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olvasóinkhoz.
Lapunk törekvése elejétől fogva az volt, 

minden ki иду egyesek, mint egyletek irányában 
az illő tiszteletet betartja és ez által maga iránt 
rokonszenvet keltsen. Ezen  törekvésünk szép si
kerrel já r , a mennyiben újabban az „ Első ma
gyar országos pinczemester és pinczemunkásoku 
egylete hivatalos lapjául választotta lapunkat.

Midőn ezt t. olvasóinknak és előfizetőinknek 
tudomáséira hozzuk, egyúttal felkérjük, lapunk 
támogatását és azokat kiknek előfizetési ideje 
lejárt, hogy azt megnyíltam és ha lehet kürük- 
ben előfizetést gyűjteni szíveskedjék.

Tisztelettel a kiadóhivatal.

A Gastronomia.
(Éttan-étészet.)

A Gastronomiához — éttan-étészet —  tar
tozik mind az, a mi az emberi lény táplá
lékához és igy élete fentartásához anyagot 
szolgáltathat. Törekvése oda irányulni, hogy 
minden a legjobban úgy intéztessék, hogy 
az ember élete, egészsége megbosszuldáttas- 
sék. Ezen tulajdonságai folytán a Gastronomia 
munkára, tevékenységre serkenti aföldmivest, 
a bortermelőt, a balászt, vadászt és egy
általán minden munkája után élőt. A Gas
tronomia különben következő részekre osz
tandó :

Természettanra, részletes beosztással az 
összes táplálék! terményekre; erő műtanra, 
az alkatrészek megismerésére; vegytanra, a 
táplálék! mennyiség és minőség megtudá- 
sara; konyhára, a terményeknek élvezhetővé 
tételére; kereskedelemre, hogy a tárgyakat 
oly gyorsan, a mint csak lehetséges, átve
hetni: és végül gazdászattan, a jövedelem 
bevételére, melyhez a külömböző tárgyak 
adják az anyagot.

A Gastronomia az egész élettel szoros 
összefüggésben van, mert már a siró újszü
lött is keresi az étészetet, kívánja azt meg
ismerni az anyatej beszivásával. De még a 
vegvonaglásban szenvedő, sőt a hóhér kezére 
adott megrögzött gonosztevő is kíván ja utolsó 
előtti pillanatában az étészet igénybe véte
lét, pedig mindezeknél sokszor megesik, hogy 
a magokhoz vett étkek emésztetlen marad
nak a testben. A Gastronomia nem csak 
hogy koronás egyéneket hoz össze egy asz
tal körül, de ugyan ő határoz meg igen sok 
dolgokat, például, egy tojásnak lágygyá fő
zési idejét. A Gastronomiának mindenben 
vannak bizonyos törvényei, melyeket egyé
nek, kik magokra valamit adtak, mindég 
tiszteletben tartottak, itt felhozzuk a nagy- 
evőket, és iszákosokat figyelmeztetésül, mint 
ellentéteket. A Gastronomia volt az, a mely 
meghatározta, hogy bizonyos tágyak meg
élésük előtt éreztessenek, m int: sparga,

malacz, galambok. Mások, m int: valamennyi 
gyümölcsfaj, marha- és bárányhus tökéletes 
kifejlődésük szakában. Némelyek a közeli 
rothadás állapotában, mint: Szalonka, fá- 
czán és lasponya.

Egyúttal felosztotta a különféle tápláló 
szereket, közönséges és különös ételekké, —
Luxus-Speisen —  azután a melyek együtt 
felhasználva élvezhetők, és olyanokra, me
lyek együtti, vagy sorozatos használata ok
talanság volna, ugv erős mint gyenge gyom- 
ruakra nézve. Berendezi továbbá, hogy az 
étkek és italok, egy étkezésnél összhangzó- 
lag a rendes egymásutánt kövessék és min
den fogás egy rendes könyvnek, egy-egy fe
jezetéhez hasonlítson.

Gastronomiai ismeretekkel szükséges hogy 
mindenki bírjon, gazdag és szegény — leg
inkább szakácsok, vendéglő- és étterem-se
gédek — kiknek részére az étészet különös 
fontossággal bir. Akár egyszerű, akár na
gyobb vendégségek alkalmával az ételek ösz- 
szeállitására vonatkozólag a háziúr tehet 
rendelkezéseket, sőt a mennyire étészeti is
meretei terjednek, a vezetést is átveheti, és 
hogy ez nagy ingerrel bir, az nagyon ter
mészetes.

Egy herczeg egyszer nagy vendégséget 
adott és az előleges számlát a szakács ál
tal előterjesztette. Első pillanatra észrevett 
egy tételt 50 sonkával. „Megakarod az egész 
ezredemet vendégelni ?“ „Nem kegyelmes 
uram, felelt a szakács,“ „csak egy fog az 
asztalra jön n i!“ A herczeg a 49 sonkát tö
rölni akarta. „Lehetetlen!“ felelt a szakács, 
„tartalékomra, mártásokra, körítésre — gar- 
nitur —  és — “ „Szakács!“ vágott szavába 
к herczeg, „te megakarsz engem lopni, a
49 ki lesz törölve.“ „Nem, herczegséged,!“ 
válaszolt még egyszer a szakács, „kegyel
mes uram nem ismeri a mi hatalmunkat, 
parancsolja herczeg ur, és az 50 sonka 
azonnal egy üvegbe vándorol, akkorába, mint 
a hüvelyk-ujjom.“ Ily mondás után mit te
hetett a herczeg? Nevetett, és meghagyta az
50 sonkát a számlán.

Köztudomású, hogy úgy elődjeinknél, mint 
a vadnépeknél minden üzleti ügyek vendég
séggel összekötve viláttattak meg, sőt nap
jainkban is, kivált vidéken valamely neveze
tes esemény után első dolog egy kis jó 
lagzit csapni. Azt se kell bizonyítani, hogy 
vendégségek, sőt egyszerű étkezéseknél is, 
az ember jobb hangulatban van, és hajlan
dóbb bármely ügylet tárgyalására, mit sok 
előrelátó üzletember saját előnyére fel is 
használ, és tudva, hogy a Gastronomia ha
talmas gerjesztője a jókedvnek, ily alkal
makra vár üzletének lebonyolítására.

A nélkül, hogy valami nagyon előrelá
tók kívánnánk lenni, hisszük, hogy egy 
Gastronomiai éttan-iutézet létesülni fog oly-
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formán, hogy szakférfiak által mint egylet 
fog alapittatni, és mire a kormány hozzá 
szólna és a szükséges intézkedéseket meg
tenné, már felemelkedne. Lenne ott vegytan, 
erő tan, kereskedelem, gazdászat előadva, és 
a konyhának, illetve a főzésnek gyakorlati 
iskolája. Ezek volnának rövid szavakban a 
Gastronomia főszabályai, melyek remélhe
tőleg mielőbb jobban és jobban méltányolva 
és megértve leendnek, és kívánjuk, hogy 
azon idő, midőn a Gastronomiai intézet ka
pui megnyílnak, ne soká hagyjon magára 
váratni.

Über Missbrauch der Caution.
Das Recht der Caution erstreckt sich auf 

undenkbare Zeit und findet seine Berech
tigung, wenn solche dort gefordert wird, wo 
auch die Forderung einer Caution am Platze 
ist, u. z. sind es in erster P êilie die Hotels 
und Restaurants, welche die Übergabe von 
Inventar, wie Service, Bestecke und sonstige 
werthhabende Utensilien an den Oberkellner 
durch Deckung einer entsprechenden Caution 
geleistet werden muss. Das war und ist Usus, 
und hat Sinn. Der Oberkellner haftet mit 
seiner Caution für etwaige Schäden und Ver
luste seinem Chef und ist für den Abgang 
verantwortlich, ferner kommt es zumeist vor, 
dass nicht überall tägliche Abrechnung statt
findet und oft nicht stattfinden kann, daher 
auch die Einnahmen öfters einige Tage in 
dem Besitze des Oberkellners verbleiben, daher 
ist die Berechtigung eine Caution zu fordern, 
in oben angeführten Etablissements ganz 
und gar am Platze.

Widersinnig jedoch finden wir es, wenn 
in einem Locale, wo weder eine Inventur, 
noch eine sonstige Haftung existirt, wie z. B. 
in den Caffeehäusern, wo nirgends die Über
gabe eines Inventars an den Zahlmarqueur 
erfolgt, und wo folglich auch sogleich nach 
Abschluss des Geschäftes abgerechnet und 
die Tageslosung dem Chef ausbezahlt wer 
den muss, eine Caution gefordert wird. Diese 
Neuheit hat sich in der Hauptstadt und der 
Provinz seit einigen Jahren eingebürgert und 
sind es hauptsächlich solche Caffeetiers, die 
Wohlgefallen an diesem schönen Beispiele 
finden: die entweder nicht in der Lage sind, 
ihren Bedarf gegen Netto Cassa zu decken, 
oder aber nicht den Credit haben, auf Zeit 
ihre Einkäufe zu besorgen; daher die Zu
flucht zu diesem probaten Mittel, daher die 
Einführung einer Caution. Es ist das zu lä
cherlich und springt unwillkührlich ins Auge, 
wohin und nach was man greift, welche 
Kniffe Leute gebrauchen, um sich auf der 
Oberfläche erhalten zu können: wie findig 
doch die Leute sind und noch mehr, wie 
unverschämt, lassen sich Caution leisten



man muss umvillkührlich auf lachen. „Cau
tion“ ! wie das schön klingt, doch für was? 
wenn man fragen darf? Es ist wohl schön, 
wenn sich der Mensch in der Bedrängniss 
zu helfen weiss. Doch der Eindruck auf den 
cautionleistenden Zahlmarqueur ist in dem 
Falle gerade so. wie wenn ein Dürstender 
in der Eile anstatt ein Glas Wasser, welches 
erfrischend wirken soll, einen Missgriff 
macht und anstatt dem frischem Wasser ein 
Glas Bitterwasser im Zuge geleert hat, in 
jedem Falle verdirbt es den Appetit und 
stimmt einen nicht rosig.

Es gibt wohl auch Ausnahmen, die so 
coulant sind, und die ihnen geleistete Cau
tion in irgend einer Sparkassa deponiren, 
doch sind solche so selten, dass man den 
ganzen Schematismus der Caffeetiers durch
blättern muss, bis man vielleicht einzelne 
herausfinden kann.

Es ist das auch ein trauriges Zeichen 
der Zeit und gibt so manchem ein Armuths- 
zeugniss, das zumeist bei den Caffeetiers
III. Ranges zu finden ist: dritten Ranges 
auch schon aus dem Grunde, weil ein sol
ches Gebühren in eine noch tiefere Rang
klasse gehören würde, denn ein solches Vor
gehen passt nicht zu denen, die in den ersten* 
Reihen zu stehen berufen sind, denn das 
gehört zum Schacher und muss abseits ge- j 
drängt werden: muss verdrängt werden aus 
den Reihen derer, welche als honette und | 
achtungverdiente Männer dem Stande der , 
Caffeetiers stets Ehre gemacht haben und die | 
nie durch Schmutziges Gebühren die Basis j 
ihrer Existens gegründet haben.

Um daher auf billige Art sich billiges ] 
Capital zur Verfügung zu stellen, haben diese 
Genialen Leute einen Modus gefunden, wie 
und wo sie sich ein solches leicht und be- ; 
quem beschaffen können. Es wird ganz ein
fach ein Zahlmarqueur engagirt. der soviel, 
als sich erzielen lässt, Caution leisten kann, 
dabei wird natürlich ein vornehmer Ton 
angeschlagen, um dem neuen Zahlmarqueur 
eine Meinung beizubringen, als ob er es sich 
zur besonderen Gnade zu rechnen hätte, in 
solch vornehmen Hause Aufnahme gefunden 
zu haben: doch zwischen vornehm sein und ! 
vornehm thun, ist ein grosser Unterschied, 1 
und gar zu bald zeigt sich die Kehrseite 
der Medaille, und sobald man sich gegen
seitig zur Genüge kennen gelernt, werden 
auch schon Vorbereitungen zum neuen Wech
sel gemacht, ein Neuer kommt und leistet 
seine Caution und so bleibt dieser Unfug 
im alten Geleise und es findet sich Niemand, 
der dieser Kalamität abhilft!

Mit diesen Zeilen jedoch hoffen wir auf 
die besseren Kreise einzuwirken, um dieses 
angeführte Factum in den berufenen Fach
kreisen zu ventiliren und dahin zu wirken, 
dass einem solchen Gebahren Einhalt gethan 
und ein Damm gesetzt werde.

Mephisto.

A budapesti Pinczér-Kör múltja 
és jövője.

Л budapesti Pinczér-Kör egy felhívást inté
zett szaktársaihoz, mely felhívás az Igazgatóság
nak egv mondhatni segély-, sőt fájdalmas pana
szaként vehető, ugv szól ez, mint a mélységbe zu
hanó igyekezete, mely a fűszálhoz is kap, hogy 
magát fentarthassa, nehogy a mélység által el- 
nvelessék.

Tényleg a Kör  egy örvény széléhez jutott, a 
mi előre volt látható, — mert a helyett, hogy a 
kör tagjai helyiségükben szellemi szórakozást leltek 
volna, inkább zajosabb vigságoknak lett az tanyája,
— kartársi összetartás helyett, melylvel a szaktár
sakat egymáshoz szorosabban fűzni lehetett volna, 
csak egyenetlenség és viszálkodás kapott lábra, — a 
helyett, hogy felőlünk és a kör felől a nyilvánosság elé 
jó vélemény terjesztessék, némely tagok által a 
kör helyisége tivornya és játék tanyává lett vál
toztatva —  a hol már se egyesülés, se barátság, 
se kartársiasság nem uralkodik, hanem egyik a 
másikra tör, és a kör — kevés kivétellel — az 
ivás és koczkázott játék helyiségévé vált.

Nem csoda! Ha ilv viszonyok között több 
szaktárs, kik az ilv zajos mulatságoktól visszaijed
tek, és ilv orgiákat ünnepelni nem akartak, a kör
től mindjobban visszahúzódtak, — és még most is 
oly ellenszenvvel vannak, hogy némely fópinczér a 
kör áltál kibocsájtott aláírási ivet visszautasította, 
ámbár az Igazgatóság határozottan Ígéretet tett, 
hogy minden igyekezettel oda fog törekedni, hogy 
a visszaélések, melyek eddig elkövettettek, többé 
elő ne forduljanak, és a kör eredeti rendeltetésé
nek visszaállittassék.

És ezek nem lennének üres szavak, és eze
ket gyorsan követnék a tények, mert ugv az Igaz
gatósági tag urak, mint Gersabek Károly ur nevei, 
ki a kör élén áll, elég biztosítékot nyújtanak ennek 
megvalósítása tekintetében. És a kik fáradhatatla
nul azon működnek, hogy megint a barátság, bé
kesség és kartársiasság legyen viaszallitva a szak
társak között.

Ennek létre- és visszakozására a t. szaktársak
nak megfelelő anyagi segélvlvel kell hozzájárulniok. 
nehogy a kör csakugyan az örvénybe jusson, hol 
megsemmisülne. Reményünk szerint a körnek élet- 
benmaradása és felvirágzása a t. szaktársak nemes 
büszkeségük és áldozatkészségük folytán meg lesz 
alapítva, mert még örömünkre legyen mondva, van 
elég oly pinczér, a kik fel tudják fogni az ügy 
fontosságát, és felosztva a fentartási költség ter
hére egyiknek sem lesz.

A kör fenállása létszükség karunkra nézve, és 
hogy ezentúl az alapszabályok értelmében fog ve
zettetni és kezeltetni, arra nézve a legnagyobb 
biztosíték az Igazgatóságot vezetők jelleme, a kik 
nem lesznek —  mint az előtte való Igazgatóság
— oly elemek befolyása alatt és nem engedik ma

Kávé mellett a kávéról.
(A »Magyarországi vendéglők és kávéházak közlönye« 

eredeti tárczája )

Nagy társaság volt együtt, s a mint az már j 
szokás: szabadalmat vélt tulajdonítani magának a 
jó és rósz, az igaz és való, a szép és szeszélyes j 
dolgok őszinte és leplezetlen kimondására.

Kávéztak és a kávéról folyt a társalgás.
El lett mondva, hogy a kávé eredeti hazája: 

Ázsia, s annak is a legforróbb égöv alatt fekvő 
tartománya, melyet csupán szerecsenek laknak, 
honnan előbb boldog Arábiába, majd később egyéb 
helyekre is nagy sikerrel átplántálni sietett az 
inyenczkedés.

Európában a dohány élvezetével egyidejűleg 
lett a kávé ismeretes, s főként Francziaországban 
rajongó nyalánczsággal karoltatott fel, inig Német
országban csak a XVII-ik század közepén leginkább 
az előkelő házakban talált szívélyes fogadtatásra

Nálunk Magyarországban egy, a társaság
ban hangvivő szerepet játszó történész szerint — 
már a 16-ik század végén, a törökökkel való köz
vetlen érintkezés folytán, a nagyúri asztaloknál 
felszolgáltatott ugyan, de általános elterjedést a 
köznépnél csak a jelen század negyedik és ötödik 
tizedében vehetett, s ma már oly közönségessé vált, 
hogy vízözön előtti mesének tartanák azt az ado
mának beillő történetkét, hogy egv jómódú gyön
gyösi csizmadiáné előtt még az ötvenes évek elején 
olyannyira ismeretlen volt a kávé, hogy midőn

Pesten tanuló papba a szünidőre hazajővén, édes 
anyjától kávét kért volna, az a kávét főzni tette 
fel, azt gondolván, hogy a száraz bab mintájára az 
is a hüvelyes veteinénvek közé tartozik, s midőn 
pedig észrevette, hogy az sehogysem akar puliul ni, 
azzal biztatta kedves hát, hogy a kávéval csak 
holnap fog kedveskedhetni.

Majd egy társaságbeli homoeopata szólalt meg, 
ki az ázsiai kávé ellen kardoskodott, kit azonban 
egy lelkes hazafi azzal tromfolt le. hogy voltaképen 
nem az ázsiai kávé a rósz, hanem az úgynevezett 
és külföldről importált „pótkávék“ ellenségei az 
egészségnek, melyekért haszontalanba kidobjuk 
drága pénzünket és veszünk érte szívdobogást, 
görcsöket és más alkalmatlan nyavalyákat.

A társalgás ilyetén fordulata villanycsapás 
gyanánt hatott a női hallgatóságra és ijedtükben 
fenékik kiürítették kávés csészéjüket, inig szemük 
és ábrázatuk rettenetes kérdőjellé változott, hogy 
az istentelen sok külföldi pótkávé nem-e mind 
együtt az ő csészéjükbe szorult és most nyelvükön 
át szivüket görcsökkel támadja meg?

A mi derék hazafink elérkezettnek látta a 
pillanatot, hogy szavainak hatása alatt a magyar 
eredetű és itthon készült ,, S - á fá d  g -fé le  pót k á r é "  
mellett szólaljon fel.

— Uraim és hölgyeim! — mondá enthuzias- 
mussal; a kávé élvezete felette elharapódzott és 
jól van az úgy, mert hiszen a vendéglős- és kávés
ipar is naponként mind nagyobb mérveket ölt; 
már pedig ezen iparágnál főtényező, hogy oly ká
véval lássák el a fogyasztó-közönséget, a milyet 
annak Ízlése és szokásos életmódja megkövetel. Már 
pedig, ha a magyar vendéglősök és kávésok к ül- j 
földi pótkávét használnak, azzal első sorban ártanak i

gokat általuk vezettetni, mint a minők az úgyne
vezett 61-es bizottság között találtattak, a kik 
ugyan a pinczérek magyarosítását hangoztatták 
állítólag a kar tekintélyének emelése végett, de 
ezáltal annak inkább ártottak, mint használtak, 
mert azok közt egy „egyén“ volt, a ki a „pinczér“ 
nevet csak bitorolja, miután ő eredetileg egy vi
déki városban mint „perec-záruló“ működött, és 
később rövid ideig foglalkozott mint pinczér, az
után pedig egy szaklap kiadója lett, mely minőségben 
a „pinezérek apostolának“ tolta fel magát, hangoz
tatva a magyarosodás által a karnak becsülete és 
tekintélye emelését.

Hangzatos szavaival sikerült is neki egy pár 
embert félre vezetni és igy jött létre a „bizottság-4 
a fenti feladat és eszme keresztülvitelére, ezt a 
feladatot még sem oldhatta meg, mert azon bizott
ság főnökének inkább az a törekvése, hogy a né
met sört magyarosítsa, és a magyar bornak, a 
„csöndes“ mellett az illő tiszteletet juttassa, a ki
tűzött feladat mellőzésével, és a mint a rósz tár
saság megrontja a jó erkölcsöket, ugv a szak-tagok 
közül is sokan kedvet kaptak ilv dolgokkal fog
lalkozni és elég sajnosán kiterjesztették működé 
süket a kör helyiségére, és ott az a magyarositási 
eszme úgy gyökeredzett meg. hogy a kör oda sü- 
lvedt, a hol jelenleg áll.

Ezt megváltoztatni szándéka a jelenlegi Igaz
gatóságnak. és meg vagyunk győződve, hogy azt 
keresztül is viszi, és azon színvonalra fogja emelni, 
melyen annak lennie kell. Gingin.

Vergangenheit und Zukunft des Buda- 
pester Kellner-Club.

Der Budapester Kellner-Club erliess an die 
Fachgenossen einen Aufruf, es ist ein Ililferui. «du 
Schmerzensruf der Direction, welche sich wie ein. in 
einen Abgrund Stürzender, an einen Grashalm klam
mert. um nicht von der Untiefe verschlungen zu 
werden.

,Ia der ( Tub ist an einen Abgrund gerath**n. 
was voraus zu sehen war, denn anstatt, dass sieh 
die Mitglieder dort geist ge Zerstreuung hätten 
verschallen können, wurde den weltlichen l nter- 
haltungen gefrölint. statt Collegialität und Zusam
menhalt der Fachgenossen mit je festem Banden 
zu knüpfen, wurde nur Entfremdung und Streit 
gestiftet: statt bestrebt zu sein der Öffentlichkeit 
eine bessere Meinung von uns beizubringen, ver
wandelten einige Mitglieder den Club zu einer 
Kn ei pen und Spielhöhle, wo nicht mehr Einigkeit. 
Geselligkeit und Collegialität herrscht, sondern 
einer am andern losgeht: indem der Club mit 
Ausnahmen nur mehr der Sammelplatz von Sauf
brüder und Hazardisten war; was Wunder? wenn 
sich viele Fachgenossen, denen solche Unterhal
tungen nicht zusagten und die solche ( )rgien nicht 
feiern wollten, vom Club immer mehr und mehr 
entfremdeten ? und noch gegenwärtig eine solche 
Antipathie gegen denselben hegen, dass einige 
Oberkellner den Sammelbogen des Club zurück
wiesen. trotz dem Versprechen der Direction: 
dass sie aufs eifrigste bestrebt sein wird, den Un
fug, welcher bis jetzt getrieben wurde, auszurotten 
und den Club seiner eigentlichen Bestimmung zu
rückzugeben und das werden keine leeren Worte 
bleiben, gar bald wird ihnen auch die That folgen, 
denn die Mitglieder der Direction an der Spitze

önnönmaguknak, mert kávéjuk nem elégíti ki a 
fogyasztó-közönséget: másod sorban ártanak fogyasz
tóiknak. kiknek akaratuk ellen egészségellenes 
adagokat szolgáltatnak. Azért égető szükséggé vált, 
hogy a vendéglősök és kávésok az ő működési 
körüket érintő hazai iparágak előhaladásáról tudo
mást venni siessenek. Ilyen iparág a legújabb idő
ben a „ Szalády p ó t k á v é mely feltalálója után örök
lötté nevét, s minden alkatrészében honi termeiéiből 
áll, s olyképen csoportositvák a különböző elemek, 
hogy azoknak összesége erőben és élvtartalomban 
minden más külföldi pótkávét maga után messze hagy.

Alig vegzé szavait érdemes honfitársunk, midőn 
a jelenlevő hölgyek egész csoportja lelkesülten 
emelkedett fel. s szivből-lelekből hangoztaták: éljen 
a „ Szalády-pótkávé!44

— Éljen a honi! - kiálták az urak. s a terem
falai viszhangozák a lelkes szavakat, melyek egykor 
Kossuth Lajos nagy hazánkfia ajkairól oly menny
dörgésszerűén és olv buzditólag hangzottak Kárpá
toktól Adriáig. Napjainkban pedig az „Erdélyi 
közmivelődési egyesület“ tört lándzsát a hazai ipar 
mellett: de vájjon milyen sikerrel? az tőlünk függ. 
ha mint honfiak- és magyarokul élni akarunk.

Manapság a nemzet minden egyes tagjának 
kell, hogy a honi iparért lelkesülni tanuljon és 
akarjon, mert a közgazdasági tapasztalatok oda 
utalnak bennünket, hogy Magyarország immár nem 
Európa éléskamrája. Messze világrészeket a vasúti 
közlekedés olcsó piaczaivá tette a világvárosoknak. 
Nekünk még iparunk maradt nemzeti közvagvo- 

! nosodásunk kutforrásaul, melyet istápolnunk, sze- 
! ütnünk és pártolnunk: elodázhatatlan hazafiui 
I legszentebb kötelességünk.
1 A vendéglősök és kávésok kezében látjuk leg-
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mit Herrn Gerzabeek, sind lauter tüchtige Män
ner, welche rastlos arbeiten, um wieder Einigkeit, 
Geselligkeit und Collegialität unter den Fachge
nossen zu gründen. Doch müssen die Fachgenossen 
auch mit entsprechender materieller Hilfe an die 
Hand gehen, damit es dem Club nicht wie dem, 
in den Abgrund stürzenden ergehe, welcher sich 
zwar eine Zeit lang an einen Grashalm klammert, 
der Grashalm ist aber zu schwach und er wird 
doch von der Tiefe verschlungen. Dem Club wird 
hoffentlich eine bessere Stütze geboten werden, als 
ein Grashalm, denn es gibt, Gott sei Dank, noch 
eine genügende Anzahl solcher Kellner, welche 
richtig beurtheilen können, wie wichtig, ja sogar 
nothwendig derselbe für unser Fach ist; notabene 
wenn er den vorgeschriebenen Statuten gemäss 
geführt wird. Und dass es auch so sein wird, ist 
genügende Garantie von Seite derjenigen Männer, 
welche an der Spitze stehen, geboten, denn sie 
werden sich nicht der vorigen Direction gleich von 
solchen Elementen leiten lassen, wie einige sich 
unter dem sogenannten 61-er Comité (Hatvanegyes 
bizottság) befanden, welches zwar die Magyarisirung 
der Kellner vor Augen hatte, um dadurch das An
sehen des Standes zu heben, aber ihm vielmehr 
geschadet als genützt haben, denn unter densel
ben befand sich ein Individuum, welches sich den 
Namen „Kellner“ ungerechterweise beilegte, denn 
ursprünglich fungirte er als Bretzenverkäufer in 
einer Provinzstadt und nur eine sehr kuize Zeit 
widmete er sich dem Kellnerfache, dann wurde 
er Herausgeber eines Fachblattes, in welchem er 
sich als Apostel den Kellnern aufdrang, indem er 
in denselben vortwährend von Hebung der Ehre 
und Ansehen des Standes durch die Magyarisirung 
predigte Fr wusste auch bald durch seine glatten 
Worte einige zu bethören, und so kam das Comité 
in’s Leben, welches sich die obengenannte Aufgabe 
stellte, aber nur einen sehr kleinen Tlieil dersel
ben lösste, da dem leitenden Haupte dieses Comités 
es vielmehr daran gelegen ist, das germanische Bier 
zu magyarisiren und dem ungarischen Weine und 
Färbelspiele die gebührende Ehre zu zollen, als 
sich mit der gestellten Aufgabe zu befassen, und 
wie schlechte Gesellschaft gute Sitten verdirbt, so 
haben sicli auch die andern Mitglieder mit dem
selben befasst und haben sich leider als Wirkungs
kreis die Club-Loealitäten ausersehen, so dass 
denen ihr Magyarisirungs-Siotem sich dort gar bald 
ein wurzelte und der Club bis zu dem Stadium ge
sunken ist, wie er sich gegenwärtig befindet Diese 
Art des Vorgehens auszurotten, ist die Haupt
aufgabe der jetzigen Direction und sie wird ihr 
auch hoffentlich gewachsen sein. A. II.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett a „ Budapesti Finczér-egylet* 1887-ik év 
augusztus hó 10 én megtartott rendes havi választ

mányi üléséből
Jelen voltak: Cservenvi Ferencz elnök, Gerza- 

bek Károly I. titkár, Farkas János II. titkár, Ba- 
lanek Antal, Pulvermann József, Schvalm Ede, 
Böhm Emil. Szabó Gyula, Länger Vilmos, Hackel 
György választmányi tagok.

N apirend :
1. Jegyzőkönyv hitelesítése
2. Kórházi ügyek.

főként jövő sorsát a Szalády-féle pótkávénak, mely 
érdemes arra, hogy minden hasonczimü gyártmányt 
hazánkból kiirtson és örökre száműzzön, melyekért 
az országból „holt tőke“ gyanánt nehány millió 
forint vándorol ki évenként visszahozhatatlanul és 
gyümölcstelentil, s nem egyébre szolgál, hogy mi
haszna kontárokat gazdagítson, inig nálunk a köz- 
egészségügyet folyton veszélyeztetik, s ama siral
mas állapot előidézőinek sorában játszanak szerepet, 
melyek magyarfajunkat mindegyre fogyasztják és 
tizedelik. Ilyenek a Franck, Manilla, Hauswald, 
stb. nevezetek alatt áruba bocsájtott idegen pót
kávék, melyek nem érdemlik meg a magyar pénzt 
és a magyar gyomor elrontására szolgálnak.

Egyébiránt köztudomásul adni sietünk azt is, 
hogy a mi tisztelt barátunknak, Szalády Antidnak, 
a ki egyszersmind igen szellemes és munkás tagja 
volt egy időben az irodalomnak is, s nevét a 
„Hírlapirodalom története“ czimű statisztikai mü
vével örökítette meg — még egv kitűnő találmánya 
van, mely „Hungária-kávé“ czim alatt, hazánk ha
tárain túl, messze külföldön is ismeretessé lett, s 
méltó egy újabb tárczaczikkre, mely alkalommal 
érdekes életrajzát is főbb vonásaiban megismertetni, 
s ekként a közönség kíváncsiságának eleget tenni 
hazafias feladatunknak ismerendjük.

Addig is legyen szabad megjegyeznünk, hogy 
ő a magyar hazafi tetőtől-talpig talált mintaképe, 
s vajha! hozzá hasonló sok genialitásu magyar 
ember nevét jegyezhet nők fel a halhatatlanság 
Pantheonába!

Sarkady István.

3. Negyedévi pénztári jelentés.
4. Zászló felavatás a pinczemester egylettől.
5. Közvetítő intézet ügyei.
Elnök üdvözlő szavakban megnyitja az ülést.
1. Múlt ülés jegyzőkönyve Farkas János titkár 

által felolvastatik, mely helyesnek találtatik, — 
Böhm Emil és Schvlam Ede urak. által hitelesít
tetett.

2. Elnök jelenti, hogy az irgalmas-rendi szer
zetesek koródájában levő osztályunkban a rend is
mét helyreállittatott, és legnagyobb pontosságban 
végzik a gyógykezelést betegeink iránt, továbbá 
indítványozza, hogy legalkalmasabbnak látná hogyha 
koródánkat továbbra is az említett kórodában hagy
nánk. — Elnök indítványa egyhangúlag elfogad
tatott

3. Elnök előterjeszti a negyedévi pénztári 
! számadást melyből. 2662 frt és 13 kr. bevételt és

2474 frt és 47 kr. kiadást mutat ki, mely a hi
vatalos lapban fog köztudomásra tétetni. —  Tu
domásul vétetett.

4. Felolvastatik a pinczemesterek egyletének 
zászlószentelésére szóló meghivó és egy külön levél, 
melyben egyletünket felkérik testületileg zászlónk
kal megjelenni, és elnök bemutatja a választmány
nak a zászló-szöget, melyet szintén megküldték 
egyletünknek. — A választmány elfogadta a zászló
szöget, és egyhangúlag elhatározta, hogy testületi
leg fog megjelenni az ünnepélyen.

5. Elnök a választmány elé terjeszt egy pin- 
czérekből alakult 100-as bizottság kérvényét, mely
ben egyszerre is panaszt emelnek a közvetitő- 
intézetek zsarolására nézve, és kérelmezik az egy
lettől egy központi közvetítő-intézet alapítását, a 
fönemlitett kérvény 166 aláírást tartalmaz, mely 
alulírottak nagy része egyleti tagok. — Ezen ügy 
megállapításához egv hármas-bizottság választatott, 
kik azonnal megkezdik működésüket. A központi 
közvetítő-intézetnek meg a tél beállta előtt kell 
megalakulnia: a föntemlitett hármas-bizottságnak 
meg választattak: Cservény i FWencz elnök. Baíanek 
Antal és Schvalm Ede. — Éljenzéssel tudomásul 
vétetett.

Mivel hogy napirenden több nem lévén, elnök 
köszönő szavakkal berekeszti az ülést éjféli 2 
órakor.

Budapest 1887. augusztus 10-én

P r o t o k o l l
des Budapesté r Kellner- Vereins, auf genommen hei der 
ordentlichen Ausschusssitzung den 10. August 1887.

Anwesend waren: Franz Cservény Präses. Karl 
Gerzabeek J. Secretär, Johann Farkas II. Secretär, 
Anton Balanek, Josef Pulvermann, Eduard Schwalm, 
Emil Böhm, Julius Szabó, Wilhelm Langer, Georg 
Hackel, Josef Reinhoffer, Franz Koller und Georg 
ITeser Ausschuss-Mitglieder.

Tages-Ordnung.
1. Genehmigung des l'rotocolls.
2. Spitals-Angelegenheiten.
3. Vi-jühriger Cassa-Ausweis.
4! Fahnenweihe des Budapester Kellermeister- 

Vereins.
5. In Angelegenheit der Vermittlungs-Institute.
Der Präses eröffnet mit begrüssenden Worten 

die Sitzung.
1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird vom 

Secretär Johann Farkas vorgelesen und für richtig 
befunden, — wurde von den Herrn Em. Böhm und 
Ed. Schwalm unterzeichnet.

2. Der Präses meldet, dass im Vereins-Spitale 
wieder Ordnung und Reinlichkeit herrscht und die 
Patienten mit grösster Sorgfalt behandelt werden, 
daher stellt er den Antrag: er halte es für am 
angewiesensten, die Abtheilung für Kranke des 
Vereines auch weiter im Spitale der Barmherzigen 
Brüder zu belassen. — Der Antrag des Präses wird 
einstimmig angenommen.

3. Präses unterbreitet den 1/„-jährigen Cassa- 
Auszug, welcher 2662 fl. und 13 kr. Einnahmen 
und 2474 fi. 47 kr Ausgaben ausweist, welcher 
Ausweis auch im Vereins-Organ zur Öffentlichkeit 
gebracht wird. — Wird zur Kenntniss genommen.

4. Vorgelesen wird eine Einladung des Keller
meister-Vereines zu seiner Fahnenweihe und ein 
separater Brief, im welchem unser Verein ersucht 
wird, bei der Feier corporativ zu erscheinen. Der 
Präses zeigt zugleich den Fahnennagel, den unser 
Verein zugeschickt erhielt — Der Ausschuss nimmt 
den Fahnen-Nagel einstimmig an, und beschliesst 
bei der Feier corporativ zu erscheinen.

5. Präses unterbreitet ein Bittgesuch des aus 
Kellnern sich gebildeten 100-er Comités, in welchem 
sie Klage führen gegen die Ausbeutung durch die 
Vermittlungs - Institut-Inhaber und ersuchen den 
Verein, Schritte zu thun, um ein Central-Placirungs- 
Institut zu gründen; das oben erwähnte Gesuch 
enthält auch 166 Unterschriften, darunter sehr 
viele Vereins-Mitglieder. In Angelegenheit dieses 
Instituts wurde ein Dreier-Comité entsendet, wel
ches sofort seine Thätigkeit zu entwickeln hat, 
indem das Central-Placirungs-Bureau noch bevor 
sich der Winter einstellt, ins Leben treten soll.

Az efnökséf/.

Ú JD ONSÁGOK.
Marchal József ur, az „ Angol királynő* szál

loda bérlője több heti távoliét után, melyet Teplitz 
fürdőben töltött a legjobb egészségben érkezett vissza 
családja körében. Egyúttal átvette a szálloda veze
tését, mely távolléte alatt is a legmintaszer libben ke
zeltetett titkárja és könyvvezetője által.

R oitsch Jósef ur a nemzeti szállodában volt 
kávéházi helyiségét, ugyanazon ház másik oldalára 
helyezte át. Az uj berendezés, tisztaság, kényelem 
— ugv az italok minősége, valamint a kiszolgálat 
gyorsasága, és a teke-asztalok jósága tekintetében 
kitűnő. Mindazok, kik Roitsch urat ismerik, bizo
nyosan igénybe veendik kávéházának látogatását, 
hol legnagyobb megelégedésükre fogják idejüket 
eltölteni.

A szent Istvánnapi ünnepély nagyszerűnek 
ígérkezik, a mennyiben már a hét folyamán igen 
sok vidékit lehetett a főváros utczáin látni

M utzbauer Jenő az uj bolgár fejedelem sza
kácsa 300 fre fizetést kap havonként.

Herz A. ur mostantól fogva lapunk munka
társa lett.

Talmi gróf Nagyváradon. Aug. 1 én egy 50
éves forma ur érkezett Nagyváradra, a ki Bittér 
nevű boltoshoz szállott, s Nesztovál kocsmárosnál 
étkezett teljes 5 napon keresztül. „Gróf Bethlen 
István, kereskedelmi előadó“-nak nevezte magát, 
de eme tisztes titulus daczára nem fizetett az éte
léért, sőt a korcsmárostól 3 forintot kért kölcsön! 
A rendőrség neszét vette a grófi vendégnek, s le
fülelte. A „gróf“ egy vasúti szabadjegyet mutatott 
fel, a mely a gróf nevére szólott, de aztán egyebe 
sem volt. Aztán bevallotta, hogy ő tulajdonképen 
Karácsonyi Miklós, volt kereskedő és vendéglős, 
évekkel ezelőtt a Kunz-féle üzletben volt alkal
mazva, jelenleg gróf Bethlen István, budapesti 
vasúti tisztviselőnek inasa. A jegyet állítólag a 
gróf maga adta neki, a mi azonban nem valószínű. 
Az ál-grófot letartóztatták.

A gyerm ekek hallása. Egy német orvos 4500 
iskolás gyermek hallását vizsgálta meg s arra a 
meggyőződésre jött, hogy a hibátlan fül 20- 25 
méter távolságról meghallja a középhangu sutto
gást, ha zavartalan csend uralkodik az illető helyi
ségben. A hallási hibák az iskolás gyermekeknél 
szerfelett el vannak terjedve, igv pl- a népi-kólák
ban azt találta, hogy a gyermekek 30 százaléka 
egyik vagy másik fülére nagyot hall s azt is ta
pasztalta, hogy szegény szülék gyermekei roszab- 
bul hallanak, mint a jobb viszonyok között élők. 
A hallási zavarok százalék-aránya az illető szerint 
a korral fokozatosan növekedik. — A figyelmetlen 
gyermekek az orvos tapasztalata szerint mind hi- 
básfülűek s ez okból sürgeti, hogy az ily gyerme
kek orvosilag megvizsgáltassanak.
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Fontos szenvedőknek
A »Pártos«-féle külön biztonsági k észü lék k el e 

látott gummisérvkötő, melynél a legkisebb pelota sem ei 
gedi a sérv kicsuszását és urak, hölgyek valamint gyermeke 
által éjjel és nappal legkönnyebben viselhető s a csípőről 
lecsúszás teljesen ki van zárva. — Megrendeléseknél kérjü 
a csípő körméretét. Árak: egyoldalú 6 — 8 frt, kettős 10 1
frt, gyermekeknek a fele. Nagy raktár mindennemű angc 
s franczia aczélsérvkötök, suspensorium ok, hál 
egyen estartók , m iederek, m üleges vég tago k , ii 
rigatenrök és minden a betegápoláshoz szükséges czikke' 

képes árjegyzékek ingyen.

Pártos testvérek,
kötszerészek

Budapest, Koronaherczeg-ntcza 4.
Franczia és amerikai gum m i- és hal h ólyag óvszerei 
tuczatja 2, 3, 4, 5 és 6 frt. Párisi szivacsok 4 és 5 forint

Szt. Lukácsfürdö (Budán).
I s z a .p f\ ä .r < 3 .ö k :.

NŐÍ gŐZfÜrdŐ Cresgsii 4s 6гаШdélután:

Nagy vöszlaui női uszoda.

Úri gőzfürdő crsggeu 4 ™  délutáni

Nagy vöszlaui úri uszoda.

Kő-, kád-, márvány-fürdő, közfürdő. 
40" R . meleg: ivókút. 

Kombinált lóvasúti jegyek 50 kr. 

Lakásokat díjtalanul közvetít a Sz.Lukácsfürdö igazgatósága.

REDLICH DÁVID
flőle.ffezési-, t a k -  és váltótiáza — Vorsclmss-, Bank- u.Weelislernaus

B U 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.

E lő legek  a r a n y -, ezü st- és é k sze rek re .
Állampapírok,

sorsjegyek, arany és ezüst pénzek vétele és eladása,
íg é rv é n y e k  minden húzásra a legolcsóbb áron.

Tőzsdei megbízások kivitele.

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

papiere und Lose zu den billigsten Zinsen.
ПоггГфиЦ auf <S>aU>, Silber nnb Jlrctielfn.

Ein- und Verkauf von

S taa tsp ap ieren , L o sen , G old - und S ilberm ü n zen . 
PROMESSEN zn allen М п щ е п  billigst. 

Ausfüfjrun« von (Bővfe-JitfiraíKn.
Nyomatott Buschmann F.-nfl Budapesten, Koronaherczeg-utcza (Harisch-bazár).

Ш вЕ* Ki a fehér gólyához !
A jó levegő, egészséges borok, jó 

magyaros konyha, az a mi ezen ked
velt hely látogatását ajánlja.

Kevés költséggel jó napot szerez
het magának, a ki a „fehér gólyához“ 
mén szórakozni.

HÄ“ Jó zene naponként.
Tisztelettel J .

[M M M M I M I M
K erestetik  kávém érési be

rendezés, a kinek van ilyen eladó, 
értesítse a kiadóhivatalt.

Recher 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 
I gondoskodva van.

A helyiség egesz ejjel nyitva van. ‘“ЩЩж

Fried Mór „T isza “ kávéliázát m eg
nyitotta VII., Erzsébet-körút 7. szám alatt. 
Minden díszesen van berendezve, tekeaszta
lok igen jók, legújabb szerkezetűek. Előzé
keny szolgálat mellett jó italokkal szolgai.

Holczer Simon női ruhakereskedés* 
ben kigyó-téren, a legújabb divatu női ruhák 
és íelöltők szép szabással és jutányos árak 
mellett kaphatók. A kiszolgálás gyors es elő
zékem’.

I --------------------------------------------------------
Beretvás és társa bel- és külföldi 

! madárkereskedése méltán megérdemli a ma*
I dárvilágot kedvelő közönség látogatását. Л 
! legszebb kajdacsoktól kezdve az apró coli- 
I briig képviselve van ott minden fajú amerikai 
I éneklő és kanári. Továbbá majmok és kro- 
I kodilok. Igen ajánljuk. Kecskeineti-utrza b.


