket.

Sikkasztás. Nagy feltűnést keltett a múlt hó 
végén Zsolnán az ottani postahivatal vezetésével meg
bízott Veres Géza postatiszt eltűnése, ki még jó  kedvvel 
mulatott, de hirtelen elhagyta őt széles kedve, mikor 
egy hivatalszolga tudtára adta. hogy a Pozsonyi pos- 
taíelügyelö megérkezett lakására sietett. Veres felesé 
gét valami ürügy alatt kiküldötte revolvert vett magá
hoz s a városból eltűnt. Mindenki azt hitte, hogy az 
eltűntnek már csak hulláját fogják meglelni fedezetül 
azon négyezer forintért, a m ely összeg a hivatalos 
vizsgálat szerint a pénztárból hiányzott. De a sikkasztó 
éjjeli 11  órakor lakására visszatért, a honnét a vizs
gálat befejezése után nejének és gyermekeinek zoko
gása között a zsolnai szolgabiró börtönbe kisértette. 
Veress pár év előtt Nyitrán volt postatiszt.

A  bűvész királyné. Az elhunyt Hermann bűvészről 
beszélik, hogy még József nádor budai házánál is szívesen 
látták, hol különösen a nádor leánya, Mária-Henriette, a 
jelenlegi belga királyné és Stefánia trónörökösné anyja volt 
nagy bámul ója. Később, mikor Hermann egyszer Oszten- 
dében járt, az akkor már királyné Henriette leczkéket vett 
tőle a boszorkányságból; négy heti idő alatt úgy eltanulta 
titkait, hogy most a királyné a legügyesebb ezermesterek 
egyike. 20,000 frtos karpereczet adott a tanításért a bűvész 
nejének.

j Riedl Lőrincz, Páris szállodában alkalmazva 
1 volt háziszolga szerencsétlen esés következtében 

meghalt.
Luxus virágokkal. A virágokkal való fény

űzés annyira divatba jött az amerikai városokban, 
különösen New-Yorkban, Bostonban, Philadelphiá
ban és Washingtonban, hogy lakodalmak vagy 
családi ünnepek alkalmával egész vagvont érő v i
rágot halmoznak föl a termekben. Egv new-vorki 
gazdag leány lakodalmán nem kevesebb mint 18,000 
dollárba kerültek a különféle bokréták és virág- 
diszítések. Legnagyobb szüretjük van az amerikai 
virágkereskedőknek újévkor és farsang alatt. Ilyen
kor egy kis kézi bokrétáért 15 dollárt kérnek; 
100 dollárt, sőt többet is adnak a nagyobb bokré
tákért. Temetések alkalmával a koporsót eláraszt-
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ják virágokkal s van rá eset, hogy ezer dollár 
értékű virágot is halmoznak rá. Az idén különösen 
a gyöngyvirágokat vásárolták. Egy New-York kö
zelében lakó kertész napoukint több ezer cserép 
gyöngyvirágot küldött a városba, hol darabját 30 
krral fizettette meg. Képzelhető, hogy e nagymérvű 
yirágkultus mellett mennyire kifejlődött az ameri 
kai kertészet. Kiszámították, hogy New-York kör
nyékén több mint 30 millió dollárnyi vagyon van 
a kertekbe befektetve.

Zálogba hagyott Kossuth. Hogy mennyire 
meglazultak az erkölcsök a megvisizett Józsefvá
rosban, szomorú tanúságát adja annak a következő 
eset: A Vig-utczában van egy bormérés „Istóczy“ - 
hoz czimezve, hol huzamosabb ideig volt egy ma
gyar asztal-társaság, de mikor Yisi Imre felütötte 
fejét mint követjelölt, az asztal-társaság a kortes- 
kedési bajszában szétoszlott, és Katona vendég
lősnek (50 írtért zálogba hagyta Kossuth Lajos 
hazánkfia olajnyomásu arczképét. A vendéglős azt 
sem tudja, mitévő legyen a képpel, váljon az övé 
marad-e vagy pedig kiváltja az asztal-társaságot 
szétszórt Visi-párt. 0  szivesen megtartja a képet, 
mert testestől-lelkestől jó hazafi és független anti
szemita érzelmű polgár, de nem tudja, nem fog-e 
jogot formálni még reá a társaság, ha újra köpenyt 
fordít Bizony igen lesülyedt Józsefváros sok fia a 
volt hitehagvott képviselő Szilágyival együtt. Örül 
bet Tisza Kálmán, — de majd ha őt meg a német 
sógor fogja zálogba tenni, bizony, bizony nem akad 
oly osztrák, de még magyar sem, a ki kiváltaná.

K o le r a  h ír e k  szállonganak, melyek állítólag 
Olaszországban már szedi is áldozatait. Nem mulaszt
hatjuk el a főváros egészségügyi osztályát és a rendőr
séget is figyelmeztetni, az uton-utfélen áridó köké- 
ménységü sárga baraczkokra, melyek magukban hord
ják a kolera csiráját.

A levelező lapok gyára. Az északamerika 
egyesült államai kormányának megbízása következté
ben az államnyomda naponta két-három tonna (40 — 
60 mázsa) súlyú levelező lapot készít el. A legna
gyobb  m egrendelés, melyet e gyár e napokban kapott 
a nevv-Yorki postahivatal részéről történt s nem ke
vesebb, mini 4 millió levelezőlap előállítására szólott. 
Általában a legtöbb levelezőlap New-Yorkban árusitta- 
tik el. azok száma havonként hat millió darabra te
hető. A levelezőlapok kelendőségére nézve az egye
sült államok összes városai közös Chichago. hol ha
vonta három millió darab árusittatik el, második he
lyen em lítendő. Az egyesült államokban évenként 
450  millió darab levelezőlap lesz gyárilag előállítva. 
A levélportonak 2 centre való leszállítása a levelező 
lapok forgalmára egy ideig bénító hatást gyakorolt, 
de ez csak rövid ideig tartott, mert azok kelendősége 
újból napról napra fokozódik.

Délutáni szünet a meleg napokban. Becs 
városa összes népiskoláiban, polgári iskoláiban, 
tanító- és tanítónő-képzőintézeteiben elrendelték, 
bogy junius hó elsejétől az iskolaév végéig azokon 
a napokon, a mikor délelőtt 10 órakor a hőmérő 
árnyékban 18 В -fokot mutat, a délutáni oktatás 
szünetel. Ezen intézkedés Bécsben azért szükséges, 
mert ott az iskolaév csak julius végén záródik. 
Alighanem ki fogják azt terjeszteni Ausztria összes 
népiskoláira.

A z első női polgárm ester. Van már ilyen is Kan- 
zas amerikai államnak Argonia városkája volt az első, mely 
nőre hízta sorsát. 8 a jeles nőt Suiter Zsuzsánna asszony
nak hívják. Még fiatal, diákkorában ment férjhez egy ügy
védhez, s négy gyermeke van. Argoniában nagy tekintély
nek ismerik s a mi népszerűségében legcsodálatosabb : Ar
gonia asszonyai közt csak egyetlen egy akadt olyan, hogy 
nem szavazott rá. S azóta már azt is nagyon megbánhatta 
szegény, mert a győztes asszonypárt azóta megvetésével 
sújtja őt, mint renegátot.

A telephon díjak leszállításának érdesé
vel foglalkozott a fővárosi középitési bizottság a mi
nap tartott ülésén hol e széles kört érdeklő ügv Weiss 
Brrnát Ferencz indítványa utján került szőnyegre. Az 
e lőadó Rózsa tanácsos szerint szabályrendelet tárgya
lása alkalmával volnának eldöntendők. Weisz В F. 
nincs ellene ez indítványnak, de megjegyzi, hogy mi
előbb kellene dönteni, mert Budapesten az 1090  e lő
fizető után a telefonvállalat 9538 írttal szed be ha- 
vonkint többet, mint Németországon. Temesvárit a 
havi dij 8 írt 40 kr, Aradon és Szegeden 9 frt, —  
miért vagyunk épen mi 15 írttal büntetve? Preuszner 
J. hozzájárul a dijak leszállításához, de ahoz nem, 
hogy a város a vállalatot külön díjjal rójja m eg, 
mert e dijakat a vállalat végre is a közönségtől 
szedné be Scheich azt tenné, hogy addig, mig a di
jak le nem szállíttatnak, újabb telefonvezetékre nem 
adna engendélyt. Kun tanácsos méltányosnak tartja, 
hogy már most tegyen viszontszolgálatot a telefon- 
vállalat a városnak ; jövedelm e szép s a hatóság dolga 
szaporodott a vállalat ügyeivel. Az engedélydijakon 
kivül tehát bizonyos vezetékdijat is fizethet. S te
kintve a vidéki városok telefondíjait, alig emelhető 
nehézség a használati havi dijak leszállítása ellen se. 
D e még egy körülmény érdemel figyelmet, t, i a ve

zetés m ódja. A város ma holnap valósággal be lesz 
drótozva. Erre nézve kellene a szabályrendelet kidol
gozása. A bizottság még többek hozzászólása után 
elfogadta úgy a vezetékdij, mint a havi használati dij 
leszállítását, s kimondta, hogy addig, mig ja dij Je 
nem szállitadk, az ideiglenesen engedélyezett vezeté
keket nem véglegesíti s a mérnöki hivatalt a telefon- 
vezetés tárgyában szabályrendeleti terv kidolgozásával 
bízza meg, hogy végre a vezetés m ódja is rendez- 
tessék.

Ausztria középiskolái egészségügyi tekintetben.
Egy nem rég Bécsben »Középiskolai egészségügy« címen 
kiadott munkában igen szomorú állapotokról értesülünk az 
ausztriai középiskolák egészségügyi berendezéseit és viszo
nyait illetőleg. A termek többnyire sötétek, a megvilágítás 
ritkán felel meg a higiéniai követelményeknek, a szellőzés 
rósz, a levegő tisztátlan, a tisztaság egyébként sem erős 
oldaluk, akár hány iskolában a padló valóságos termelője 
a ragályos betegségeket okozó baktériumoknak. A tanulók 
igen magas százaléka rövidlátó, görbehátu és ideges. A munka 
gyors segélyt sürget és a miniszter figyelmét hívja föl az 
ott uralkodó viszonyokra.

Ifjúsági egyesületek. A vall.- és közokt. 
miniszter az ifjúsági egyesületek alapszabályaira 
vonatkozólag rendeletét bocsátott ki, a melyben 
azok jóváhagyása a belügyminisztériummal meg
újított megállapodások szerint a közokt. minisz
térium hatáskörébe tartozónak mondatik ki. Az 
alakulóban lévő egyesület alapszabályai az ideig
lenes elnök aláírásával ellátva az igazgatóság utján 
terjesztendő föl. A cél csakis önmivelödési, önse- 
gélyzési, testedzési és szórakozási lehet; utóbbi 
eszközei közül a kártya- és tekejáték meg nem 
engedhető. Rendes tag csakis az intézet rendes 
tanulója lehet.

Kohn, mint műbőrgyártó. Hogy Magyarország 
szegény munkásai mily gyalázatos italokat kényte
lenek fogyasztani, azt csak az hiszi el. a ki Kohn 
Ignácz borgyártó helyiségeibe betéved. Ezen határ
talan nyerészkedési vágygyal táplált rongy-szedő 
már évek óta 100 meg 100 hordó-számra gyártja 
a legrondább és legegészségtelenebb seprűből a 
legrongyabb borokat és szállítja minden ellenőrzés 
és minden felülvizsgálat nélkül az ország főváro
sába. Felhivjuk Budapest főváros hatóságának figyel
mét Kohn Ignácz budapesti és promontori vevőire. 
Budapest fővárosa a szegényebb sorsú munkások 
és iparosok csenevészedésének és gyakori beteges- 
kedésének olv nyomós okát fogja Kohn Ignácz 
borában találni, minőt a kolera bacillusok sok 
ezrei sem nyújtanak.

Az osztrák telegráf-kezelőnők m. hó 2 2 -én 
küldöttséget menesztettek B a q u e h e m  kereskedelmi 
miniszterhez, fizetés felmelés iránt beadott kérvényük 
kedvező elintézését megsürgetendők. A miniszter a 
küldöttséget nyájasan fogadta, és azon kellemes hír
rel, lepte meg, hogy a fizetésfelemelés f. é. julius hó 
i-tő l kezdve ki fog utalványoztatni. A fizetések a kö- 
evtkezőleg vannak megállapítva: Alapfizetés 30 frt, 
öt évi kifogástalan szolgálat után 35 frt, tiz évi szol
gálat után 40 frt. és 15 évi szolgátat után 45 frt 
havonként Ez utóbbi kategóriába azonban még keve
sen jutnak.

Háborúk Európában. A következő érdekes statist!kát
• Beulieü franczia iró állította össze a háborúkról, melyek
1 Európában az utolsó 400 év alatt dühöngtek. Számuk 28G 

s okaik szerint ekkép osztályoztalak : 44 háború viseltetett 
terjeszkedési czélokból; 22 adókirovások érdekében ; revan
che háború volt 4 ; előjogok és kiváltságokért folyt 8 ; 
kétséges területekért 6 ; koronaigényekért 41 ; 30-at támasz
tott a szövetségesek védelme ; 23-at dicsőség és hírnév után 
való áhitozás; 5-öt a kereskedelmi érdekek; vallásháború 
volt 28 ; polgárháború 55. Voltaire a világot a harczczal 
egyértelműnek vette. Európa igazolta e cynikus véleményt.

Iskola gyenge tehetségű gyermekek részére, j
! Nemrég említettük e helyen, hogy Braunschweigban 1 

külön iskolában oktatják a gyenge tehetségű gyer
mekeket és ismertettük ennek a speciális iskolának | 
berendezését. Az eszme követőkre talál másutt is. ! 
Legújabban majnai Frankfurt iskolai hatósága ha- 1 
tározta e l, hogy már a jövő iskolaévben állít j 
föl ily iskolát Előzetes puhatolások alapján meg
állapították, hogy az ottani elemi iskolákban több, ! 
mint háromszáz gyenge tehetségű, szellemileg hátra- ! 
maradott gyermek van.

Egéruton. -Hallottam, fiú, hogy holnap lez az exa- ! 
mentok, én is ott lezek anyáddal!« — »Ha mind a ketten 
elmennek apámuramék, véli a fiú, — akkor én itthon 
maradok házat őrizni.«

F elszó lítás. Hazánk tantestülete azon tisztelt j 
tagjaihoz, kik a folyó iskolai évben iskolájukban 
vagy osztályukban iskolatakarekpénztárt kezeltek, 
azon kéréssel járulunk, szíveskedjenek az iskolaév 
bezárta előtt, vagyis mielőtt a tanulók megtaka
rított pénzüket, vagy takarékpénztári könyvecskéi
ket kiveszik, a gyűjtés évi eredményét egybeállí
tani és ezt velünk — akár levélben, akár levelező 
lapon, ha hérmentetlenül is — a következő pon
tokra felelve, közölni: 1) Mi az iskola neve és 
jellege? 2) Hány tanuló jár az iskolába vagy az 
osztályba ? 3) Hányán vettek részt a takarékosko- 1

dásban? 4) Mennyi a megtakarított összes betét? 
5) Mi a kezelő neve és állása ? 6) Mily erkölcsi 
hatást gyakorol intézményünk ügy a gyermekekre, 
mint a szülőkre ? 7) Mióta kezeli az érdekelt az 
iskolai takarékpénztárt? 8) Tudja-e a kezelő, mire 
lett a kivett takarékösszeg fordítva? 9) Hol kama
toznak a betétek, a postatakarékpénztárnál vagy 
egyebütt ? Szíveskedjenek e tudósítást mielőbb az 
alólirt cim alatt megküldeni, hogy az évi jelentés
hez szükséges statisztikai adatokat mielőbb össze
állíthassuk. Tisztelettel Budapesten, 1887. junius 
1-jén. Az orsz. magyar gazdasági egyesület iskola
takarékpénztári bizottmánya. (Köztelek.)

A törvények ismertetése a népiskolában.
A mi nálunk már rég meg van, azt most Német
országban is próbálják életbeléptetni. A közmű
velődés terjesztésére létező német egylet Coburgban 
tartott 17. közgyűlésén ez iránt helyeslő határo
zatot hozott. Több hirlap azonban e terv ellen 
élesen kikel.

Az angol posta és telegráf az angol pénzügy- 
miniszternek f. é. junius hó 30 -án közzétett hivatalos 
kimutatása szerint 1886 julius hó i-től 1887 lunius 
hó 30-ig  380000  font sterling több bevételt mutat. 
Annál figyelemre méltóbb, minthogy az összes állami 
bevételek ezen időközben csak 1 .544.000 font sterling
gel növekedtek, így tehát a posta- és telegráf bevételi 
többlet az összes állami bevételek többletének 1/ 4 részét 
teszik.

A Howth Irland és Holyhead Angolország 
I közti 7 huzalu kábelt, melyek 4 huzala hasznavehet- 
1 lenné vált legközelebb ki fogják emelni a vízből, és 
1 gyökeres javiiás alá venni, ennek megtörténte után 

pedig más irányban fogják ismét lerakni, minthogy 
a walesi vizek feneke alkalmatlannak mutatkozott.

A franczia köztársaság elnökének 18 8 7 . május 
3 -án kelt rendeletével a franczia posta és telegráf-mi- 

I niszterium megszüntettetvén, az ebbeli teendők vég 
I zésével a pénzügyminisztérium bízatott meg. Junius 

15 én kelt rendeletével pedig a köztársaság elnöke 
posta és telegráf-föigazgatóság felállítása iránt intéz
kedvén, ez állásra Conlon György államtanácsost ne
vezte ki.

A budapesti postatisztikar e hó 6-án este 
a margitszigeti alsó vendéglő helyiségében az árvíz- 
károsultak javára tánczvigalmat rendezi tt. A jóté
kony őzéi a postatisztek mulatságainak jó hírneve 
s a rendezőbizottság buzgalma ép oly nagy, mint 
előkelő közönséget gyűjtött össze, csak az időjárás 
nem volt olyan, a minőt a mulatt) közönség óhaj
tott. De a közönség csakhamar elfeledte a kivül 
permetező esőt, a metsző hideg szelet s a mulat
ság rendkívül kedélyessé vált. A négyeseket vagy 
hetven pár tánezolta. Sajnálattal vettük észre a 
mulatságon,bogy a távirdatisztikar nem volt jelen. 
A mint későbben értesültünk ennek a rendező 
bizottság ama tagjai okozták, kik a meghívásokat 
intézték, mert elfelejtették meghívni az intézet 
másik felét Azt máskor jobban csinálhatják. A 
különben minden tekintetben sikerült mulatságon 
ott voltak: Baróthy Jenőné. Wenczell Lajosné, 
Marsovszky Gyuláné, Stark Kárpát Gyuláné, Pál 
Imréné, Széli Lajosné, Willenberger Ágostonná, 
Kágyi Gyuláné, Füzesséry Gézáné, dr. Vosinszky 
Istvanné, Krausz Alajosné, Böszörményi Kál 
máimé, Friedrich Antalné, Friedrich Ágostonná, 
Kühl burger Miklósné, Groglott Mihály né, Csen- 

I dics Gyuláné. Major Lajosné, Seidl Lajosné, I)vor- 
; zsák Sáudorné, Romhányi Lajosné, Schwartz Ala- 
j josné, továbbá Széli Mathild, Horber Aranka, 
j Jánosé Ilka. Böszörményi nővérek, Németh Irma.
1 Steiner Róza, Zsifkovies Milike, Füzesséry Claire, 
j Hogel Eliz Nagy Ilonka, Sándor Vilma, Fabinyi 
i nővérek, Krajcsovies Aranka, Groglott Erzsi, 
j Kromcs Melanie, Nedeczkv nővérek, Holczspacli 

Anna, Geller Irma, br. Proff Ilona, Jónás Irma 
Miiek Paula, Zahoray Anna, Farkas Ilona, Gulden 
nővérek stb. A férfiak sorában megjelentek Rasclika 
János postaigazgató, mint a rendező bizottság t 
elnöke, Gáinmel tábornok, Baróthi Jenő aligazgató 
és még többen. Baross Gábor miniszter 10 frtot 
küldött a jótékonyczélra.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Qcv  3 n t  ^sittcrcffc b r r  $ a f fe f ie b e r ,  tu erben

m ir  tunt n u n  ab  jebe З В о ф с  e in en  g e n a u en  33erid)t 
ü b e r  ben  8 t a u ö  be§  fta ffe S , fo tu o fy í be§  ^ r e i f e s  ttnb 
jebtuebe S S erä n beru n g  bei b e r )e ib e n  erfta tten , uttb be 
g in n e n  g le id )  b a m it , b a ß  m ir  b ie  u o n u ö d je n t iid je n  33e- 
r id jte  n a d )f)o Ie n .

$>m f t a f fe  = g r e i f e  ift bem naef) ein  u itbebeu ten b er  
J iü d g a n g  ^u n o t ir e n , be r  in  g o l g e  e ine£ ^ e m i g r i e r  
§ a u f c 3 ,  m e íd )cá  m it  m ef) ereit З Ш ш п с п  in  (S o ttcou r  
gerietl) in  .ß u fa m m ctt f ja n g e  ftetjt. —  s2 lu d) ber  f la u e  
© e fd jä f t ö g a n g  trä g t  g r o jje  <2cf)u lb an  bte I jera b ge b rü cL  
ten g r e i f e  uttb b ü r fte  b a lje r  j u  e m p fe h len  fe in  f o  u ie l 
$ a f f e  j u  ta u fe n  tua£ m o m e n ta n  n ö t fj ig  ift , b a  m ir  
n id jt  m iffe n  fő im e n  o b  b ie  ü B aare  n id jt  b o d )  nod>  

í je r a b g e b r ü d t  tu irb .



Betöltendő állások
É r t e s í t é s t  a, k i a d ó - h i v a t a l t a i i  n y e l h e t n i . _______________

Több kávéházi é s * tv é m 2 é si Több főpinczép Két művelt Egy fodrászaié Egy szobaleány Vidékre Egy vállalathoz 
személyzet Ьег'еIIdezé̂ î tárgуítk ® írt kisasszony ajanlja magát j vidékre pinczérnék társ kerestetik

alkalmazást nyer. eladók. caatfofal vidékre, alkalmazást vállal, fejd iszítésekre alkalmazást nyer. felvétetnek. 5 — 600 írttal

h i r d e t é s e :  i e .

—  4  —

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 Jaber *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.

T. L. НЕПБМА1Т1Т
k. k. Hof-Lieferant.

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

Szt. Lukácsfürdö (Budán).

I s z  a,p ftjLx cl ő Ír.
N ő i  g ő Z f Ö r d Ő  ^ S 3 U  4 órát| délu tani

Nagy vöszlaui női uszoda.

Ú r i  g ő z f ü r d ő  reggeli 4  órátál^dálutánl

Nagy vöszlaui úri uszoda.

Kő-, kád-, márvány-fürdő, közfürdő. 

4 0 ’ R . m eleg ivókút.

Kombinált lóvasúti jegyek 50 kr.

Lakásokat díjtalanul közvetit a Sz.Lukácsfürdö igazgatóság a.

REDLICH DÁVID-
előleyezcsi-, kuk- és wltúliáza —Vorschuss-, Bank- u.Wechslerhaus

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 e íjs t pániek vétele és eladása.
Ígérvények minden húzásra a legolcsóbb áron.

Tőzsdei megbízások kivitele. 'H Sbfc

DARLEHEN
bis zum vollen Course auf alle Gattungen W e r t 

papiere und Lose zu den billigsten Zinsen.
Ц о г Г ф п Г ; a u f  ( 6 o l b ,  S t U i c v  u n b  y v c t i o f c n .

Ein- und Verkauf von

Staatspapieren, Losen, Gold- und Silberraünzen. 
PROMESSEN za allen M n n p n  billigst. 

J t u ő f ű & r u n i i  n o n  ^ ö r f e - i l u f t r ä i i c u .

Földvári Jakab
kávéháza,

Férencz-József rakpart 3. sz. a.
„Vámházhoz“ czimezve, szép kilátással a gellért- 
hegvre, és a dunai hajóforgalomra kitűnő jó italok 

és frissítőkkel látja el a t vendégeket.

L Ö F F E L M A N N  L U K Á C S
A n drássy-út 34. sz. a la tt

megnyitotta

étté  хзее-é t
kitűnő italok, étkek és legelőzékenyebb szol

gálat teszik kedvelte ezen helyet.

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

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

A házhoz szállított tej első 10 napi meny
nyi s ege 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, ugy a 10 
nap küldött tej megfizetésétől elállók.

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

Számos megrendelésért esdve tisztelettel 

Goldhammer József
V. Széchénvi-utcza 10. sz.

Titsch Gyula (azelőtt Balitzky) 
férfi- és női divatczikkek üzlete váczi-utcza 
20. 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- 
jesittetnek.

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
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).

Hecher Károly kávéháza
(ezelőtt Jung)

a király- és gyár-utczák sarkán 
naponként este zene

a Jaulus-féle kitűnő zenekar által vezetve.
Kitűnő és jó  minőségű italok kiszolgálásáról 

gondoskodva van.

A helyiség egész éjjel nyitva van.

H u z ás Ju l iu s  2 2 -én !

К  incsem Sorsjegyek á 1 frt
11 sorsjegy  10 frt 6 sors jegy  5 fr t  50

Főnyerem ény készpénzben

50,000M *
Továbbá 10.000 frt 5000 frt 20%  levon. 

4 0 7 3  P é n z n y e r .

Kinesem-Sorsjegyek kaphatók
Д magy. lovaregylet sorsjegy-irodájában:

BUDAPEST, Váczi utcza 6. sz.


