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H I V A T A L O S  R É S Z .
A budapesti kávésul,: társas-estély pénte

ken, február l!l. este fél 8 órakor a Liiffel- 
mann-féle pilseni sörcsarnok chambre sé- 
paréf-jében tartatot ntetj.

*
p e r  Jou r-fix  t>cr 3.lnbapcllcr /l.ifTccItcöcr Ibibe! 

am  TJ-rcitag, bon 19. Je ö n tn r, um halb S 21 fit 
Alienbs im cham bre  séparée  bet -Söffefmamt'frfKít 
l ' i f s n c t  IMcrlialTc líatt.

A kávéházak túltengése ellen.
Lapunk múlt havi számában említettük 

volt, hogy a kávéházi üzletek versengése 
komoly aggodalomra ad okot. Oda mutattunk 
a bécsi helyzetre, a hol a kávéházak száma 
korlátozva van s daczára annak, az üzletek 
alapos pangását helyezi kilátásba. Említettük 
a budapesti üzletek menetének jövendő ké
pét, ha a kávésok ébersége és törekvése oda 
nem irányul, hogy a kávésipar gyakorlására 
való jogok korlátozva legyenek.

Minden ipari foglalkozás megkívánja azt, 
hogy az ne érje cl azt a fokot, mely a túl- 
lengést rejti méhóbeu. Megmutattuk a baj 
forrását, tudni illik, hogy a kávésipar az, 
melyet a legtöbb kontár gyakorol.

Nem akarjuk a bajokat részleteiben újra 
fetárni, jelen felszólalásunk oda irányul, hogy
hogy a pinezérképesilés eszméjét tegyük új
ból a főnökök elé, a melytől függ a kávés
ipar felvirágzása és azt gyakorlók boldo
gulása.

A szakértelemmel biró kévésok és az 
önállóságra vágyódó pinezérek exisztenczidja 
addig nem lesz kellőleg biztosítva, mig a 
pinczériskola nem létesittetik.

Ennek az iparnak a soisa a kávésok 
kezébe van letéve. Az ő kezdeményezésűket 
fogja követni az állam gondoskodása és biz
tos védelme. A kávésipar gyűléstermébm  
sohasem lesz üdvösebb eszme fölvetve, mint 
a pinezérképesités eszméje; a kávésipartár- 
sulat sohasem tűzött ki boldogitóbb és há- 
lásabb feladatot, mint mikor ennek kivitelét 
tette feladatává.

Az egyesület szerencsés olyan tagokat 
számlálni, akik nemcsak szivükön viselik a 
társulat érdekeit, hanem birnak azzal a te
hetséggel, szellemi és anyagi képességgel, 
valamint találékonysággal, amely ily messze 
kihaló eszméknek kiviteléhez szükséges.

Várva várjuk nemes hivatásuk érvénye
sítését, várjuk a kezdeményezési!

A valuta rendezése.
A valuta lavinája gördülni kezd. Hozzá kell 

szoknunk azon gondolathoz, hogy ogy nagy és 
fontos művelet előtt állunk, mely következményei
ben egyike lehet a legsűlyosahhaknak.

A valuta rendezését nem lehet íorcirozni anél
kül, hogy az átmenet nehézségeit kelletlenül ne 
szaporítsuk. Hogy a/, arany-értékhez fogunk át
menni, az kétségtelen. Az nranykölrsönök ügyében 
nem fognak enquéteket egybehívni, mert ez speku- 
láczióra késztetne mindenkit. Az enqnétek teendői 
tellát inkább csak vertpénz- és érték-techniekai, 
valamint detail-kérdésekrc fognak szorítkozni. Azon 
kérdéseket fogják megvitatni, hogy „osztrák-magyar 
értékű forint* legyen-e, mint az osztrák pénzügy- 
miniszter kívánja — vagy .frank* (a franezia-olasz- 
svájezi értéklábha! egyetértőkig), mint azt Wekcrle 
nemrég kívánta; hogy a forgalmi politikára tekin
tettel. maradjanak-e államjegyek forgalomban és 
mily mennyiségben? Ámde a főkérdést, a relatint 
érintetlenül hagyják az enqnétek, s ez Így jól van.

ügy mint hajdan Rámában, nagy veszély idején 
a szenátus felruházta a eonsulokat kivételes hata
lommal, ügy kell majd megadni a két pénzügy
miniszternek akarva nem akarva a felhatalmazást a 
a relatio megállapttásárra. Minden egyéb, mint érték- 
láb, kölcsön, átmeneti időszak stb. parlamenti meg
beszélés tárgyát képezheti, míg a a relatio nem. 
A relatio megállapítása tehát a legeslegfontosabb. 
Mindenki, a kinek zsebében egy forint van, min
denki, a kinek egy forint követelése, vagy a kinek 
egy forint tartozása van, egyenesen vau érintve. 
Es ezt kizárólagosan a két pénzügyminiszternek kell 
átengedni. Másszóval: dr. Steinbach, dr. Wekcrle, 
Niebauer osztályfőnök és Láng államtitkár fogják 
meghatározni, kinek mennyivel több vagy kevesebb 
vagyona, több vagy kevesebb adóssága legyen az 
eddiginél, bámuljuk ezen embereket, kiknek meg 
van a bátorságuk, hogy mindezért felelősséget 
vállaljanak.

Meg vagyunk győződve, hogy a két pénzügy- 
miniszter „aktuális“ azaz magas rolatiot határozott, 
és ltom átaljuk megmondani, hogy „a legmagasabb 
relatió számunkra a legjobb“.

Meglehetős nyugodtak vagyunk, hogy a két 
pénzügyminiszter magas relatiora határozta el ma
gát Az önzés készteti őket erre, és ebben mi na 
gyón bízunk. Azonkívül még két tényező van, a 
mely a magas relatiot mozdítja elő: az osztrák 
pénzügyminiszter ismert szocialisztikus világnézlote 
és az e g é s z s é g e s  m a g y a r  ö n z é s ,  m e l y  az  
e s e t b e n  az  e g é s z  m o n a r c  lt i á n a k  el  ő- 
ny  é r o s z o l g á l .

Oly művelet ez, melynek sikerében — daczára 
az aranykedvelők leikosültségének — nem lobét 
föltétlenül megbízni; ha azonban kevesztülviszik 
azt, ügy nagyon kívánatos; hogy az  á l l a m n a k  
és  a z  a l s ó b b  o s z t á l y o k n a k  k ö n n y e  b b ü- 
l é s t  h o z z o n .  A házat jól kisöpörni csupán azért, 
hogy az állam jobban meg legyen terhelve, ez oly 
czél, mely nem érdemel oly nagy vjsicot és mun
kát, és mely később szocziális veszélyeket hozhatna, 
a melynél mégis csak jobb még az a sok baj is 
a mi papírpénzeinkkel.

gUttf í>cm JJcrctttülcltctt.
9tad)brm unfrtf ßeit allrí ju iprgialifirrit au= 

ftrrbt, unb rí tjcutptoflp brfonbcrc SUlenfdjcii gibt, bir 
jrbr lÉctnilfragr jiorifpipig anfrdjtrn, ohne jii bebeníru, 
mrídje SUfoliuc bériéiben ,tu ©rímbe liegen über auf 
rorldjer önfií biejctbeii bernijeit, (o luövr rí baljrr 
nidjt urnuuubrrtid), luruu maii mi birirr Stelle mid) 
cin Söürtdjen űbrr bir mntinigfadjrli S8 nl)iUtiiiffr un» 
frvcv fficreinr, fprgirll oOrr über ben ©nboprflev Kaf fe» 
[)auí=fflcl ) i l fei t<® e r e i n  unb fein gciftipc« űrben

rtiuaí nicbrrfdji'cibcii, auftlitrcn unb in Erwägung 
gießen mürbe.

Sie ffiorfeljmig, ror(d)c scitwcitig in flbmrdjfeíuiig 
)o iimndje ©djidjtrn bei űebrtií t)rimfud)t, jdjriut mid) 
bem obgcnanntcn üierrinc uid)t abtjolb ju feilt, unt 
bciifelbrtt buvd) rinr Sßriifimg irincr SIBibcrftanbífrnft 
üli rvprobrn, bábuid), baß jal)lvrid)r SUÍitgliebcr front 
in ärgtlidjcr Sörbmiblung ftrljrn, unb im SDÍonatr grber 
bereits jebeu bvitleu la g  ein Stcrbcfnil uorgulommcit 
pflegt, luobuvd) bir 9luSgabru bebeutenb juneijmeii itub 
einen Slusfoll in brr 93Í(aitg orritvfadjrit tniiffen.

Seit fahren fnnipft brr Slrrriii um bie ílitfredit- 
evljaltung brr ihm im 3n()rc 1370 uerlic()eneii Sei Oft - 
üenualtmig unb Stabilität, um feine unabhängige 
Ejiftcng uub ßortbrftmib Jit mnt)mi.

®er Sßevein bebmf um feine Sluignbeit regelmäßig 
üli beden, niinbeftcuS 500 orbentlidje iliitglieber, lind)* 
bem aber bei beu heutigen gcrriUtcteu SBevijältiiifjeu mib 
in golgr ber faßbaren ©riiiibr faum 400 SDiitglicbrc 
beftel)en, luouon nod) au 1 0 0  im Dliidftanbr fiub, fo 
ift ber Huifall. ber in (röteren fjaljren in Slorfdjeiit 
fommt, »oltfommcu erfltitlid).

3al)treid)c ©itten uub girtulave ber Síaffret)auí=@e= 
hilfenfdjaft an bie .fycrrcu 'järiujipale um bie jmmtgi* 
meife ober güttidje. ßnfühtung ber ©el)ilfen jum ©erein, 
blieben rrfogíoő uub oI)iic 9iefullat, uub fo blieb ber 
©erein ftetä auf fidj jelbft migcroicfeii, uub mußte fein 
®afrin friflen, um fid) prompt ü>i erhalten. SWlan hat 
fogar ju bem Súíitlet gegriffen, um burd) inbirecte 3 n> 
tcruention eine Slnbrruug in ber Sörriunltuug jit uer» 
milaffcii, um einen größeren Erfolg jit erzielen, aber 
jelbft biejc fmtn uub foimte im ffiereiur feinen größe
ren Erfolg erjirlru mid) (ein neues Seben utib 
Kraft rint)aiid)ni, lueil bie íl)ci(iia()mc unb Unter» 
ftüßuiig uietev §m 'rn  tSlirfS gänjlid) mangelt mib bnä 
©efe|i einen jjwangä-SBeitritt brr ffle()itfrn ium ©ereine 
nidjt miorbnrt, luo baburd) bir .ßerreit Ehefi ihr ei» 
genes Snteveffc uid)t gewahrt roiffeu, mib ihre ©c» 
ililfen bem ©ereine burd) 3 hr Süladjliuort ober ©efet)t 
jujufüßren unterlaffen. ®al)er ift ei eine Uiimög» 
lid)feit, ba>3 @(eid)gewid)t in beu Einnahmen mtb VluS» 
gaben Ijerüiiftelteii, uub ein ®efieit ju uevmeibeii, mtb 
imdjbem jebe p()l)fifd)e jo and) inmalifdjr Kraft man
gelt, werben bie ©crhältnifjr ftetä ärger uub trauriger, 
uub bie Sölitglieber bem ©erein gatij entfrrmbet.

®ir ®el)Ufcuid)aft brr ©ubapefter Kaffeefirber-Oie» 
noffenjdjaft hat fid) burd) bie ßnbolrnj in jiuci Silafjeu 
gefpattet, weldjc in beu tt)citiiet)iiicnbeii eiurrfeitS 
ittib bru pajfiuen auberfrit« beftetjt; bie Stuft jwifd)eit 
Liefen bcibe.it ®eirtl|'d)aft8 »S(affeii wirb jum 91ad)t()eile 
bei ©ereineS immer breiter, ber ®egeufnß ein offen» 
barer, fo baß bie Sntereffeu gegenüber jeber jjufam 
mengetjörigfeit täglid) aburßinrn uub mit ber ö c't 
fdjiuiuben. ®ic alten, bem ©erein und) alter Sitte ftetis 
treu gebliebenen SUiitgliebrr werben immer weniger, 
wäßrenb jmigr Kräfte jur Slufnafime immer fprtr» 
ließet werben. Dian überblide nur bie Steißen ber leit 
3 Saßren frnnf gewefeiteu unb verftovbeneu Süiitglir» 
brr, mit conftatiren sít főimen, baß trop ber großen 
Sparfamfeit ein llberfdjuß aití ben @iuunl)ineti iit ber 
3 aßrci»®ilan} bcrjuftcllen at« unbenfbar erfdjeiut unb 
baßer Hjeitiueife and) bie 3'nfeu ßrraugejDgeit werben 
miiffeu, um ben SUlitglieberii grrrdjt gu werben.

Ein gadjurrciit, ber nur auf fid) jelbft angemirfett 
ift, uerniag nur burd) feine eigene Kraft ©effevuugeit 
brrbriüuführeu wenn er bie Sad)lage flar erfrnut unb fid) 
als cinßcitlidjr, flnffenbrmufite fßavtet tiereinigeitb or< 
ganifivt, unb für feine itebenSinteveffeu felbft fäitipft 
unb fovgt. Setbftorrftönblid) mußte mid) Ip»' nuf SBittet 
gebadjt werben, weld)e ba« liebet (anireii uub befeitigen, 
uub beu ©erein fräftigen. ®emrr(en8werll)crweife faun 
()icr liidjt eine ?lbiial)ine bei ©rreinSfapitalä plnß- 
greifen, iiibrm baifelbe feit 15 Satiren unter ber ®r= 
i)ilfenbenualtmig Don 10,000 auf 20,000 ©uibeit äuge» 
wndp'en ift uub fid) babér orrboppelte; wir (loben 
üaßlvcidjr unb namhafte flberfdjüffc Don früheren 
3 al)vrn aufgutneifeu, uub wurbr immer baßiit geftrebt, 
baß bir Sinfrii bei Kapitals itnnugetaftet bleiben^



um and) in flffäi)rlid)fii ,>}ritfit bei ttapitnl intnft rr- 
Imltrii uub vmnrhrrn ju föniini. umr flctä bic 
siufflabc brr Sürviuniliinn. ®er Crrorn Ijnt feit bem 3nl)ve 
1870, iiäuilid) feit brr iirrtvaltunß buvcij bir ®rf)i(fru bie 
©ummr von fl. 48705-89 eiitnnioittiiteii, 1111b 4-1619-31 
Sluißaben grf)nt>t, mitbin einen Urhrrfdjuf) mit f(. 708818 
erübrigt. ja ,tu  bir eprubnt uub Stiftungen mit inbe= 
(iviffeii betrug ba« syrrriiib-eapital im Safirr 1801 bie 
©ummr non ff. 10321.28. gelbftuerftänbtid) lmirbrn au 
Saufrube »ott SÍraufen burd) bir SBeveinSarste jufjnufe mit 
freier Slpotljefe brltanbrlt obre im Spitolflepffrgt, iotilreidjc 
Untri-ftüfenußon evtlicitt uub aufjrrbrm fittb burd) birseit 
151 ©terbefälle uorgefommen. ®aS ift otfo ba« gacit! 
aiiruti mm brr gortbrftnub be« Sßrrriurä nngrftrebt wirb, 
io mnffen ffliittel grfuubru torrbrn, tucidjrbiea rrmöglid)rn, 
uub tooju io grubr Sürgr offrn ftrljrn. 1. SDIan müßte an 
bir [jolir Slrgirrung bittlid) rinfounorn um gtuaiiggrin» 
filfprung obrr Slerftaatlidpiug be« Sirrriurä und) Dinftcr 
brr Arbeiter. CbrrS-trnS, lóriin bir fprrrnt Sljef« beit 
CSntfdilufs einfiUivrn loürbru, baß allr in Maffrrl)äiifrru 
1 Hlafjr conbitiouirrnbrn ©rfjilfeu mit riurin S8 erein«bucf) 
«rrfrlion frin iliiiffrit, uub fd)lieft(id) liiriut fd)0n oor 
3 al)rrn groffrnbartr fibrr, lootiad) in gtioijjrn ©Imiben 
be« äiormittagS ba« 58 er in i 111 n u g«» 3i nrra u, turtdjrS al« 
SStrtinilofal b'irnt, mir !8 emit«<Ü)lilglirber brfudjrit obrr 
Stufrutljalt itrljmcn bitrfrn, frrurr nacljbrm alljäl)r(id) (aut 
S(u«iuei« jal)(reid)c ©rljilfeit piaciét »rrbtn, wrldjr friuru 
ärrujor at« Smmtt(ung«grbiil)r rntrid)trn uub rin 3 it« 
caüo uid)t ftatlfiubrt, mögen földje burd) älerorbumtg 
obrr airfdjluß brr ©ruofiriifdjaft grjnmngen lorrbrn, 
fid) bafiir in bru Sürrriit riufd)vetbru 511 lafjtn, tooburd) 
jaltlrridjr üliitglirbrr beut Sürrriuc boitrrten inüßtru.

$ i r  aufgnuorfrur 3 brr, nur földje ©rljilfeit 0011 
brr SírrniittínngS-Síaitjlri ju placieren, wrldjr fDtit- 
glicbrr fittb, ift mtbtirdjfttljrbar, mipraftifd) uub brnt 
©rfrpr jutoibrrlaufeub uub nadibrnt id) itt go lgr mei- 
urr Sntrntiou uub jerrilttetru @rfttttbl)cit «ott turiitrut 
fjioftru ju  fdjribru brabfidttigr, fo will id) ttod) früher 
beräbrgaitijation intb Sfoitfolibirung birferüirfornt uiriitr 
Straft jmuenbttt 1111b r« burdjfiUjrrn, lorrnt id) von brnt 
grrljrtru 9(itSfd)tifi br3 ©eljilfrmSrrrine« Uutrrftllpmtg 
fittbrn, obrr bir lübl. ©ritoffrufdjaft e« billigen toiirbr. 
P robatem  esl. M ich ael K u tsc h e rn .

(•Btume fiiv ©Iffctvinhcv.
§crr Aubrcaö (i Í n r f l)iclt in voriger Boci)c in 

Bonbon einen Vortrag über ben X()eegennf3, lurldjcm 
wir einige intereffante Stellen entnehmen.

„'Der Dl)ee ift ein fegenreid)c3 (Getränt", evflävte S ir  
IStarf, „aber cd ift ein Unterfct)ieb jmifcíjen D()ce nnb D()ee. 
Der d)inefifd)C D()ee ift namentiid) für ííranfc baö einzig 
jntäffige (Getränt, wäljicnb ber inöifcbe burd) feinen Dan* 
ningel)att fd)äb(icl) and) auf ©cfuttbc wirft. Diefe Dl)ee* 
forte ift in beit goigeerfdjeiuuugen, bie feinen ©ctiiiß be* 
gleiten, für bie Verbauung uub bic 9icn>en bie Bevför* 
berung alleö mebijinifd) BetbaiumeitöwevUjeii. Der Arjt 
beiegte feine Darlegung mit folgenben Beifpiel: „^d) laufe 
pett gaumen Dag über in ber Stabt uml)er, um meine f^a* 
iieuten 31t befud)cu uub wenn id) 311m „Five o'clock ten" 
tu irgenb eine befreunbete Familie fomme, bann fagt bie 
^pauSfrau gewöl)u(id) 311 mi r : Sie finb genüg fel)v miibe, 
Hcru Doftor, tteljmeit Sic bod) eine Sd)atc Dl)cc." „Dante 
fel)r," entgegnete id) barauf Wim tjat aber ber mir an* 
gebotene Dl)ee gc)oöl)nlid) fd)on eine l)albe Stuube geftau- 
ben; bie £>au§(rau jebod) fagt m ir: „^d) weiß, Sie lieben 
cö, ben Dl)ee ftarf 311 trinfeu," worauf fie einen ©ßlöffel 
frifdieu Dl)ec in bie ifauue fd)iittet nnb 'Baffer uaeßgießt. 
B ic fd)dblid) berartiger Dl)ce mirfen faun, wiffeit Diele 
Hanöfvaueu gar nicht. Der Dl)ee, weldjcr überhaupt ge* 
truufen werben foflte, ift ber fdnoai^e, d)inefifd)e Dl)ee; 
benn ber ittbifebe, ber je^t allgemein im ©cbvaitd) ift, übt 
eine fo oerbeereube Bildung auf baö Weruentyfteiu, baß 
eine Sdiale folgen Dljec’ö, tftglid) friil) geuoffeu — toaS 
ja faft 9l(le t()un — 3)1 einer Slrt pon Dl j e c r a u f d )  
fii()rt, ber fid) in unliebfamfter Beife uub in ben böfeften 
folgen für bic Werben äußert. 3)tan triufe d)iuefifd)eu D()ec, 
baS beißt, mau uel)me einen fleirren Löffel bod bauon für

jebe ^erfon nnb gieße fodjenbeS Baffer auf. SWan íaffe ben* 
felben aber uidit länger alő fünf SHinuten ftel)en, fonft 
wirb ber Dl)ec beunod) fd)(ed)t.

Dev ©eicljvte fciiloß feine inlereffauteu Wuőfüí)= 
rmtgeit, iiibrut er nodj auf beit Dl)ce hinwied, wrldjer 
aus (Sct)loit importirt wirb, nnb ber, ba bie flinta* 
tifefjen ^erljältniffe (Seplonö viele ?lel)ulid)feiten mit 
betten ISljiua’ö l)abett, and) beut d)ittefifd)eii Dljec au 
öfiite atu nädjfteit fomnte. ^ebenfalls aber fei bei ber 
Dljecbcreitung briugeubft bauon ab^uratljen, ben Dl)ec 
länger als f ü n f  Dt i n  i t t e n  ftepett, ober wie bie 
Hausfrauen fagett, „^ie^ett" 31t lafjen.

5 cp ijitmov.
Sd)Wer ift eö, eine befricbigetibc (Srfläruug 31t geben, 

waö Humor ift. Der Humor beruht auf einer gati3 eigen* 
tl)iimlid)cu Vlrt uub Bcife, bic Belt uub bie Dinge 
auf3ufaffen. Der Hll|lwr t)at eine gewiffe Vlcl)ulid)feit mit 
bem Hclíbnufel. B aö l)ctlbuufel ift, läßt fid) Demjenigen 
nidit erflären, ber cö nid)t gefeljeit hat

Der Humov ift bal)cr nicht nur eine befouberc Vlrt beS 
itomifdjeu; er ift nid)t nur ein ?ad)en, gemifd)t mit Bel)* 
mutl), gebämpft burd) Vädjelu. Streng genommen, folgen 
mol)( bie berfdjicbetien Stimmungen 3eitwcilig cinaitber, aber 
man bermag bic eine bon ber antern nid)t 31t unterfdjeibeu, 
weil bie eine uuaufbörlid) in baö l^egetnheil übergeht, ol)ne 
baß man merft, wie biefer Uebergaug bor fid) gegangen ift, 
nnb man faun um fo weniger bieö merfeu, weil itt jebet* 
folgenben Stimmung bie borangegaitgene. ftető mitfliugt. 
Hat ber Hu,nor feinen ©ruub in ber Stimmung, im (̂ e* 
fiil)l, fo ift cö uot()Wenbig, beffen llrfprung uub söefd)af* 
fenheit näher 311 uuterfudjeu, betilt nid)t ein lieber, ber 
gleid)3eitig weint uub lad)t, ift ein ^ltutovift; benn bann 
wären $inber nnb Í)hft '̂iíd)c Beiber bie größten H,,,,l0s 
riften. Der H,,mDl' feht fowo()l ein rcid)cö, felbftbewußteö 
Seelenleben, alő and) gewöl)itlid) eine íírifiő im bemfelbcit 
borauö. Der Hu,,,°rift fiel)t mit Sd)utcr3, wie baö (Sbelfte 
uub ŝ efte in i()m fortwährenb bon beut Wiebereit nnb Hube* 
bcittcuben eutftellt nnb gehemmt wirb; bei jeber (>i5i)ei*eit 
Seelenerhcbuttg, bei jebent ibealeit Streben l)cftct fid) barau 
eilte gähuenbe i?cere nnb 3iel)t fie in baö glatte, in baö 
Siitnlid)e hinab. Vermeint fein ^uucrcö utaud)iual bie Döitc 
einer Höheren Harmonie 31t bernehnten, fo bringen halb bie 
fdjueibenbften Saute beő iíliugflangcő ber Wurrenfdjellcn 
hinein. (Sr ift nun einmal unuad)fid)t(id) feftgcfdjmiebet au 
baö Uitibcalc, baö Bertl)lofe, uub er faun fid) rótt bent* 
felben uid)t befreien. (Sír fittbet, baß er in feinem ^uuerften 
ISittő ift mit beut ^bcal, fei cö aud) bloö ber barattö 
erhaltenen ^cuutniß beöfelbeit uub beő Sdpnei^eő über 
feine llubollfommenheit ha^ ei'- Wiebergebritcft burd) bieö 
(Gefühl, faun er nunmehr auf baö 9Wad)tlofe i^rabbüefeu, 
baö bénítod) fo große ÜWacpt befipt, nnb bann wirb er iit 
biefe Doppciftitnmuug berfc(jt, in weldjcr er fid) gieid)3citig 
bernid)tct unb erhoben fül)lt.

Daß babéi eine beftäubige Bed)felwirfititg 3wifd)eu ber 
inuerit uub äußeren B elt bqrauögefcpt wirb, ift itatürlid); 
aber bie fyolge ift bod), baß ber Apitiuorift barunter bern
iéiben Biberfprud) fiitbet, wie in feiner eigenen '-Üruft; 
bie Belt wirb ihm ein Spicgelbilb feiueö eigenen Tunern, 
i^u beut Starfen fiel)t er baö Sd)ioad)e; in bem Sd)wad)cn 
ftcht er baö Starfe. ü)tau ftcfle bor il)u eine menfd)lid)e 
®röße, bor ber bic Wien ge baö ííuic beugt: fein Vluge 
entbeeft fofort bic mcnfd)lid)cit Wäitgel. Wfait 3eige il)m 
etwas, wenn aud) nod) fo gering unb beräd)t(id): er wirb 
leidtt in bcmfelbeit etwas (Suteő, etwaö íiebeitőwitrbigeő 
erfpähen. (Sr fällt nid)t gern in löewuitberuug, aber er 
berachtet and) nid)tö. Dod) baö ift baö (Sigent()üm(id)e 
für beu Hnmoriften, baö er, waö er and) immer féljen 
möge, bergißt, baß er felbft itid)t ein ííöntdjeu beffer ift 
alö baö, waö fein Sadjcit erweeft, uub barin uuterfd)eibet 
fid) ber Hnmorift bon bem Bi(jigcit ober bou Dem, ber 
bie Dinge fontifd) auffaßt; beim biefe iÖeiben ftel)en ftctö 
über beut, worüber fie lad)eit, ber Hnmorift ftcht mit il)tu 
auf berfelbcu Sitiié.

Die beiben ©rmtbclemente bcö HnntorS, bas Dragifd)c 
unb baö ^oinifdje, ber Sd)iiter3 uub bie ft-reube, fötnteit 
mit riuanber bie aüerbcrfd)iebenfteit Bereinigungen ein*

geljcn, fo baß 3ioifii)cu ben äußerften öegenfäbeit bon einer 
^•reube, bie forgloö mit Allem fpielt, 1111b bou einem 
Sd)illetne, ber über Alleö bezweifelt, eine Wfaituigfaltig* 
feit bou llebergäugen liegt, füfau faun mir mit einigen 
aügemeiueu Bügen bie bornel)mfteu Vlrten angeben, bereu 
llnterfd)icb barauf beruht, baß ber eine ober aitbcrc Be* 
ftanbtheil ber ilbcrmiegeube ift.

Die Somi bon Humor, in loeldjer bie fomifdje Stint* 
mutig bie iiberwiegenbe ift, faun man ben frohen Humor 
nennen. Der Hnmorift hält fid) hunptfäcblid) an bic lä* 
d)erlid)eit Seiten bei ben Dingen, bei bent Berfel)rtcn, 
bem IJbeemibrigeu, baö er überall gewahrt. Vlber währeub 
er barüber lad)t, bewahrt er bod) bic (Shrfurdit bor beut 
Sunfeit bou ^bcatität, baö er fclbfl in bem Berrücftcften 
fiitbet; er erfaßt baö leptere, waö burd) bie fdtiefe »iid)* 
tutig entftanben, weldjcö an fid) etwas (^iitcö uub Bered)* 
tigteö l)flt, unb mitten unter beut Wichtigen fiel)t er ben 
Abel ber me»ifd)lid)eit Watur hcl'üül^i'^CH* 
urfprünglid) ©bie fo tief gefunfeu fd)ciitt, moeeft bei ihm 
ein ®efül)l bon Be()mutl). Allein biefeö Gefühl wirb bou 
bein Sad)cn über ben fontifdjeit ©egenfap, ber baburd) ent* 
ftel)t, überftimmt. Die gönn, weld)e beut Weinfomifd)en aut 
aliernäd)ften liegt, ift biejeuige, wo ber H"nwr alö eine 
natürliche greubigfeit, alö gute Saune auftritt.

Der Hnmorift ficht uub fühlt lebhaft bic SBelt unb 
feine eigene lluboflfomitieitheit, aber l)nt 3itgleid) ein ticfcö 
(Gefühl, baß über Allem, ©roßen wie kleinem, baö Utt* 
enblidic ftel)t, unb baß bor biefent beibe gleid)biel bebcuteit. 
(SS bürfte barauö hcvborgeheu, baß ber Humor nur bort 
herbortreten fault, wo ein ftantpf 3wifd)eit beut ©eiftigen 
uub Siitulidjen ftattgefuuben hat, wo ber ©eift fid) in 
ben Berhältuiffen, weld)e biefen Äampf l)erborgebrad)t haben, 
refleftirenb bertieft (>at. Die Antife. mit ihrer l)ariuouifd)Cit 
Sd)önheitöwelt fanitte ben Hl,mor uid)t; erft alö baö 
antife ©eíeüíd)aftőleben fid) aufsulöfcu begann unb bie 
Aufidjteu einer neuen 3crfebenb eiubraugcu uub bie 
alten fd)öuen gönnen fpreitgtett, gewahrte man Spuren 
bcö HnmorÖ.

gUterliiuib 1(Hinten in Wien.
Die fprid)wörtlid)e Höflid)feit beö BieuerS, bereu Sob 

in allen Weifebefdjreibuitgeit feit einem gal)rhmtbert gcftiit* 
gen wirb, ift eine fo föftlid)e ©igenfdjaft bcö Wational* 
d)araft:rö, baß eö fd).tbe wäre, and) nur ein Ditcldjen 
babon aitf3ugeben. B ir  uieineu nicht gcrabe bie fdjntcid)* 
(crifdjcu WebenSarteit wie baö „Herr bon", „(Suer ©naben" 
uub ,,©uä’ Herr", hinter beiten fid) oft eine feiitcöwegö 
löblidic Sufi, ahttuitgölofe grembe 311 „wurden" berbirgt, 
foitbent wir haben bielutchr jenen aitgebornen Daft, bic 
Befcheibenheit uub Siebcuöwürbigfeit beö Durd)fd)iiittö* 
BienerÖ im Auge, ioeld)e ben Berfel)r ber ©iiigeboriteit 
mitciiianber fo led)t unb bent frcntbeit Befudjer ben Auf* 
enthalt in Bieit fo angenehm inad)eit. Selbft wenn bie ge* 
fdjmcibige urbaiic gönn, jene bou einer 3111- Selbftbe* 
räudjeruug geneigten Bolföntufe leibcr etwaö in Bcrruf 
gebrad)te „©emüthlidjfeit" ein wenig Dummheit ober gar 
ben fraffefteu ©goiömuö 31t beefeu hat, fo ift fie immerhin 
itod) beffer als gormlofigfcit uub ©robljeit, mit beiten fid) 
hie unb ba bie eben augeführte t gcl)ler ebenfalls 31t paaren 
pflegen. Darum folt man Berftößen gegen bic hcfgcbrad)tc 
unb bou nuferen Bätcru unbewußt geübte Sitte foglcid) 
eutgegentreteu, cl)c fie fid) etwa fefter cinwui^elit unb eub* 
tid) 3UV Übeln ©ewohnheit werben, ©in paar flcinc Beifpiele 
werben erläutern,auf waö wir bic Aufmerffamfcit lenfen wollen.

©ö gab eilte ßeit in Bien, ba man, im sJWcitfd)eu* 
gebränge ber gitnereit Stabt bou gemanbem geftoßeu, mit 
einer gewiffeu Bnberläffigfeit anuehmm foitutc: beu Stoß 
l)at Dir ein Brobii^ler gegeben; benn bie fdjtuiegfautcu, 
beu Straßentrubel gewohnten Biener bcrfte()eit alö guß* 
gäitgcr ebcufo fltttf auS3ttwcid)cit, wie ihre giafer alö Woffc* 
leufer. Der burd) beu ungewohnten Särm uub baö ©c* 
brängc um il)it i)tx etwas berwirrte Äleinftäbter hingegen 
berntag fid) eben, ol)ite l)icr ober bort ait^iipitffeit, itid)t 
burd) bie SW enge burd)3iiarbeiteu. fDfatt war aud) äicmiid) 
fid)er, uad) eittctit földjeit Stoß eilt erfdjrocfeiteö ober we* 
nigftcuö flttdjtig entfdjulbigcubeö „Barbott" 311 hören. Síad) 
nuferen ©rfahruitgett ift baS (>eute bebauerlidjer Beife

A divatos halál.
A ktlvéhüssban. piccolú mellett, sokat heszélget- 

íielí most a halálról. A tárgy különben mindig al
kalmi, de különösön most egészen aktuális. Most, 
amikor az ember egyet tüsszent, náthát kap, azzal 
vége van. De nem kicsinylem a náthát, mert végre 
is nem lényeges az, miben esik inog kimúlásunk. 
Ks hozzá a nátha egy lilozéfikus betegség, egyrészt 
jelzi életerőnk csekélységét, másrészt azt. hogy az 
élet maga is egy igen rövid tartalmú nátha, a 
mikorra kigyógyulnál belőle, nem vagy többé.

Sok kávéházba járok, de ilyen szűk filozófiát 
csak a belvárosiakban volt alkalmam hallani. A 
külső városrészekben kevésbbé műveltek, de sokkal 
okosabbak az emberek Különösen Budán, ahol 
tegnap este orvosokkal együtt ittam a fekete ká
vémat. 1’letykállunk az alkalmi tárgyról. Tudvalevő, 
hogy a zörgés csont» úrról. Mintha valamennyi per 
tu pajtás volna vele . . .

Kgv ezredorvos szólott.
— Tegnap láttam egy űri halált. Tarokkoztam 

odaát Pesten. Egy üreg lír folyton nózegetto a 
kártyáimat. Aztán elunta, és ölébe vette kis unoká
ját és játszott vele A gyerek őt csiklandozta, ő 
meg a gyermeket. Egyszerre csak elknezagta, vagy 
clkiáltotta magát? Most sem tudom. Azzal hátra
dőlt, hörgőit egyet, és nz a levegő, mely még roz- 
gett unokája nevetésétől: felfogta utolsó lehelutót.

Mindnyájan megegyeztünk abban, hogy az I 
egészséges aggastyán úri halált balt. Egészséges 
módra múlt ki, és mikor már egész mellette volt 
a fantom, nem láthatta azt, hanoin az unoka édes, 
mosolygó kópét. Es lelke észrevétlenül átment 
abba, a ki testóból való test vala.

Régen - ügy mondják — oz a halál volt 
divatos.

Akiről most még mindig beszélnek a budapesti 
kávébázaltban: divatos halállal műit ki.

Egy gazdag és kedves, okos és jószivü ember 
volt, alti mint bűnös halt meg egy rettenetes 
ólet után. Mert mit ör az, ba valamennyi élet- 
óvót is boldogan tölti el, amikor utolsó hónapjai 
oly iszonyúak voltak Egy pohár édes tejet pár 
csepp arzén halálos méreggé tesz, s ez a fizikai 
tapasztalat az. amit a vidám filozófusok nem akar
nak elhinni. Aminthogy a legtöbb társadalmi böl- 
cselkedő a lejét fogja rázni arra a bölcselkedé
semre, hogy oz a mi szerencsétlen bűnösünk száz
szorta nagyobb bűnért fizetett utolsó hónapjaival, 
mint amilyen bűnt elkövetett.

Nem a bank millióját becsülöm kevésre, nem a 
sikkasztást találom csekélyke vétségnek: liánom 
látom az embert, aki önmaga által kivégezve, nr- 
czán az élet piros szinévól, lelkében a halál hideg 
sápadtságával járkál föl s alá közöttünk.

Meghalni! az semmi. Az nem fáj. De készülődni

a megsemmisülésre, a mikor az élet millió csábbal 
veszi körül s mind azt mondja: „irtózat, hogy itt 
hagysz, irtózat . . És megszólalnak, sikoltanak, 
rikítónak mindama szálak, melyek az élő embert a 
földdel, a világgal egybekötik: „nem lehet, hogy 
bennünket feledj, nem lobet!“ Aztán az a szál, ami 
a mi bűnösünket fiához kötötte: hogy sugalbatott 
az! Napról-napra kellett szakítani rajta, be a szi
véig, egészen be a szivébe. Ebbe az egybe napról- 
napra ój halált h a lhato tt: hát még a többi apró 
halálok! A hiúság m iatt a becsület, a szégyenteljes 
halál miatt Eb, mégis csak sok novetni való van 
őzen a világon s ő szerette, élvezte mind'

Ismeretes a sikkasztok föltevése: „eb, vissza fo
gom adni 1“ De vájjon lehet-e olyan véres tompera-- 
mentuinu sikkasztó, akiben többó-kevósbbó erős 
hangon meg no szólaljon a sköpszis: „És ba nem 
tudom !“ Erre a kérdésre az erkölcsösebb bűnösük 
fejében átezikkázik cg.y fekete villám : „H átak k o r 
meglövöm magamat 1*

Ami szonzácziós halottunk fején mikor czikká- 
zott át először az a fekete villáin? Mikor félt elő
ször attól, hogy nem tudja visszaadni, amit mástól 
elvett? Mikor tudta meg bizonyosan, hogy minden 
nők vógo, mikor kezdett készülni a halálra, ama 
divatos halálra?

Evekig vagy hónapoig tsa rto tt rettenetes blln- 
hödóse? Karöltve já r t  a csürgős csonté ú rral s 
amikor állón csípett egy csinos kardalos leányt,



nid)! md)i' t'o. Eifteiiä wirb man lúd tjäufigev augcvemiiett 
alä fillt)ev, m i l'ietteidlt mit bem gvüjjcven Sterteljre ju« 
fammtiifyiiigcu mag, jmdteiiä aber Ijürt man biti feltencv 
eine Eiitfcbulbigung, mait feiiieSfiillä mit bem gefingerten 
Sievfet)ve 311 cvfiären ifi. SDiau getjt anf bem breiten Irnttoiv 
beä DíingeS, anf bem (Svábén, ííoíjlmavft ober in bet- -ti cin név- 
ftrafje 30113 actjtfam feines SiíegcS, 11111 'Jfiemanbcn bárt 311 
ftveifen aber fenft irgenbmie 311 betätigen — |)tü(;íict) Der* 
fpürt man einen fiirmticticn „©djnpfer" bon bev Seite itnb 
fieijt ben Stjiitcv tatlbttllig weitcvgeijeu olme eine ©ebeibe 
bet Entfdjulbigung, gcfitjioeige benn ein ffiort berfelbeu. 
Ev Íjat ben bon iljni anbgeiibten ©tojj natiirlid) ebenjo 
ge|lt()(t, loie bev ©eftofjeue, aber eb fällt ibui gav nidit 
ein, baff ev bamit eine Unfdricfliclifeit begangen t)at, bie 
bnvd) bact VtKöbleiben jebioebev tSnlfdjntbignng einfad) 3111' 
Ungezogenheit wirb. Ev rennt loeiter unb bentt offenbar: 
„Sffienit id) mid) bei Sebem cntfdjulbigen follte, ben id) 
anreiiipte, (jötte id) biel 311 thnn." (hinein földien ©djlllffel 
iHid)3iitilcn 1111b it)it jnr Siebe 311 ftetten, ift nid)t nad) 
Sebevinannő ©efduuad unb babér íoirb bér ffjatvoit immer 
vítcfficíjtSíofcr, bis et gntebt nidjt einmal mdjr bas fdnoadje 
@efd)(ed)t bcifdtont, fonbern feine 'fjitffe and) Xameu ver* 
abreidtt, loeitn er nid)t etma uorjicljt, fid) unter bér tUlaSfe 
beS SiorbeibrlingeitS an eine fdjöne grau 311 bvllrten unt) 
bann für biefe Budjtloflgfeit, für bie es feine Eutfd)utbi* 
guug gibt, ein I)cu<t)(erifd)e8 „fPavbon" 31t ftannnetn. gaft 
ausnahmslos finb eS Seilte aus beu fogenauuteii beffereu 
©tänben, loddjc biefe Unart treiben, loöljrenb bet SDtami 
auS bem Sielte fid) gegen Jene loic ein ifabatier benimmt 
‘Paffirt eö it)m, eine Xante 311 berühren, fo faßt er gciuiß 
an bie IBiiitje 1111b fogt fein „'Patton, gnä’ grau" ober i 
„SBerjcig’u fd)on", 1111b nie loirb eS itjlit einfatleu, bas i 
gange Xrottoir für fid) 311 bcanfprudjen unb eine Xante ! 
auf bie gatjvftrafje tjinabfteigeii 311 taffen, loenn fie il)iu 
begegnet, loic bieS fo Ijänfig gut angejogene Silnglinge 
nub fWänner t()uu. ©offentlid) genügt tiefer SISinf, um 
bie firaftmeier am unredjteu Orte 311111 4'eioitfjticin beS 
Unfuges 311 bringen, ben fie fid) loibev bie Ijöflidje SDieljv* 
5«t)( itjver 9iebcitiuenfd)!u t)evauSnel)tneu.

(Sine aubete Unfitte unb nietjt unbebeuHidje Uubotfid)« 
tigfeit liegt in bér Sitt 1111b Steife mandjer getreu, ©tüde 
unb fitegenfdjiriue mit beut fdimaleii Enbe nad) rltdioävtS 
unter bem Sinne 311 tragen. Bum Vobe ber „©igerlu" muß 
()ier beuiertl tótiben, baji biefe es nur d)ic fmbeii, ben 
fiitopf beS SdtirtueS ober ©torfcä rtleftoärtS (jinausfteljeii 
311 (affen. ®efd)iet)t baS Umgefdjrte, fo fanu leid)t bie 
Bioiuge beS ©tode« ben Singen einer nadjfolgcnben perfoit 
gciäl)rlid) loerben unb eS finb in ber jljat jdion Sier* 
iebuugcu borgetommeit. 'Jlcfolule grauen pflegen baljer ol)ne« 
weiters ein berartigcS, iljnen bebroljlid) entgegenragenbeS 
©toefeube niebevjubritcfen, fetjr 311111 Slctget unb 311t Sie* 
fdiäninug bev betveffenbeu Herren, bie fid) mit grimmigem 
SJlicfc limioeitbcit, um beu uermeintlidjcu grediling 311 
ftelten. SSoit grauen mttffeu fie bie ftumiue, aber beutlidje 
giüge ftillfdjiocigenb fyinitefyiiten, eilt fDlann aber muf) au* 
berfeits loegeu' einer fo auf ber tpaub liegenden Unart 
einen ffiovtioedjfel auf ber ©tvaßc unb bcffen g-olgeu riä* 
Kren, loctin er fid) erlaubt, feilt Slugeitlidjt oov muti)* 
loilliger, tölpdljafter SJefdjäbigung 311 fdjiipen.

®a aller guten Xinge brei finb, müdjten wir uod) bie 
Sßeobadjtuug t)icl)er (elfen, baß and) bie SJegrlljjuug Xev* 
jenigen, an bereu Xifd) man fid) als gvember fest, foioie 
ber ©ruß beim Eintritte in ein ®ifeubaf)itcoupe, bas mtS 
auf ©tiniben tjinauS in engftc Söcvilfjrung mit Slnbeven 
bringt, jetjt tjäufigev unterbleiben als eljebeni. SDIait glaube 
nidjt, baji biefe Untevlaffung etwa .gioßfläbtifdjcv ift, als 
bie frühere gäflidjteit; fie ift btoS untiebenSioltvbiger. Ein 
Söitcfting wirb ja nidjt oertaugt, fonberu eine teidjte Ser* 
iieigung, ein tafonifdjeS ©Uten SUiorgeu ober ©Uten Slbenb. 
Einem SBenfdjen von »Übung ift es gerabeju peintidi, 
wenn Einer fid) 311 it)lu au beu Xifd) fept, oljue, wie ber 
SJicuer SBoltSiuuub fid) braftifd) auSgiibiilefen liebt, „gunb 
ober © . . 31t lagen". Xev »iffeu fdjniecft Einem nidjt 
nietjv, weit mau fid) bie gange Beit fdjon oeibvießtidj uor. 
neljmeu mujj, beim govtgeljeu biefent Sierädjtev ftuigge’S 
ebenfo untjöflid) ben Milden 311 3cigen. "Jtieinanb Oergibt 
fid) etwas au feiner SSitrbe, wenn er fotdie tleine, ober* 
ftädjtidjc greuiiblidjteiten libt. ES wirb fetten gefdjetjen, ba|

valaki mögötte undokul röhögött. Ő hallotta, senki 
más. *

A kávékénak Budapest fórumai. Szeretem őket, 
és a mikor ilyen szenzáezios esemény akad, sorra 
járom a htresebbjeJt. Nem tanulmány czéljából, — 
haltéin hogy kivegyem részemet az izgalomból.

Szólok az esethez magam is, de sokkalta szí
vesebben hallom, mit beszélnek róla másolt. Hogy 
Ítélik el a halottat, hogyan védelmezik: „Ott volt 
előtte az iszonyú millió, megigézte, az ember nem 
isten !“ Más helyeken, kevésbbé finom fórumok 
leginkább azért érdeklődnek: „Maradt e családjá
nak elég? . . . Maradt, no akkor nincs haj.“ Loka- 
litásokban, hol a ezukrot poralakban adják, az 
a főkérdós, hogy: „Legalább nem szegény embere
ket rontott meg.“ Úri helyeken, czinikus finom 
emberektől hallottam ugyanezt.

Hiába, egy a törvény, az emberek olyan sok
félék és a morál, az meg pláne ezerfojtl.

•K

Egy egészséges úri ember szólalt meg egy 
kávéházi asztalnál:

— Kint voltam nála egyszer. Venni akartam 
tőle valamit. Bent voltam az istállójában. Uraim, 
é'tyan volt az, m int egy kápolna, mint egy templom.

Az ismeretlen egészséges üv tágra nyitotta a

cin Olî ier bevfelben üevgißt, unb bavau3 allein gel)t bev» 
bor, wie fe()v fie j u h i  guten Ion im 5Bevfe()ve geboren, 
föevabe itt bem alő fo íjöflid) geltenben B3ieu empfinbet 
man bergleidieu Untevlaffungeu unb Unarten umfo bitterer. 
Dal)eu biefe Befdnoerbc. sJfid)t3 für ungut — ed mar ja 
nur, bab man babon reb’t ! Jf, 1\

A dohányzásról.
Kevesen vannak, a kik a dohányzás szokásá

nak, gyakran szenvedélyének, nem hódolnak. Sokak
nak a dohányzás nélkülözhetetlen ólvezet, melyet 
magának mindenki megszerezhet, szegény vagy 
gazdag.

fás mi minden lesz ma már elszíva! Hányféle 
alakban találjuk a dohánylevelet földünk két föl
golyóján ! Itt van mindjárt a kelet szivarkája a 
legkülönbözőbb nagyságokban, alakokban, és a leg
különfélébb jelzések és elnevezésekkel, a szerint, 
a mint a dohány orosz, török vagy egyptomi ere
detű ; ezeken kívül találjuk még a Virginiát és 
Olaszországnak fekete, csaknem túlságosan erős 
Brisságóját. Schweiz az ő ismeretes Bout-ját pro
dukálja, a mely szintén sokféle alakra és minő
ségre oszlik, míg a német az ő gyakran kétes 
minőségű Pfälzer jében gyönyörködik. Holland első 
minőségű szivarország, míg Belgium és Eranczia- 
ország csak könnyű, a nép jellegének megfelelő 
szivarkákat gyárt. Spanyolországban a szivar és 
szivarka közti átm enet: a Cigarillo uralkodik és a 
kis Manila-sziget azon * ismeretes kitűnő szivaro
kat gyártja, melyek a sziget nevét viselik.

Eöldi életünk bű képét adja a dohány külön
böző alakjaiban.

A kis gyerkőcz, a ki talán még első nadrág
ját viseli pipát készít magának egy átlyukasztott 
makkból, melyet száraz bodzafalevéllel töm m eg; 
az alsóbb iskolás íiu már a szivarka élvezetének 
adja magát, molyét tübbé-kevésbbé becsületes 
módon szerez meg magának. Az érettebb már a 
tömör szivarral ta lá ljuk ; megelégedett mosolylyal 
ülve karosszékében látjuk az aggot kényelmes pi
pájával.

A szépnemnek egy része szintén követője a 
dohányzásnak. Nem beszélünk természetesen a 
szigorú és erkölcsös háziasszonyról, a ki a dohány
zást még a férjének is a „szépszobában“ csak 
feltételesen engedi meg, tekintettel a kárpitokra 

| és függönyökre; azzal pedig, hogy ő maga venne 
egy szivarkát szájába, nem sérti meg nőiességét.

De tekintsük csak szomszédnőinket vagy a Dél
vidék hölgyeit, és meg fogunk győződni arról, hogy 
a dohányzás nem képez szabadalmat, melyben, 
csakis a teremtés urai részesülhetnek.

Ott látjuk a fekete hajú, melegvérű szépeket 
a mint kényelmesen heverve a duzzadó pamlagon, 
vagy a függő-ágyban hintázva az árnyas verandán 
kecsesen sodorják iczi-piezi kacsóikkal szivarká- 
jukat, és az a finom illat, mely a tropikus kert 
rózsáinak ós szegfűinek illatával vegyülve, mintegy 
Juno áldozataként száll fel a magasba, hogy ott 
elvesszék.

Még a római és nápolyi kávéházakban is nem 
ritkán találkozunk ilyen bájos hölgyekkel, a kik 
a legnagyobb kényelemmel adják magukat ezen 
élvezetnek. Nem akarjuk a dohányzó nőket példa
ként felállítani a nem dohányzók előtt, mert a 
„nőiesség szende zománcza“, sehogy sincs össz
hangban a szivarka- és dohányfüsttel, — és mégis, 
ha megfigyeljük ezen külső csínnal elhalmozott 
teremtéseket, kiknek homloka egy nagy fehér tollú, 
széles karimája, Itembrandt-kalap alatt látszik, ehez 
még egy pár fekete csintalan szem, azután a mint 
a füstöt a nevető fehér fogak közül kifújják, — 
ilyen látványnál még a legszigorúbb erkölcsbiró is 
szemet hüny ezen kedves erénytelenség felett.

Igenis, a dohányzásban is van egy adag költé
szet Ha olykor egy csendes órában otthon ülök

szemeit. E szemeken át mintha beléje láttam volna 
Nyilván láttam, hogy azt gongolta:

— Ha egy pár esztendeig ilyen istállója van az 
embernek, — érdemes meghalni egy pár esztendő 
m últán!

Most és minden alkalommal nevetünk azokoü, 
akik azt állítják, hogy közel van, talán itt is van 
az az idő, mikor rettentő lmrcz után — vagy anél
kül — az emberiség békess.ógesen megosztozik a 
földi javakból és mindenki megelégszik a neki ki
jutott egyenlő részszel.

IIol vannak még azok az idők! Most éppen 
egy ellenkező epidémiának vagyunk kezdetén, most 
mindenki mindent akar.

Íme nemrég is egy gazdag ember, aki gazdag 
akart lenni, ha a bűn árán is. Ideálját csak egy 
golyó olthatta ki a fejéből.

De hány fejben él még. Mindent — vagy sem
mit. És hány embertársunknak semmi — a minden is.

. . . Megyünk, megyünk neki az elrómitő epi
démiának. Most még csak eseteink vannak, de ha 
kiüt minden ponton a ragály?

Elmúlik, elviharzik az is, és egyszer megint 
csak visszatérünk az ezredorvos Öreg urához, aki 
olyan ú r i  egészséges halált halt vala B .

karosszékemben, szivarom teljes mértékben pótolja 
a nélkülözött társalgást, és kárpótol, ha könyvnek 
vagy más apró szórakozásnak hiányával vagyok. 
Élvezettel szívom magamba szivarom füstjét, mely
nek minősége pénztárczám kénye-kedvétől függ, és 
gondolataim a füstfellegbe kavarodnak, mely gyűrű
sen száll a szobatető felé. A múltnak képei is majd 
vígak, majd fájdalmasak, merülnek fel előttem, a je
lennek nehézségét látom magam előtt, mely csak
hamar egybevegyűl a jövő reményeivel, ügy, mint 
szivarom füstje, mely szemeim előtt eltűnik. Hány 
rég elfelejtett alak és arcz tükröződik vissza a 
füstben, boldog és víg órákra emlékeztetve ben
nünket, melyeket a jelen színhelyétől távol töl
töttünk és élveztünk keresztül. Ismét órezem jó
barátok és társak kézszorításait, ismét megjelenik 
előttem szende rózsaajkak édes mosolya, melylyel 
Aphrodite csak az arany-ifjúságot ajándékozza meg ; 
ingerkedő szellemeket, szárnyas amoretteket vará
zsol lelki szemeim elé a körülövező füstfelleg. De 
csitt, — az ilyen visszaemlékezés szent, és szinte 
látom már olvasóimnál azt a kárhoztató tekintetet, 
melylyel az ő józanságuk e regényes fordulatot 
kárhoztatja.

Félre tehát azon látományokkal, melyeket ártatlan 
szivarom füstje idézett elő; minden esetére különös 
azonban, hogy költő még nem gondolt a dohányzás 
költészetére, annál is inkább, mert alig van valami, 
a mi nem szegődött volna már a Pegazus szol
gálatába.

* (§3 bietet immerhin ein bevuljigenbeS (^efiibí, wenn 
man in einem 03cfd)äfte eerfeljvt, mcld)ey eine üovnelpite 
$unbfd)aft i)at. D a3 laßt fid) nun non bev ö b e U 
© v o ß l j a n b l u u g  bed M e in  bari) C'áníun* am 
ft-van^ofeípíatJ fogén. sJiid)t nur baß bie .'perren .fpotelieid 
unb ^affeefiebev iijven fielen ^Jebavf non bort beden, and) 
Brautleute beftelien in biefer renoinmivten WöbeC«\panblmig 
ihre gefammte ?lu§ftattung an Iifd)(ev< unb Dapapercv* 
SJtöbeln, weil fie im vorhinein tniffeu, baß fie bort taő 
©djöufte, Beftf unb Billigfte ermatten. ?lud) Veute auö beu 
Bvooiuj, nie fertige SBaarc fud)e»t, fanfen (per ein, ineil 
fie fdjon non Ruberen beleiht nmvben, baß in <3 t e i n b a d)’3 
9)iöbcU(^uoßl)anb(ung bie allergrößte ?lu3uxd)( bei malpeu 
ftabriföpveifeu 31t fűiben ift.

* 3  d) ö n e, e ( e g n 111 e B a 11 f d) u Í) e finb 311 befommen
beim 3d)ul)mad)cvmeifteu ©CVÖ in beu Bab=
gaffe; beufelbe unterhält außeubem ein guoßautigcö Sageu 
non /peuucit» unb Damcu*Stiefiettcu, bie il)ue§ ©teid)eu 
fitd)cu. ÜBcu auf einen eleganten 3d)ul) ctmaS l)ält, beu 
gel)c uuu 311 © e r ö  ?lbolf unb eu tniub feine nollfte Be* 
fuiebigung finbeu.

’K' 3cit 13 Palpen epiftiut in Bubapeft bie feljr 
empfel)len§meutl)e nateulänbifd)e (̂ cfeflfdiaft ,,lliti\avifri)C  
(OlrtOVCtrtd)CVmt0O-©CHOf)*Cltrri|rtftu, meldjc e§ 
fid) 311U 9lnfgabe mad)t, beu ©laöueufidjeuiuĝ ineig nad) 
jebcu 9iicbtuug l)iu auf’ö Beftc 311 fultioiren. Dicfelbc neu» 
fid)eut — mögen c§ bie .̂ euueu Aíaffecficbev unb ©aftioiutl)e, 
bc‘3gleid)eu and) aitbeue v̂ioate 311U gefälligen êntniß 
uetpucu — 5 e n ft e u, 3  p i e g e l, ® l a ö b ä d) e u, g-iuma* 
tafeln k. 311 ungemein billigen ûämienfä̂ eu, unb wirb 
non biefeu Beufid)euuugö»9luftalt jebeu encutuelle 3d)abeu 
fofnut unb coulant ueguliut. (Genannte ©la3neufid)euungös 
ênnffeufdjaft fielet baljeu Sl)ueu l)üd)gefd)ä̂ len Beufid)cuuug§» 

Wntuägen 311 jebeu ßcit mit Beugungen entgegen. 3ie l)at 
il)u Buueau auf beu SBaipucrftuaße 9?u. 31.

* Deu l)od)neue()uteu Damcmnelt fönncu miu in beu 
ßeit beS §afd)ing3 fel)u augelegentlid) ba3 &' 0 u f c f t i 0 u 
©e f d) Äf t  be«'3 . J ,  3 lH Írc i) l t i t  in ber ©uenabicu* 
gaffe 14, II. 3tod, empfehlen. 9113 tlid)tigeu Damen* 
fd)iteiber l)at eu and) langjährig in ^ariö  gearbeitet; feine 
(Su3cuguiffe tneubeit t)od) belobt unb babéi ift bie $aupt» 
fad)C, baß biefelben nid)t jene exorbitanten greife foftcu, wie 
in ntaud)en nuferer Damcu*^onfeftion3gefd)äfte.

Xito „Etifé P a n n ó n ia “  auf bev Sterepcferftroßc, 
ba« feit ßiirjem gtfdjloffni ttttb eiltet bitvcljgveifeubett 
áiettouiruni] itiitrvjo|)eit wirb, wirb am 1. SDiat wieber 
eröffnet tttib baburdj bie Jwuptftnbt mit ritt glänjeitbc« 
ttttb fumfort einneridjtete« Eafti bereidjevt.

P a s  Café rtilitnifliießiji in bei- Xabafgaffc ßat .'pere 
©d) l e f i n g  er  ffliattd fänflid) au fiel) gebveidjt. XaSjeibe 
wirb mit 2Ó. gebtuac gefd)(offeit unb buvd) bie girnta 
© e i f e r t  & Si'l)ue fd)iiu unb cjcfcbinacfl’oll eincjeeict)let. 
Xie äöicbem'iiffnmtg wirb aut 5. SUIäi'3 ftattfiuben.

P a s  Café (Sarattli am Elifabctljvitig würbe buvd) 
ben ©ubajieftcv Eiimwljuev Jjjemt Di o f e n f e l b ®tit«a 
angetauft.

‘ P a s  Cafe öfiáo)tlU f au ber Ede bev 9icfe(ejt8gaffe 
unb ESöntiiverftväße, wetdjed fuvje Beit gefpent war, ging 
in bie .fjänbe beö .ßcvvu 93 a 1) v Süitmoä Uber, weldjcr 
baifetbc bereite atu lii. gebruav wieber evöffnete.

P a s  b'totln'fdie /tuffceliaus au bee Ede ber ©out* 
mer unb ÍBeffcléntjigaffe Ijabett bie Herren X  c u t f d) ttttb 
E t i f d i e v  am 10. gcbvuav itbeuiomtitcn.

|ietllfimocb im ..Cafe Abiria“ in ber fíöuigíjaffe. 
Xev ©dineibev gutiu« SB e i jj beifuditc am 5. gebet- in 
genanntem Jfaffetljaufe einen ©etbftntovb, intem ev fid) mit 
einem ilicbotbev in bie Sivitft fd)t>ß. Xie guuttiouärc beä 
'Jtettungäbeveiucä tlbei'ftlljvteu beu ©djwevuevwutibeten in« 
Dlodniefpitat. SBie wir erfuhren, war bie Uvfadie beä 
Setbftuun-bbevfud)«, baß bie fiafflerin De« ermähnten fiaffec* 
tjauieä bie V'icbeämtträge SHSeiß’ itid)t eetjöite.

A k á v é -  és  e z u k o r á r a k  em e lk ed é se . Uiolsn 
időben a kávéforgalotii ismét, emelkedett. Hamburgba 
a mull h í  elsejével ege braz liai hajé rkezetl kivéval meg
rakva, mely rakományok ós ezen kiviil m íg Domingo



ts  Guatemala fajtákból tekintélyes mennyiség kelt el 
j(S Arak mellett. L o n d o n i  hírek szerint a finomabb 
fajtákban is élénk volt a kereslet, és az árak szilárdan 
tartották magukat A budapesti piaczon az árak szintén 
emelkedtek. —  A czukorvásáron szilárd a hangulat, 
mely úgy látszik nem futólagos, hanem tarlós lesz. A 
kisebb kereskedők is bátrabban vásárolnak és hosz- 
szabb illőre kezdik szükségletüket fedezni Megnehe
zíti az üzletet, hogy a gyárak áremelkedésre számítva, 
rövid időre sem csinálnak kötéseket és csak az efi'ektiv 
eladásra szorítkoznak.

go&Cöfőftc. Dev geucfbtuíd)c $  i u t e r v e i t e r 3<íno8, 
u>eíd)cv gilicét einige 3 eit im ífoffeel)aufe bcő .'pemi Sttaitbl 
9 )fanó in bér tföiiigőgafie 8 8  alő foídjcv bebienjíet war, 
ftavb am 4. Sebei im Älter bon 42 Sa&ren an fiungen* 
fd)winbfud)t. Díacbbem er ©íitglieb beő 93nbapefteu á̂ affeê  
l)a«8*®el)ilfen^erein0 mar, beteiligten fid) and) an feinem 
Vcidjeubegängitiffe, welche« bom S8 avntl)eijigem@pital in Ofen 
anő ftattfanb, fel)i biele Kollegen nnb giennbe mit bei 
^eieinőfai)ite an bei ©vi&e. Oer Veidjuam tömbe nad) 
bent Ofnei *̂ ciebl)ofe jui ewigen Stube itbcifiti)it. —- 
«nt 8 . gebet fanb baö Seidjenbcgängnift beö £> i b b e g g i 
Kálmán, gcueibnrfcbcn im ,,©afé ííntpfa" ftatt. (Ei ei* 
íeidyee cin Vlltei bou 59 gal)ien nnb enoicö bei Äaffeebau«* 
tócl)ilfen*^eiein bem íobten bic lebte ©t)rc babitid), bafj 
ei benfelben mit bei ^eieinőfal)ne nnb ben neu angefct)aff= 
teu Ä'inblid)tein auf feinem lebten SBege nntci jalylieidjci 
^ietljeilnng bon SJiitglicbevn begleitete. — 2Bal)i^aftig in 
biefem Monate hält bei íob eine reiche ©inte in 
ben Greifen bcő Míeel)«uö*(Mel)ilícmSBevehiő. Satuit bat 
fiel) bic (Eibe iibei bent ©inen gebeeft, miiffen wii gleid) 
wiebei berichten, baß A r m i e r  ^á»oő, bei in ben lebten 
flehen gat)ien ein 5Beimittlnngögefd)äft in bei Seopolbgaffe 
füllte, am 8 . gebinai am ©d)leimfd)lag beifd)ieben ift. 
©r erieid)te ein Älter bou 5 7  $al)ieu. 'Öei feinem Vcidycu - 
begänguifie mai bie Söeieinöfal)ne nnb biele greunbe nnb 
$eiel)iei bcöfelben amoefenb. Oei Vcidjnam würbe auf 
ben íiciejjtnici griebl)of nbeifül)it. SDiögc bei braue, ftieb- 
fante alte SDiattn boit feine sJii:l)c fiubeu.

Aradon a v e n d é g l ő s ö  k, é s k á v é s ő k  i p a  r- 
t á r  su l a t a  február g-én tartotta a városház kister
mében rendes évi közgyűlését W i t t m a n  Károly 
elnöklete alatt. A közgyűlés legérdekesebb tárgya az 
elnökválasztás volt, melyen nagyon lármásan, de mégis 
egyhangúlag választották meg Z e m p l é n y i  Sándort. 
Az ülésről különben a következőkben számolunk be. 
Jelen voltak: Wiitmann Károly, Polli Károly, Nagy 
Lajos, Kmetykó Lajos, Huzó István, Hamedly Ferencz, 
Grünwald Ferencz, Duífner József, dr. Barabás József 
jogtanáczos, Sonnleitner József, Schór Albert, Knapp 
Károly, Striffler József, Gavrilette Miklós, Pöltzl Miklós, 
Lajos Sándor, Brunhuber József, Faszits György, 
Vanitschek Mátyás, Fischer Jónás, Midii József, Eggen- 
hofer Antal. Elnök megnyitván az ülést, meleg sza'altban 
emlékszik meg dr Barabás József jogtanácsos és egyleti 
ügyésznek országgyűlési képviselővé történt megválasz
tásáról . és indítványozza, hogy a közgyűlés örömének 
jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. A közgyűlés ezután 
két humánus ügyben hozott határozatot Sz. 1. b legen 
fekvő tagtársunknak 6o írt, a A J.-nek pedig 30  frt 
segélyt szavazván meg. — A pénztári jelentés szerint 
az egyletnek bevétele volt 363  frt 84 kr, kiadása 
pedig 318  frt 52 kr. volt. Összes vagyon takarék- 
pénztári könyvek szerint 1981. frt 78 kr. A közgyűlés 
ezután megadta a lelmenlvényt a pénztárnoknak és a 
választmánynak, egyszersmind odaadó működésükért 
jegyzőkönyvi köszönetét mondott. — Végül a tiszt- 
ujítás volt m egejtendő; Polli Károly felállt és beszólni 
akart, mire óriási lárma keletkezett a 1 eremben, és 
„eláll!“ kiáltások halattszotlak. Pohl azután felkiáltott, 
hogy Ő addig le nem ül, míg szóhoz jutni nem hagy
ják és meg nem hallgattják. Erre még nagyobb zaj

támadt, mire Polli elkiáltotta Z e m p l é n y i  nevét, 
hirtelen megszűnt minden kiabálás, es általános csend 
és figyelem közi folytathatta a beszédet, indítványozva, 
bouy Zemplényi legyen egyhangúlag elnökké kikiáltva. 
A közgyűlés magáévá tette az indítványt, s megvá
lasztanak: elnökül Z e m p l é n y i  Sándor (egyhangú
lag), alelnökül és pénztárnokul I I a 111 e d I y Ferencz, 
választmányi tagokul p ed ig : G a v r i l e t t e  Miklós. 
V a  le  11 l a  András, N a g y  Lajos, B r u n h u b e r  Jó
zsef, S oh  i f f e r  t József és K m e t y k ó Lajos ; pót
tagokul ; II a u 11 o I d Jánoz és M i c h e l  József, 
gazdává K m e t y k ó  János. — Az a r a d i  p i n -  
c z é r e k b e t e g s é g é i  y z ő  és  t e m e t k e z é s i  
e g y l e t e  február hó 4 -ére tűzte ki rendes évi köz
gyűlését, melyet később február 1 1 -éré halasztottak. 
Tárgysorozatát az elnök jelentése, tisztikar ujjáválasz- 
tása, és indítványok képezték.

A regedei savanyuviz főraktára
B udapest, L ipét körút 21/a.

„UNICUM“
legújabb szab. sörnyomp és szikvízgyártó készülék 

folyékony szénsav a lkalm azásával.

Sörbeui veszteség nincs.
A sör mindig friss m arad. * w n

Egyetlen, közegészségi szempontból elismert 
sürkimérósi módszer.

Árjegyzéket és leírást ingyen és díjmentesen k ü ld :

MANDLER YILMOS Budapest,
Vili., Karpfenstein-utcza 18,

az első magyar folyékony szénsavgyár főkép
viselője sörkészülékek részére.

i BOROSS TESTVÉREK í
í  os. és k lr. szab. fé m á ru -g y á r

I BUDAPEST, IV. Haris-bazár 12 29. |
E Készít cs. ós kir. szab. ~
ü szétrakható jégszekrényeket, 1
i  fa g y la lt - ta r tá ly t  és gépet, sör  ön- = 
1 p ezsgető -csap ot, konyha fe lsze re lé s i = 
; tárgyakat. =
1 Főraktár Alpaeca-eziist és Alpacca = 
= asztali cvökészlet, uUczák, teakannák stb. a = 
= Brunner és tá rsa  bécsi gyárából, te lje s  lég - i  
I  szesz és v ízvezetéki b erendezési v á lla la t, jj
= Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen. E
T i m i  M ii ii ii m i  ii ni  ii m i i ............ m i  h m m  m im  m im  m m  m i  m i i  m im

jGyógy-Cognacj
vérszegényeknek |

|  ajánlja §

1 az Első Alföldi C o g n a c - G y á r
HALÁSZ FERENCZ és TÁRSA Kecskeméten

K apható B udapesten :
a  S zen es Ede, Dorottya-utcza, j |
i  N eru da Nándor, hatvani-uteza 1 1 , £
|  és Sza lád y  A ntal, Andrássv-út 8 6 .

Die anerkannt feinsten i |

Steinbrueher Biere, |
sowie das beliebte ©

Alt-Pilsenetzer Bier |
stets, in ganz frischer Qualität l| 

liefert ^
Ö R L E Y  G É Z A ,  |

B ier-Exporteur,
Budapest, V ili, külső stáczió-utca41. |

—  IK ellereien  ln  Steinbruch, hi
--------  iIn Budapest ein jedes Quantum 

franco ins Haus gestellt. l  
Versandt in die Provinz in Gebln- Ja 
den u Kisten zu 25 u.BO Flaschen. |  
—  Preiscourante gratis und franco. —  |  

l |  R e ffn l ie n p l tc b tc r n  u n d  F la sc h e n b ie r -W ie d e r -  , 
[k V e rk ä u fe r n  b eso n d ere  H ef/ilnstiffun f/eH , | j

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A

*HEINRICH SEIFERT & SOHNE
KAISERL. und KÖNIGL.

Hof-Billard-Fabrikanten
B U D A P E ST

VII. Trommelgasse Nr.

% Tß jtaü|ifnt (t jilg e m ljte r  u n ir e leg an ter

90
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X  
X  
X  
X  
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X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

® tjír  u n  ír g rü ß te  ß t l i a t i i - J l a l m h  Ä itro p a s .
Wir laden unsere P. 1\ Kunden höflichst zur Besichtigung unserer Fabrik als Sehenswürdig

keit ein und empfehlen unser wohlassortirtes Lager von neuen so auch überspielten B illards, ebenso 
unserer patenbirten anerkannt vorzüglichsten D oppelh illards, nebst siimrntlichen Requisiten, als 
Schach, Dom ino, T ivo li, Z c ittm gsh äh er etc.

Complete Kaffeehaus-Einrichtungen werden auf das Modernste und Geschmackvollste ausgeführt.

X
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X
X
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X
X
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X
X
X
X
X
X
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M Árjegyzékek ingyen s tói mentve, f j f ]  ^  ’Y  X x3T  J t i  A ,  Pr6lsl!li*lt6r f>ralis  und franco, r r

s=a
• ^ Húsfüstölde, szalámi és csemege-üzlete. Fleischselcherei-, Salami- und Delikatessen-Geschäft. «CXB

Legnagyobb és legdúsabban felszerelt raktár prágai és k assa i Grösstes und reichhaltigstes Lager in Prag’er und K ascliauer
sédar, p rágai császárhús, hol- és külföldi hús-, kolbász- és Schinken, P rager  K aiserfleisch , in- und ausländ. F le isch -

- «13» h al-kü lön legességek , hús-, ha l- és gyüinölcs-conservek , u W urstw aaren, F le isch -, F isch - u Frttchte-K onserven,
-

m>cm =  halikrában (caviar) = =  C A V I A R  = ■c*»
A iegjutányosahl) árak és pontos kiszolgálás úgy n fő-üzlet- Für billigste Preise und prompte Bedienung sowohl im H aupt-

ben, VII. Andrássy-út 37., mint a flők-ttzletekhen IV. Sebestyén geschäfte  : Andrnssy-Slrusse 37. als auch in den F ilia le n :»sál1X1 ulcza 2. és VII. Teréz-körút 0. bizlosittalik. IV, Sebastianigasse 2 und VII. Theresienring 0 wird garantál. |

Für leidende Füsse G E R O  A D O L F
Schuhmachermeister V., Badgasse Nr. 2, im D i a n a b a d  - Geb i l ude  — T e le p h o n  N r. 1081.

Legújabb folttisztitószer "löe
E ltá v o lít  zsir, v iasz- és kátrán y
fo lto k a t poszté-, selyem- 
gyapjúszövetekből,

és

I Ä -  Csak nappal 
használandó,

4 »
Neuestes 

Fleck- 
Reinigungsm'ltle!. 

<|ulfcrut Jett-, 
Padja- a. gljcerftedicn 

ntto Sudj, §eibe u. P oIIIIoITch.
Nur bei Tageslicht zn leiraucheii.

Neruda Nándor Budapest
Gyógyfiiszerkereskedő Hatvani-utcza 9. sz.

Schutzmarke.

Anerkannt als das beste Fabrikat.
Vorriitliig in Jen meisten Spezerciwaaren-Ilaiidliitigen Budapests und der Provinz. 
Grösste Fabrik Ungarns. 
F ab rik : B u d a p e s t ,  Vili,, S z e n tk irä ly i-u tc z a  ( H e r b s tg a s s e )  8,

Das Zuschlägen und 
Offenbleiben der T h ö r e n

sowie jeder Luftzug 
wird für immer  verhindert

durch meine

P a ten t C. F. Schu lze  & Co. 6 -m al präm iirt.

Unentbehrlich für jedes Hőtel, Café und R estaurant
J l f n c m  B U D A P E S T

. I V U o b l l  Theresienring 3
Preiscourante gratis u. franco. — Kostenfrei Probezeit.

S e i t  J a h r e n  in  T liä t ig 'k e i t  : in den C a f e s  Kontier, Abazzia, 
Niccolelti, Metropole, Lloyd, Fiume, Gebauer, Ilerztnann, Stidl 
(Burger), Weingruber, Venezia, Weinberger, Leander Weiss, 
Kolb, Deutsch, lvohn, Frühaul', Holstein, llerzl, Szilftdy ; 
in Hőtel Hungária, Jägerhorn, National, Central, London, 
Orient, Continental; in Restaurant liommer Redoute, 
Kommer Blumenstückl, Prindl, Hühnersteige, Brunner etc.

J f ü ü ü ü i ü ü i l ü l l  
^  Die G lasw aaren-N iederlage

I
1
I

D ie M öbel-Grosshandlim g

• des

J O S E F  R O Z A N E K
BUDAPEST,

Königsgasse Nr. 1 im Baron Orezy sehen Hause,
clor durch 33 Jahre Geschäftsleiter der hiesigen Glaswaarcn-Fabriks- 
Niederlage Slölzle’s Söhne gewesen, empfiehlt sich den hochge
schätzten Herren H oteliers, K affeesiedern, G astw irtlien  zur
geneigten Anscliatrungder verschiedentlichsten Arten und Grössen von

=  Trinkgläsern und Flaschen =
[}= von der ordinärsten bis zur feinsten S o rte ; ferner sind erhältlich ; 

G oldlcistcn , liih lerrn lu iien  und Sp iegel, Syphon- und G azeusc- 
Flliselicn elc. etc. Audi die schönsten P orzellan-S erv ices für 
Gast- und Kaffeehäuser.

Um recht zahlreichen gütigen Zuspruch bittet achtungsvoll

.IOS12F hozam:k.

Budapest, Franz losephplatz 6
liiill ein permanentes Lager von

Tischler- und Tapezierer-Möbeln
und s ä m m t l i c h e n  Gegenständen für vollständige 
Wohnungs-Einrichtungen, für mehrere hundert Zimmer 

sl.els zu billigsten Fabrikspreisen vorrillhig.

jjjflg“ Bestellungen werden übernommen und in eigener 
Tischler- oder Tapezierer- Werkstilttc unter Garantie 

ausgefiihrt. Tpß

Einrichtungen für Hotels, Kaffeehäuser etc. unter Begünstigung,

[LH

I
Lä
l
1
l
I

i Ü Ü ^

IV. kalap-utcza 5. BUDAPEST IV. H u tg asse  5. 
M agyarország legelső és legnagyobb  

helyközvetitö-intézete.
”K  Ő Z  P  () N  T ”

szállod ai, ve n déglői s kávéházi személyzet számára.
K É K ' Telefon összeköttetés, dkg

I
I
§
’i
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«  HÜTTL TÓDOI
cs. és kir. ud vari szá llitő .

M agyarország l e g n a g y o b b  porczellán-raktára.
KÜLÖNLEGESSÉG :

Vendéglők és kávéházak, szállodák és czukrászdák %  
slb. berendezése H

elismert kitűnő edényekkel, úgy fehér 
valamint színes festményekkel.

Inicziálék, monogramrook
úgy szín te mindennemű felira
tok kiváltaim a legolcsóbl) gyári 

árakon elkészíttetnek.

11 m  1111111111111111 ii 1111111111 m  11111 m  1111111111111111111111111111111111 ii 11111111111111111 ii 11111111M111

_____ 1 1 1 ,.

G r ö s s t e  Marmor-Industrie Ungarns.

M armortische fü r Cafétiers.

Budapest, Felsőerdősor 30.
ina 111111 ■ 11111 ii 1111111111111111111111111111 ■ 111 ii ■ 11111111111111111111 j 1111 ■ 1111111111111111 ii 1111111111111 fi

1
Pra m iirt Gegründet ff
Patentirt 1 8 5 2 .JUUUS JC&UESZKY I

BILLARD- und |
I QUEUES-FABRIKANT
S KOMPLETE |.
I  Kaffeehaus-Einrichtungen.
m  — Budapest, Königsgasse 59 . = —

B rm m u

Hotelier gesucht!
Ich habe das seil vielen Jahren unter dem Na

men „RomanöiOSgarten“ am schönsten und frequen
testen  P latze der S tadt Sémiin gelegene Etablis
sement käuflich an mich gebracht und bin gesonnen, 
dasselbe gänzlich umzubauen und ein Hotel, bestehend 
aus circa 17 Passagierzimmern, grossem Saal mit 
gebauter Bühne, Schnürboden und Versenkung, 
Speisesaal, Sommersalon, Garten und comfortablen 
Nebenlokalitäten, Wohnung für den Hotelier olc. 
zu errichten

Reflektanten, die dieses Etablissement zu pachten 
Willens sind, wollen sich behufs näherer Information 
und Einsichtnahme des Planes und der Kontrakts
bedingnisse (circa 5, eventuell 10 Jahre) mündlich 
oder schriftlich an den Gefertigten wenden.

Franz Streicher,
R e a l i t ä t e n  b e s i t z e t '  i n Sc  ml  in.

É)

,y . . t .k á v é h á z w w p  
stb. részére már

13 év óta szállított ^ 
szabadalm. képes 
hetilapokhoz való 
uiságtartó - táblák 
a legjobb anyagból 
mint eddig is dí
szesen elkészítve 
folyton kaphatók 
zsinórral darabja 

csak 40 kr.,
I1IRHAGER KAROLY vi.i ind »’tnddmiat känyvkitSnilte.niid.ipwUa V. Nidoi uU- •« -

KARL HOFFMANN
Budapestet’ Leichenbestattuug.

I V . Bezirk, Leopoldgasse N r. 6.
A usführung  sch ö n e r m ul p re isw ürd iger

Leichen-Bestattungen
mit itflrii fv«ntö|tfritcnt Uluper uebaufen 

rfiunc» pvadithonru

ß LA S -L K ie H E H W Ä Ö S H .
B esonders b e m e rk e n sw e rth  

I., II.. III. und IV. Classe Bestattungen 
mit G-las-Leichenwägen.

Brach Wolle Aufbahrung zu jeder Classe.

Lager von
H O L Z - ,  M E T A L L S Ä R G E N

und
Grab-Kränzen.

U e b e r f ü h r u n g  von Leichen in 
herm etisch  verschlossenen

DOPPEL-METALLSÄRGEN
nach jed e r  R ich tung  des In- und

F i l i a l - G e s c h ä f t ;  VI, Grosse Feldgasse Nr, 10,

'  " » 1

P a p t n ' - C a ^ e f e n - B t t f i r e r l a g e n

BUDAPEST C V  f  f  P  ♦  *
V. N ádor-u tcza  1 O T C  t  I t  ( V  * ^ C l t  I

Ecke Josefsplatz

empfehlen ihr reichassorlirtes Lager aller Arten

vofi 12 hi. y t. eficttc cvuf'W&tts
bis $u iu’u fcinjictt ©ubrliusf, ÜMoutr» unit %rbrrtapctim.

i  B E R N  A H M E  d er  D E C O R A T IO N  von W ohnungen, G eschäftslokalen , Cafes, R estau ran ts, H otels, 

und N eubauten hei B I L L IG S T E R  B E R E C H N U N G  und V O L L S T E R  G A R A N T IE .

Muster* und Kostenvoranschläge franco.
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Az igen tisztelt

vidéki  s z á l l o d á s ,  vendéglős,  k á v é s  és p i n c z é r  u r a k a t

tiszteletteljesen kérjük, szíveskedjenek lapunkra, mely úgyszólván minden budapesti szállodában, vendéglőben és káv 
házban található és melyet a vendégek is előszeretettel olvasnak, előfizetni.

Mindenféle vidéki tudósítást, mely szakunkba vág, szívesen veszünk és közzéteszünk, ezáltal egyszersmind 
elérve azt, hogy vidéki szakerőink is tömörülnének.

A lap előfizetési ára : egész évre ő irt, félévre 3 fi t, negyedévre 1 frt 50 kr.
Az előfizetéseket postautalványnyal kérjük hozzánk beküldeni.

Teljes tisztelettel

„A Vendéglős“ és „KáYésipar Szakközlönye“ kiadóhivatala
B udapest, IV. h a jó -u teza  6 .

Utóliangok.
Eltérve egyél» szaklapoktól, lapunk ez uj 

év elején sem beszámolót a múltról, sem 
prograinmot a jövőre nem adott. Mi lehet 
ennek oka? Bizonyára nem más, minthogy 
nem akart a múlt év mulasztásai felett vén- 
asszonyos sopánkodással keseregni, de vi
szont túlzott remények felkeltése által sem 
akart olvasó-közönsége adósává válni. A jól 
és lelkiismeretesen teljesített kötelesség fel
emelő önérzete elég a I ap Írójának, az ol
vasó előtt pedig működése nyitott könyv, 
melynek lapjai tárva állanak az érdeklődő 
számára. Meg aztán miről is számolnánk 
be? Hiszen nem tettünk sohasem ragyogó 
Ígéreteket, melyeknek be nem váltását kel
lene most az uj év elején ragyogó szó
áradat palástjával takargatni, pótolni. Kitű
zött czéljaink elérése érdekében a nyilvános
ság terén megtettük mindazt, a mit lehel- 
lünk; egy és más dologra nézve megadtuk 
a kezdeményezést, bár kész tervezettel vagy 
indilványnyal egy eszme érdekében sem 
állottunk elő, a mint hogy ez semmiféle 
szaklapnak sem lehet a kötelessége. Aki 
tudni akarja, mit tettünk, olvassa el lapunk 
múlt évi folyamát, ott megtalál mindent. Egy 
ilyen futólagos áttekintés minden programúi
nál vagy beszámolónál ékesebben tanúsít az 
általunk képviselt érdekek megvédése és fej
lesztése érdekében kifejtett tevékenységünk 
mellett, és hogy napi sajtónk a megindított 
vagy tényleg kezdeményezett reformok tekin
tetében nagyobb eredményeket, fényesebb 
faclumokat nem örökíthetett meg, nem raj
tunk állott. Sajátos viszonyok közt élve, 
sajátos eszközökkel működve, a csekélyt, is 
örömmel kellett fogadnunk. Meglevő viszo
nyainkat nem lehel egy csapással megvál
toztatni, elég ha fokozatosan törekszünk a 
tökély felé, mert minden egészséges fejlődés 
alapfeltétele a lépésről-lépésre történő hala
dás. Ennek ellenkezőjét adott viszonyaink 
közepette még elképzelni sem lehetséges, 
midőn különösen a szervezkedés első felté
telei sem advák meg.

De h iába! Ma mindenki szereti tudni, 
miért járat egy lapot; szereti főképp, ha a 
működés, melynek bizonyos tekintetekben 
részese is, bizonyos jelszó alatt történik, 
mert neki nem elég a lényeg, kell a külső, 
kell a czim. Szóval, kell a szerkesztői adós
levél, kell a programm. Azzal is szolgálha
tunk, ha éppen kell. Elveink, bár ki nem 
mondva, veres fonalként húzódnak keresztül 
összes czikkeinken. És ez elvek : a vendéglős
ipar szervezése és fejlesztése, érdekeinek 
megvédése, magyarrá tétele stb. egyrészt, 
más oldalról a vendéglős-tanonezügy rende
zése, a segédek műveltségének, társadalmi 
niveaujának emelése, egyleti életük egysége
sítése, szervezése; ezeknek felszabadítása 
azon viszás körülmények alól, melyeknek a 
helyszerzés körül ki vaunak téve, ezeknek

rehabilitálása a társadalommal szemben a 
körükből való eltávolítása által azoknak, 
kiknek ottléte a puriíikáczió nagy munkáját a 
beadandó reformok kezdetén komolyan veszé
lyeztethetné. Ez az, amire törekedtünk a 
múltban, ez fogja czélunkal képezni a jövő
ben is. Hogy segédeink érdekeinek képvise
letére miért helyeztünk oly nagy súlyt, elég 
lesz egyebektől eltekintve csak azzal indo
kolnunk, hogy iparunk jövő képviselőiről 
volt szó. Bár gyakorlati emberek vagyunk s 
ilyenekhez szólunk, lapunk Írói eszmei alapra 
helyezkedtek. Nem is fog találkozni — hisz- 
sztik — aki ezt helytelenítené. Mert csak az 
tud igazán lelkesedni, ki egy eszmét tűzött 
ki élte feladatául Azért vetettük fel az or
szágos egyesülés hatalmas és nagyrahivntott 
eszméjét, hogy egy ilyen egyesület kilátásba 
helyezésével minden egyesben lelkesedést 
keltve, e lelkesedést ügyünk érdekében 
gyümölcsöztethessük az öntudatos és bátor 
cselekvés terén. S mert' itt születtünk e 
földön, mert mindenek előtt magyarok va
gyunk, az intézményeink fejlesztése érdeke
ben telt összes újításain magyar szabadelvű 
gondolkodás lengi át. Ily módon akartuk és 
akarjuk elérni, hogy segédeinket a komoly 
munka terére vezetve, nekik a nemes gon
dolkodás és független cselekvés eszméit ad
hassuk fegyverül az élet küzdelmei ellen. 
Meglevő segéd egyleteink megked vei telesén 
fáradoztunk, alkalomadtán megtörtént dol
gokkal ufalva arra, hogy mennyire szüksé
ges, hogy annak minden egyes tagja legyen, 
de egy nagyon kényes seb megoperálásálól 
sem riadtunk vissza, midőn szembeszállot- 
tunk azon rágalmakkal, melyekkel a pinczért 
a társadalom rogyásig elhalmozta. E pusz
tító rákfenét, mely mindig a szégyen pírját 
lövelte arezunkba, kivágtuk, teljesen meg
szüntettük. De optimisták sem voltunk.

Ugyanekkor tényleges’ hibáinkra rámu
tatva, elmondtuk mindazt, a mivel a pinczér 
a társadalommal szemben tartozik. S tettük 
ezt nyiltan, minden ál-gyengélkedés nélkül; 
hadd fájjon, a hol talált. A pinezérek szel
lemi és erkölcsi érdekében azonban nem
csak ezt leltük.

Alapos tollak vetlek részt az ipari szak
oktatás feladatainak és módozatainak meg
vitatásában és illetve elkészítésében. Magá
nak az intézmény behozatalának szükséges
sége nem is képezte eszmecsere vagy vitatás 
dolgát, olyan hiánypótló hivatás vár az 
intézményre. A tervezet el is készült, életbe 
léptetése is csak időkérdés. Csak egyéb viszo
nyainkba történendő beigtatásáról nem volt 
szó. Ha ez intézményünk már virágozni fog, 
az első pinczér-iskolát végzett ifjakat az élet
nek kell majd átadni, e kérdés elől sem 
lehet majd kitérni. Fel lett vetve, s csak tér- 
hiány miatt részesült mostohább elbánásban 
a tornázás, társas kirándulások, mulatságok, 
nyilvános felolvasások, stb. nagyfontosságu 
ügy, melyek elvégre mégis csak mellékkér

dések lévén, nem is igényelhettek nagyobi) 
figyelmet a fontosabbak miatt. A. pinezér- 
ifjuság belügyeiben tehát mint látható, jelen
tékeny szerepet vittünk, s —: nyiltan be
valljuk közös nagy örömünkre, mert nem 
is mi, hanem maga az ifjúság szólott akkor.

Ez a múlt. ítéljen mindenki gyűlölet és 
részrehajlás nélkül. Elismerést, dicséretet 
nem kérünk, birálat elől ki nem térünk

Ámde milyen lesz a jövő? Mint a múlt. 
eszmék, újítások, indítványok stb. érdekében 
úgy a vendéglős ipar, mint a segédek spe- 
cziális érdekei számára szabad és tág tért 
nyitunk mindazoknak, akik csak szólald 
akarnak. Személyes agressiók kizárásával 
teljes pártatlanság mérvadásával törekedve 
arra, hogy ne csak fővárosi érdekeket szol
gáljunk, hanem kapcsol teremtve a főváros 
és vidék közt, a létező és létesítendő egy
letek számára, ismertetjük a köreinket ér
deklő tudományos és szocziális viszonyokat, 
a külföld hasonló köreiben felmerülő moz
galmakat, tudva, hogy nem szégyen mástól 
tanulni.

Ezek után bizalommal, de teljes köteles
ségtudással lépünk az uj évbe, bizton re
mélve, hogy közös vállvetéssel sikerülni fog 
közös czéljainkat elérni. Úgy legyen!

K i s s  L a jo s .

Germanizálunk ?
Választmányunk két átiratot tárgyalt legutóbbi ülé

sében. a melyek a „Vendéglősök magynrosító-társa- 
ságá“-tól érkeztek társulatunk elnökségéhez, s a me
lyeknek egyikében egy nem éppen nagy gonddal 
rejtett vád foglaltatik. Ezen átiratban ugyanis a fent- 
emlíiett magyarosító-társaság azzal a felszólítással já 
rulván elnökségünkhez, hogy a társulati irodahelyiség 
felelt függő német czimtábla eltávolítassék ; ezen fel
hívását többek között eme szavakkal vezeti be : „addig 
is. mig ipartársulatunk belszervezetét teljesen magyarrá 
tehetjük stb .“, ami elég világosan annyit jelent, hogy 
a magyarosítótársaság véleménye szerint társulatunk 
belszervezete ez idő szerint még nem magyar.

Nem akarunk itt most formai dolgokban gáncsos- 
kodni, nem akarjuk feszegetni, vájjon a  jó illemmel 
összefér-e az ily hangon irt m egkeresés; azt sem 
akarjuk vizsgálni, hogy e kifejezés: „ipar társulat unt',“ 
mily alapon szerzett jogon használtatik ott, mert tud- 
tunkkal a „vendéglősök magyarosító-társasága“ tag
jaink sorában nem szerepel; hanem érdemileg akarunk 
e vádhoz hozzászólni s egyúttal ama rugókkal is vé
gezni, a melyek hol rejtve, hol ismét nyiltan egv, bár 
nem széleskörű, de mindamellett sajnálatos mozga
lomnak indítói.

Sokáig haboztunk ezen ügyet lapunkban tárgyalni, 
mert e hercze-hurczán a személyeskedés bélyege any- 
nyira észrevehető, hogy annak lapunkba való átplán- 
tálását azon elvünkkel, mely szerint lapunk hasábjai 
tisztán csak tárgyilagos, szigorúan szakszerű ügyek 
megvitatására es kifejtésére használtassanak fel, össze
egyeztetni nem tudtuk. De mert lapunkban minden 
beérkezett átiratot közölni szoktunk s e tekintetben 
ebben az esetben sem akartunk kivételt tenni, kény
telenek vagyunk ez ügygyei foglalkozni, nehogy hall
gatásunk beismerésnek lássék.

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy semmiféle 
körülmény nem indíthat bennünket arra, hogy lapunkban 
ezen ügyre a  jövőben is visszatérjünk s e tárgyban 
polémiának adjunk helyei.

Fejtegetéseinkben a „Vendéglősök Lapja“ nyomá



kell haladnunk, mert hisz a , vendéglősök magyarositó- 
társaságával“ még csak a fennemlitett 2 átirat által 
jöttünk érintkezésbe, inig ellenben az említett lap már 
régebben ismerteti velünk ama intenciókat, a melyek 
a magyarositó-társaságot vezérlik, és ezen ismertetést 
annyiban kell authentikusnak elfogadnunk, a meny
nyiben ama lap szerkesztője az ipartársulathoz érkezett, 
szóban forgó átiratokat mint a magyarositó-társaság jegy
zője irta alá. Így tehát ama lapot joggal tekinthetjük a 
magyarositó-társaság hivatalos, vagy mondjuk „félhi
vatalos“ közlönyének.

Szép és lelkesítő czimmel ruházta fel a „Vendég
lősök Lapja“ szerkesztője ama „társaságot“ , és csak 
azt sajnáljuk, hogy az a czimen kívül működésének 
irányát is onnan vette.

Hazánk nyelvét mcyhonositani ott, a ltol még 
idegen, terjeszteni, megerősíteni ott, a hol már ott
honos, ipari üzlet-gyakorlatunkban a magyar nyelvet 
teljesen árvényre emelni s erre a közönség közremű
ködését is megnyerni bizonyára oly feladat, mely meg
érdemli, hogy annak megoldásában mindnyájan egész 
lelkesedéssel közreműködjünk.

Ily irányú működést kellene várnunk oly tábortól, 
a mely a „magyarosodás“ lelkesítő mottóját irta fel 
zászlójára.

Azonban mily messze esik eme iránytól ama mű
ködés, a melyet a „Vendéglősök Lapja“ állítólag 
eme feladat szolgálatában kifeji ! Szándékosan nevez
zük meg itt a „Vendéglősök Lapját“ , mert nem a 
magyarositó-társaság tagjait kívánjuk hibáztatni, a kik 
meggyőződésünk szerint tiszta és nemes czélért szö
vetkeztek, hanem oda kívánunk mutatni, a hol a hang
zatosán kitűzött eszme, nem a tiszta meggyőződésből, 
nem a haza-, nem az anyanyelv iránti szeretet és 
lelkesedésből, nem is az iparunk iránti őszinte ragasz
kodásból vette eredetét, hanem egyéni érdekekben 
gyökeredzik.

Nem a hazafias szózat lelkesítő szava hangzik 
onnan, nem a szeretet melege sugárzik onnan, mely 
egygyé olvaszthatná az érzelmeket, kiengeszlelhetetlen 
gyűlölet, de ádáz düh, szenvedély és harag, ezek amaz 
eszközök, melyekkel a „Vendéglősök Lapja“ eme ma
gasztos eszméért küzd.

Szenvedélye —  mely ipartársulatunktól történt ön
kénytelen megválásából veszi eredetét — természe
tesen kizárólag a társulat vezetősége ellen fordul, 
csakhogy bármi czifra legyen is a szűr, a lóláb mégis 
csak kilátszik alóla.

De hát nézzük csak a bünlajstromot, a melyet a 
„Vendéglősök Lapja“ elibünk tart, mivel is vádol 
tehát ?

Először, hogy választmányunk csupa német ajkú 
tagokból áll.

Azt hisszük, hogy ezzel a váddal röviden végez
hetünk. A ki választmányunk tagjait ismeri, tudni fogja, 
hogy hazánk nyelvét értik és beszélik, s ha egy-ket
tőnek bölcsőjét nem magyar dal mellett ringatták is, 
a haza iránti szeretet és kötelességérzet nyilvánulását 
láthatjuk abban, hogy idegen ajkú létükre a magyar 
nyelvvel tehetségük szerint megbirkóztak s hogy gyer
mekeiket már abban a korban, a midőn még nem az 
iskolai, hanem csupán csak a családi nevelés érvé
nyesül, magyar szellemben, magyar nyelven nevelik. 
De mindettől eltekintve, e vád a logikának oly teljes 
hiányában szenved, hogy lehetetlen rajta nem mosolyogni. 
Hisz azok, a kik a társulat ügyeit ma intézik, nem 
önhatalmúlag jutottak tisztségükhöz, hanem a közgyűlés 
határozatából állanak társulatunk élén s igy a vád 
csak ama foiumot érhetné, a melynek nevében éppen 
a „Vendéglősök Lapja“ a mai állapotot égbe kiáltó 
bűnnek mondja.

Mindenesetre különös azonban, hogy a „Vendég
lősök Lapja“ éppen csak azóta ismeri németeknek a 
választmány tagjait, a mióta a társulat megszakító a 
vele való összeköttetést.

Egy további vádja, mely az előbbinek mintegy 
kifolyásául tekinthető, abban kulminál, hogy társula- i 
tunk ügykezelése, vagy ha úgy tetszik „ belszervezcte“ 
sím magyar.

Erre csak annyit jegyzőnk meg, hogy levelezésünk, 
könyveink, tárgyalásaink és jegyzőkönyveink magyar 
nyelven vezettetnek, a miről mindenki bármikor meg
győződhetik, s ha kivételesen egyik-másik tag, tár
gyalásaink folyamán a német nyelvet használja is, — 
mert hazánk nyelvét annyira folyékonyan nem bírja, 
hogy rögtönzött beszédben véleményét praecise kife
jezhesse, azért választmányunkra a germanizálás 
bélyegét rásütni, csak rosszakaratú czélzatossággal lehet.

De a „Vendéglősök Lapja“ választmányunkat nem
csak saját szükebb körében, hanem kijeié való műkö
désében is a germánhálással vádolja s ezen vád
jának beigazolására diadalmasan mutat az ipartársulat 
lapjára, melyet következetesen csak „német közlöny
nek“ nevez

Értjük, hogy a „Vendéglősök Lapja“ , haragjában 
a paroxismus lemagasabb fokát akkor éri el, a midőn 
lapunkkal foglalkozik, mert ama sebjei kezdenek ekkor 
sajogni, a melyekért választmányunkat okozza, a melyek 
azonban tényleg nem onnan, hanem önönkezétől erednek.

Azonban a szenvedély, a harag rendesen a logikus 
gondolkodás rovására szokott fejlődni s ez nagyon 
meglátszik a „Vendéglősök Lapja“ okoskodásán is.

Hivatkozik hosszú éveken át a társulat szolgála
tában kifejtett működésére, a magyarság, illetőleg a 
magyarosodás érdekében vívott harcsaira, s egy léleg
zetben tüzet és poklot kiált a társulat vezetőségére, 
a mely a magyarosodás ügyét egy lépéssel, sem vitte 
előbbre, a mely rosszakaratú, hazafiatlan, tehetetlen és
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persze háladatlan is, mert a „Vendéglősök Lapja“ 
szolgálataira többé nem rellektál.

Engedőimet kérünk, de itt veszedelmes ellenmon
dásba keveredett a „Vendéglősök Lapja.“

Társulatunk választmánya nem kívánta volna szol
gálni a magyarosodás ügyét? Hát nem-e választmá
nyunk választotta meg éveken át a „Vendéglősök 
Lapját“ eszközül arra, hogy a társulat tagjaival szel
lemi érintkezésben legyen, ugyanazt a „Vendéglősök 
Lapját“, a mely önérzettel mondja magáról, hogy 
mindenkor csak a magyarosodás eszméjéért küzdött ?

Ha tehát választmányunknak valóban nem sikerült 
a magyarosodást előbbrevinni, akkor, csak az általa 
erre választott eszköz lehetett rósz, s választmá
nyunkat csak annyiban érhetné szemrehányás, hogy az 
eszközön már régebben nem változta lőtt.

De nem csak a magyarosodás dolgában, hanem 
ipari szempontból is hasznavehetetlen eszköznek bizo
nyult a „Vendéglősök Lapja“ , a mely sohasem állott 
feladatának magaslatán úgy, hogy a javulás reményének 
folytonos meghiúsulása folytán választmányunk végre 
is kénytelen volt a társulat tagjaival szükséges érint
kezést más úton keresni.

így történt azután, hogy választmányunk a köz
gyűlés elé ama indítványt terjesztő, a melynek elfo
gadása folytán lapunkat, a társulat „Értesítőjét“ ala
pítottuk.

Hogy mily irányt tűztünk ki ebben magunknak, 
azt megmondtuk lapunk első számában is kimutattuk 
eddigi működésünkben.

Szakszerű és tárgyilagos tartalom, ez volt főelvünk.
Nem rímekbe szedett szerelmi sóhajok, nem ipari 

ügyeinktől nagyon is messze eső „karczolatok1, nem 
is a Magyarországon tartott összes zászlószentelési 
ünnepélyeknek kimerítő és lehetőleg nagy betűkben 
való leírása, hanem komoly és lelkiismeretes felka
rolása mindannak, a mivel iparunk és szaktársaink 
érdekeit szolgáljuk : ez a főczélunk.

Hogy lapunk német szöveggel is bir, abból nehéz 
lesz ránk sütni a germanizálás bélyegét, minden esetre 
legnehezebb a „Vendéglősök L apjáénak, a mely, mint 
már említettük, fennen hirdeti magáról hogy min
denkor csak a magyarosodást szolgálta; igy tehát 
azon körülménynél fogva, hogy maga is évek hosszú 
során át német szöveggel jelent meg, lapunk német 
szövegéből hazafiatlanságunkat talán mégis nehéz lesz 
meggyőzően kimagyarázni.

Nyugodtan is maradhat e tekintetben a „Vendég
lősök Lapja“ ; a német szöveggel ő sem vétett hazaíi- 
sága ellen. Ez oly dolog, a melyet az iparunkban 
jelenleg uralkodó viszonyok még szükségessé tesznek, 
mert társaink között számosán vannak még, a kiknek 
ifjú évei oly időbe esnek, a mikor a magyar szó el
nyomva volt, az iskolát, a társadalmat, a közéletet a 
német nyelv dominálta, s ennélfogva különösen itt 
a fővárosban a magyar nyelv elsajátítására csak akkor 
nyílott számukra alkalom, a midőn a mindennapi 
kenyér utáni kereset a tanulásra már vajmi kevés időt 
hagyott.

Ezek iránt való tekintettel ragaszkodunk lapunkban 
egyelőre még a német szöveghez, mert nem ismerhetjük 
el méltányosnak, hogy azok, a kiktől iíju korukban 
megtagadtatott, hogy hazájuk nyelvét beszélhessék, 
most, a mikor ezen nyelvet nem bírják annyira hogy 
egy magyar nyelven irt közleményt nehézség nélkül 
megérthessenek, a társulat támogatásából kizárassanak.

Hisszük, hogy nincs messze az idő, a mikor 
ebben is változtathatunk s akkor majd ismét szóba 
állunk a „Vendéglősök Lapjával“ (ha élünk!) s meg
kérdezzük, vájjon a kölcsönbe vett, kissé esetlenül 
redőzött mártír köpönyeget még mindig nem akarja-e 
saját tulajdon kabátjával cserélni.

Egyelőre pedig nyugodtan várjuk évi rendes köz
gyűlésünk rendes határozatát, mely eljárásunk felett 
Ítéletet mondani lesz hivatva.

A „Vendéglősök Lapjától“ pedig azzal búcsúzunk 
el, hogy vele szemben jelen felszólalásunk volt első 
és utolsó polémiánk.

(A Budapesti Szállodások, Vendéglősük és 
Korcsmárosok Ipaitársulatának Értesítőjéből.)
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(Sßronifleit Slufflilvnng. Gäcitia fi r a p f e n ßat itüin(icl) bic 
braue grau geheißen, ber mir bie Érfiiibmig be« fcilljer 
jur Spejialitiit geworbenen SBartwerfä »erbauten. Sím 
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biefe ®arftctiung ridjtig ifi, mag baßiugeftcüt bleiben; 
£l)atfad)c ifi, baß bie firapfeu lange Seit ßiiiburd) in 
Síién Iliébe alá geftgevidit, benn alá eigentlkßeä ga[d)ingá> 
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©Urgerá. üiatllrlid) marén fie bantals billiger alá ßciitc. 
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fe(jc" — Vier ©finge um fiebeu bib neun filetier, fünf 
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meißner íafclferuice, ttod) cleftrifdje 'Dciettdjimig — matt 
aß auf jimtertien Jedem mit fd)warjcn tBcflcrfcu bei beut 
íidjle gualmciiber Uiifdjiittferjeii ttnb ber Sitiid) ijattc fo 
gut wie (eilte Siegietoften. SBic 311 gewiffeit ©eiegeuijeiten 
bei feiner biefer „lafcln" bic firapfeu fcljleu bnrften, [0 
attdj nidjt bei beut bamaiö libiidjcu SluSwerfcn Pott i'cbenS» 
iiiiltclii anlüßlid) freubiger Sreigniffe. 3 h beit 9ledjnitngett 
ber Stabtiämmerer fiubet fid) unter Slubcrcut geiegeutlid) 
ber ©rbijitlbigintg gofcfá I. am 22. September 1705 
foigeubc 'Soft: „tim ©rabéit 311m guibeitett $irf<ßen am 
'libcitb brei goittaiieu roll) ttnb weißen fficitt unter baS 
Sold) außgeiaffen, gcbrattcncá, '•!} r 0 t 11 tt b f i r a p f e u  
a u S g e w o r f e  11, gacit 400 fl."'(later SDiatßiaägttljrmau, 
er,3ä()lt in [einer CSIjtoitif, baß 3111- Seiet ber ©eburt Seopolb’a 
bcá elften ©oßtteä fiarl’á VI. — 13. Siprii 1710 — 
„au perfdjiebciteit fÜiitiiflet .fpättfievti, iugieidjett au bem 
i'anb Jpattß mib auf beut (pof, bor bem aüljiefigcit ©labt» 
Statt), adcrljaub Etjieugcrüfle aufgeridjtct würben, ans 
beiten man tfjeiiä ©clb, tljeiiS g-ieifd), fi r a p f e 11, ©etumei, 
unter írompeiten ttttb fanden ©djalie, auäwetffen imb 
bei auberct treffiidjfter fUlttfif rottj ttnb weißen Sßeitt 
fpriugcn (affen Ijabe" ; auläßlidj ber Siröiuing ícopoib’á II. 
— Í 790 — würben am ©rabat 250 „üjanbel" SBiirfi 
ttnb 1500 firapfeu linier bie ülicnge geworfelt. ®ie fiofteu 
bafilr waren ilbrigettá rcdjt gering, beim ber berliijiutefte 
„firapfeubarter" jener Seit, Ultid) © d) 111 i b I in ber ©eilet» 
gaffe, ber fehle fiouttirrcnteii tu ber Söriiutieifhaße, 31t 
S t. Ultid) ttnb am gitbeiiplal) afle fiegreid) átlő bem 
gelbe gefeßtagen balle, Perfaufle baä © tili 311 brei filetier. 
Btt IDiaria ißecefia’ä Seiten fing man an, bie firapfeu 
itieijr alá eigetiliidjeä gafd)tngá»Söartwerf 311 cffcit; 3111 
fioitgreßseit (ernte fobaitu baä iiiternatjouale jliibtifiuu von 
imidjtigeii gürften mtb intereffaitteit beuten reut, bon 
fingen ®ipIomatcu mtb (»feiten grauen, wcldje biefe §aupt» 
mtb Staatäaftion in SBieit 3tifammeufü()rtc, biefe ©pejiaii» 
tat ber löietter fiiidjc, bic furj »orijer burd) bie gnttgfer 
fiall;ariua 'jt I a p e t, bie ttod) mit SO faßten am 'Dieb!» 
matti ißt ©cfdjaft betrieb, iljre (gcittige Sßodfommenßeit 
erßaileu balle, feuiieii mib lieben — nad) einer appropima» 
til’eu Sd)ä(sung würben bamaiä S bis 10 SDtidioucn 
firapfeu »erjeßrt — mib trug bereu Diiißm in bie ganje 
dSelt (jiitauä. ®ic iiiilje aber ißreS 9lufel)euä errangen bic 
firapfeu bei miä jwifdjen ben Bwaldiger» imb beit giiufsiger» 
jaljreu. ®ic materielle 'Jlidjtung biefer Bt’it »erßalf ißneit 
311 „gefedfdjaftiidjer SBebeutnng", mib baä fi rapfeu baden 
würbe im gafdjiug 31t einer ber widjtigflen Aufgaben einer 
guten biirgetlidjeti .fjanäfran. 'Klan fdjidte fid) bic Keinen, 
runbligeii ®inger, — bic, mie im illealiä 311 (efeu fteijt, 
ieidjt mib flaumig mib nur fo groß fein füllten, baß fie 
bie Ocffnung eitieä mäßigen ffiaffergiafeä bedien, mib beten 
^attptjierbe baä iid)le, nur burd) große Slotfldjt beim 
Söacfett 311 erreidjenbe „Siaitbi" war — aiä Sfnfmertfam* 
feit gegeufeitrg ittS $au«. fieitter »011 beu gaßdofen SpauS» 
bädett jener Beit (omile ftalljiubeii, ohne baß ttad) beut 
trabitimieBen fi'alb«jd)Uig( einige ©(ßiiffeiit pod .Krapfen 
wären aufgetrageu worben; ja jogar bie ©pmboiit ber 
Siebe ßatle fid) ißrer bemädjtigt, mib 030113 allgemein galt 
eä in beit fieinbilrgerlidien Streifen aiä ein ßetdjen ber 
Scriobutig, weint matt mit einem jungen SDtäbdjen einen 
firapfeu Ißeille.

A pinezér kei’esztneve.
Keresztnéven a kiritlyt, fejedelmeket és a pin- 

ezért szokták említeni. A királyok keresztnevén való 
nevezésének okát tudjuk, a pinczérnól sejtjük. Még 
a régi világban, amikor a vendéglők és kávéltá- 
zak bölcsőkorukat élték az eféle nyilvános helyi
ségeknek patrinrchalisabb színezetük volt. A Pista 
gyerek mint boriin vagy marqueitr egy helyre ra
gadt. Ott nőtt fel a vendégek között, érte el ka
maszkorát, serkedezett ki a bajusza, lett belőle 
munkabíró férfin. Azért ő csak mégis Pistának 
maradt. Az ujnbbi időben, amikor a kávéházak és 
étkező helyiségek sokkal nyilvánosabb jelegllek, 
bizony megillethetné a főpinezért a vezetékneve. 
A modern kor nemcsak azért őrizi meg a régi 
szokást, mert megszokta, hanem praktikus szem
pontból. Mert milyen furcsán hangzanak, lm a 
vendég igy szólítana a főpinezért: Blitzblaustein- 
gieser vagy Verestoronyszoghy ttr t íz e te k .............

Igaz, hogy a keresztnéven való szóllítás a 
pinezért a szolgaiság alsó rétegébe degradálja, 
mert tudjuk, hogy keresztnevén a házi szolgálat
ban levő cselédséget is szokták szólítani; de fel
tétlen bíznunk keli a modern társadalom helyes 
felfogásában, mely a pinezért daczára a kereszt
nevén való szóHtásnak, nem olyan alárendeltnek 
tekinti, aki a szolgaiságra van kárhoztatva. A pin- 
czérrel szemben még mindig fennállónak némi 
előítéletek, melyek csak akkor oszlathatók ej tel
jesen, lm a pinezérkópesités-adta quaíifikácziót 
fogja megszerezhetni.

Az idő már annyira előrehaladt, a munkás 
társadalom már oly magasra emelte fejét, hogy a



pinczérköpesltés eszméje már a kivitelnek készül j 
alapját megvetni.

Á pinezérkópesítós nemcsak morális szempont- i 
ból, hanem a kávés és vendéglői ipar fellendítése 
irAnti tekintetből lesz Üdvös.

Igen, de nem szabad az ibőtől vívni, hogy a 
stílt galambot a sztlnkba repítse, hanem t e n n i  
i s  k e l l .

Minden alkalommal, mikor egy pinczért a 
keresztnevén szólítja a vendég, gondoljon arra, 
hogy a pinczérképesttés-sztllte qualifikáczió bírá
sakor máskép tog ez a szó a fülébe hangzani. 
Mert a megszólításban is van egy kis különbség.

P éter .

Báli készülődés.
Meghívó akadt a kezembe, mely Így hangzott: 

„A budapesti I. és II1. kér. szállodások, vendéglősük, 
bor- és sörmérők ipartársulata temetkezési alapja 
javára 1802. évi február hó 16-án a II. kér. 
medve-utczai „Fáczán“ termeiben jétékonyczélu bált 
rendez, melyre Czimedet tisztelettel meghívja“ stb. 
stb. Azután következtek a bálbizottság tagjai, 
számszerűit 56-an. Aki e meghívót olvasta, bizo
nyára nem gondolt arra, hogy a meghívókon elő
forduló nevek viselői mily nagy fáradsággal és 
buzgalommal munkálkodnak azon, hogy a bálnak i 
anyagi sikere szép összeget juttasson a temetkezési 
egylet javára. Jótékony czélért fáradni, mily ma
gasztos gondolat, jótékony czélért mulatni, mily 
hálás és kedves dolog. Hogy is lesz csak? Tüzes- 
vérü fiatal ember elegánsan kicsípve, gazella- 
term etű leánykát átkarolva fog a sima parketten 
végigrepülni. Kedves mosolygás, barátságos viszont
látás, szép hölgykoszoru vidám csevegése, a fehér 
asztalnál való baráti kocczintás, a változatos zene ; 
élvezete, kedves ismerősök vidám mulatozása: ez ! 
lesz a bál képe. Mindenütt mosolygó, ragyogó erez, , 
m indenütt élénkség és a gyüngédnem kedves jelen
ségei. Úgy is kell annak lenni. Nem hiába fáradt 
B ittn e r  Alajos rend. biz. elnök, aki a bál sikeré
nek előmozdítására páratlan buzgalmat fejtett ki. 
Az ő személyisége, neve már a felsikert kell, j 

hogy biztosítsa; a siker másik felét az ő nmbi- i 
eziózus igyekezete kell, hogy megszerezze.

Pesti lakos vagyok, messzire vagyok a bál szín
helyétől, de már csak én is elmegyek.

Megakarom nézni, hogy tudnak iótókonyczólra 
tánczolni ? ■

Milyen boldogság lesz végig nézni a tánezolók 
és mulatozók vidám seregén ; milyen kellemes lesz 
a szép leányok kedves csapatán végigtekinteni, 
amint hangos kacznj és csevegés közepette lejtik 
a-tánezot, a lllzes csárdást és az ábárándos korin- 
gőt. S mikor tapasztalni fogom, hogy a hálózó kö
zönség oly nagy számmal van képviselve: akkor 
megnyugtatott érzülettel fogom elhagyni a mulatság 
színhelyét s azokra fogok gondolni, akiknek ez a 
bál enyhítette nyomorát, s másoknak pedig meg
szerezte a csendes nyugodalmat.
-.!✓  \i/ \l/ -.!✓  -.!/• \ 1/  sí/- \l/ N*/- \£/* \£/- N*/- S>/- N*,<_
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Házi-bál a Hungária íiagyszállodában.
A Hungária nagyszálloda személyzete közös meg- : 

állapodás utján elhatározta, hogy miként a múlt i 
esztendőben, ez idén ismét li á z i-b á 1 1 rendez.

A bál m egtartása márczius hó 5-én lesz. A báj 
tiszta jövedelme ismét a személyzeti betegsegélyző 
alap javára fog fordíttatni. A mulatság a szálloda 
összes földszinti helyiségeiben fog megtartatni, és a 
működő bizottság folyó hó 2 0 -ától kezdve fogja 
szétküldeni a meghívókat, és az idei bált sokkal 
fényesebben fogják rendezni, m int a múlt évit, a 
minek következtében a jegyek árát és pedig a 
személy-jegyet 3 frtra , a család-jegyet 5 és 6  írtra» 
az étkezést és sört beleértve ('buffet szintén sza
badj. felemelni kellett.

*
Bátorkodunk t. iparunkhoz tartozóknak és is

merőseinknek tudomására adni, hogy házi-bálunkat 
1892. márczius hó 5-én rendezzük. Felkérjük a t. 
vendéglős urakat, valamint t,. kartársainkat, hogy 
azon mentül számosabban résztvenni szíveskedjenek.
A meghívókat e hó 20-ától kezdve fogjuk szétküldeni. 
Aki esetleg meghívót nem kapna és szándékozik 
résztvenni a bálon, a Hungária szálloda irodájában 
vagy H i l l e b r a n d  J. főpinezér úrhoz fordulhat. 
B e l é p t i  j e g y e k  ugyanott kaphatók. Továbbá 
azt is köztudomásra adjuk, hogy az idén sokkal 
fényesebben fogjuk rendezni bálunkat, mint a múlt 
évben. Gondoskodva le tt arról, hogy a hölgyek 
rendkívül érdekes meglepetésben részesüljenek, a 
mennyiben táncz közben ajándékok lesznek szét
osztva és hölgy-válasz alkalmával tréfás jeleneteket 
fogunk rendezni.

Bálunk érdekében semmi fáradságot kímélni 
nem fogunk.

Maradunk tisztelettel
A Hungária nagyszálloda házi-báljának 

rendező-bizottsága.
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MEGHÍVÓ.
A BUDAPESTI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLÖ8ÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA ÉS A A BUDAPESTI PINCZÉR-EGYLET ÁLTAL KÖZÖSEN 

1892. ÉVI FEBRUÁR 24 ÉN, A FŐVÁROSI VIGADÓ ÖSSZES TERMEIBEN RENDEZENDŐ 

Jótékonyczélu

Zártkörű Elite-Bálra
W irth  Ferenoz, F ö rs te r  Kornél, Idb. K am m er E rnő, Glück F rigyes, Gundel János,

bál-aloliiük. rondc/ö-l i/oll- . elnök. ti-z te lc tlie lie lnök . fő pén/.lúros. Iiál-elnük.

F ark as János, H illebrand József, Tom ola Roland,
jegyző. rondcző-hi/.ollsági nlclnök. pénz tá ros.

K ezdete  9  órakor. A jegyek  ára  : Személy-Jegy .7 f r t .  — C saládjegy (1 úr, 3 hö lgy) f i  f r t .
Jegyek  a meghívó elömutatása melleit vúlS hatók : az ipartársu l»ti irodában (IV. Himző-utcza 1), 

a pinczér-egylel irodájában (IV. Granátos-utcza 8), továbbá minden szállodában, vendéglőben és este 
a pénztárnál.

A tiszta jövedelemnek a vendéglősök ipar- A tiszta jövedelemnek, a pinezór-egylet meg- 
társulatát megillető feléből: I illető feléből:

a0% egy szakiskola létesítésére, 20 '/,, egy szakiskola létesítésére,
/O1., az elaggot szegénvsorsu vendéglősök se- i 80% a pinczér-egylet betegsegélyző-és tomet- 

gélyozésére szolgáló alap javára fog fordiltatni. 1 kozési pénztára javára fog fordiltatni.
JEGYZET: A jótékonyczél iránti tekintetből felülfizetések köszönettel fogadtatnak é j hirlapilag nyugtáztatnak,
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„The Gresham“ életb iztosító  társaság London
ban. K társulat évi jelentése, mely az 18‘Jl. junius hó 
03án befejezett 43-ik üzletévről szól és a részvényesek 
1892. évi január hó 20-án tartott rendes közgyűlése elé 
terjesztetett, rendelkezésünkre állván. következő főpontjait 
közöljük. Az elmúlt év eredménye rendkívül kedvezőnek 
mondható. A lefolyt évben a társasághoz 7589 biztosítási 
ajánlat ékezett 01,372.000 frankra, melyek közül elfogad
tatott 0028 db. 52,717.*100 frank biztosítási összeggel és 
erről a megfelelő számú kötvény ki is állíttatott. A díj
bevételek. levonva a visszbizlositásérl lizetelt összeget, 
15.999.973 fik 20 cts-ra rúgtak, a miben a 1.831,148 frk 
75 cls-ol tevő első évi dijak benfoglnltatnak. A kamat- 
számla mérlege 4.725,285 94 frankot lett és a társaság 
évi jövedelmét a díjbevételekkel együtt 20.725,258.90 
frankra emelte. A társaság az elmúlt évben 8.849,176 
frank 87 cts-ot utalványozott oly követelések folytán, 
melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek, lejárt kiliá- 
zasílási és vegyes biztosításokra kifizetett 1.212,739 frk 
48 cts-ot és kötvények visszavásárlására 1.339.855 frk 
31 cts-ot adott ki a társaság. A biztosítási és jár dék- 
alapok 0.030,893.95 frankkal gyarapodtak. Az aktívák fő
összege az üzletóv végével 117559.790.07 frankra emel
kedett Tőkebefektetések: 1.480,098.05 frk angol állami 
papírokban, 539 819.75 frk. az indiai és gyarmati kormá
nyok értékeiben, 17.487,539.80 frk idegen államok érték
papírjaiban, 1.248,011.50 frank vasuli részvények, elsőbb
ségek és garantáltak. 50.261,715,02 vasúti és egyéb köl- 
esönkötvényekben, 16.080,363.54 frank a társaság ingat
lanaiban, ezek közölt vannak a társaság budapesti és 
bécsi házai, 5.333,984*48 frank jelzálogokban és különböző 
értékekben 18 518.003 27 frk.

* Die Áperreu JgjotcíierS mib Üieftamateuve imfever 
£>auptftabt beden mit Vorliebe it)ven 53ebavf au $  rag er 
unb ftafdyaucr <3 d)infcn,  f r a g e t  átfér» 
fi c t f d) itub fottfiigen & i c f di» unb § i f d)»(S o n f e r» 
beit, (Sabtar :c. itt bér g-leifdijeídjcrei bcő £»cjVfUl)Ct 
(Oé)rt. (Sr untcrijäit aber and) baő größte unb reid)t)aí» 
tigfte Vager in afíeu obgeuauntcn ©biten. 9íid)t nur itt 
feinem auf ber VI n b r n f f n ft r a ß e 37 befinbíidteu ÁpaitpE 
gefd)äft, and) in beffen ftiíiaíeit in ber ©cbaf t i anU 
gaffe nnb am £ 1) c r c f i c n r i n g ift flctö eine große 
VlnSibal)t anjntreffen nnb werben billige greife unb prompte 
53ebieutmg ba nnb bort jebeî eit garantirt. 53 e ff c in; e i’Ő 
©efdjäft ift cin fo(d)eő, 100 and) ber benoöíjntefte (kannten 
feine bodfte iöefricbigung jn finben bevntag. CS-3 foftet nur 
eine v̂obe 31t madjeit, um feie 51'a()tT)eit nuferer 53ei)aup» 
tnitg 51t cii)ävten.

* VIm 24. fteber hatten bcfauutiid) bie 53ubapcftcr 
©aftioirthe unb im herein mit beitfelben bei Seltner» 
33cveiu ihren (Siitebail. '-Bei fo(d)er ©eiegenheit bitrfte cä 
bei Mieten borfommen, fid) 53 a í ti) a n b f d) u ti e anfd)af* 
feu 31t ntüffen. ßu biefem ßtoede empfehlen wir aufő 
Vlugclegcnt(id)ftc bie finita p to Ittál* JlUtttOí amííar(ő= 
ring, g(cid) neben 5l'aficvmanu’ő 9icftauration, ibofcíbft 
jeber̂ eit cin bebeutcitbeő Vager bon .’perren« unb Damen 
5Jafihaubfd)uhen a»311 treffen ifi. Diefctbeit finb nidit nur 
biliig im v̂eife, foubcrit âbeu ilbcrbieő eine elegante 
§a9bit unb finb and) gut unb bauevhaft genäht.
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=  A  ven d ég lősök  Ipartársu latán ak  kö
v e tk ező  jour-fix ja  pénteken, február 19-én  
d é le lő tt  le sz  M ayer F eren cz é tterm éb en  
A rany J á n o s-u tcza  (T üköry-palota).

A b u d a p e s ti  szállodások, vendég lősök  és 
k o rc sm á ro so k  íp a r tá rs u la ta .  és a  b u d a p e s ti 
p inczér-eg y le t által rendezendő, a főv. vigadó 
összes termeiben megtartandó o 1 i t  o- b á 1 r a a 
bálbizottság 4000 meghívót küldött szét. Az érdek
lődés a bál iránt az iparhoz tartozók között na
gyon ólénk. Az idei elite-bálok legsikerültebbikenők 
mutatkozik, és a bizottság az anyagi eredményűvel 
már eddig is nagyon meg vau elégedve. Attól ta r
tanak, hogy a fóv. vigadó összes termei nem lesz- 
nek elegendő nagyok a tengernyi tánezosok és 
tánezosnök befogadására. A tánezosnők mulattatá- 
sáről, mint minden évben, az idén is gondoskodott 
a bizottság. A női tánezrend igen Ízléses, mely 
egy szerviette-próst ábrázol, vastagon aranyozott 
lemezből van készítve művészies kivitelű monogram
mokkal. Továbbá a hölgy-válasz alkalmával szét
osztandó cotillon-jelvények az idén rendkívül diszo-

\
sek és sokkal nagyobb mennyiségben lettek készítve, 
mint a megelőző években. A táncz-zenét a 6 -ik 
gyalogezred zenekara fogja eszközölni. A csárdáso
kat B e r k e s  Béla kitűnő nemzeti zenekara fogja 
játszani. A franezia-négyesek rendezését B  f C i  l 
in ay  e r  K. A. ur vette át, melyeknek sorrendjét 
már cl is készítette. A rendező-bizottság a meg
hívókat nemcsak a főváros területén, hanem kül
földre és Bécsije küldötte szét, melynek következ
tében számítanak több külföldi vendégekre is. A 
bál alkalmára a 6 -il; gyalogezred karmestere, 
Philipp ur egy uj polkát ajánlott, mely az ipartár
sulat és a pinczér-egylet közti jó viszony még 
jobbam megerősítésére az P t,!,e lér tén  czimet kapta.

T>na „Jöotef ibricut“ auf brr SIorrprfrrftroDr, 
»rtdjrä fid) 6iSl)cr im iBrjifer brä guten altra, fletä 
fmmblicíjru §tvrn ®nri ©djmi bt  brfmib, ift frit
1. gebrunr in bio ípiinbt friurS DbrrWlntr«, brS 
§rvrit granj S l ouáf  übcrgrgaugcu. Xrvjrlbr faßt 
(icbrutrubc Slbnptirungni unb brr Srfstjcit aiigepafitc 
Slfrbrfjrrmiflcu »onirinnrii, iibor bir mit frinrrjrit nu8> 
füljrlitf) brriditrn lutrbon. §rrr 8 d)mibt íjat fid) 
und) riarr 35 Snfjrt fangen Sfjötigfcit iuS Hítiuat* 
irbru juriicfgrjogrn; rr hat bir 3íitíjc mohi Urrbimt 
unb iminfdjrn mir ifjm, baß rr feiitrr gamilir nnb 
fciiirn SOfitiiiriifd)rii nőd) migrjiihllr lange 3al)rr in 
uugrlrühtrr ©rfunbfjrit rrljaítru [ilriDrit mögt.

gin fdhiicrftranlier Niotrticr. X a  'Jnljabcv bed 
„.fnücl ©jédicmii" in ©voßmarbeiit, hívv pul i é i -  ifilmoS, 
lenvbe bem cinem fdpbcmt íperjfeibiii, bevbitnbcit mit hef
tigem Slfthma, befalicit nnb jurtjte iu golge beffen Zeitung 
feiner Seiben in ber §auplfiabt. Er befiubct fid) gegeu- 
ibiivtig auf bet Pflinif beä ThofeffovS Soráitpi, loofclbft 
ihn feine I)iefigen gveuiibc bcjinlieii fönneu.

Am AutrrelTe ber Ariimig ber U.íienubiillrie 
lembe befanntlid) bem {laubeldmiiuftev ciné Engnete ette 
berufen, íecídic biefer Tage fd)Dil iíjte pociié t£ipimg hatte. 
Slu ber elften unter Üovfib bob ü)tiniftei’iafiatl)eS Silbloigh 
ftattgeljabten SBeialíjiuig nahmen bie ®ireflovcn ber Xae 
(jn’fdjen, .f),'ggciiiiiad)ef’fff)cii, ber Siflieiibraiietci mib ber 
pttegbiiigev unb Xenicdeáier ÍBievbvaiterei, ferner bie 35ev= 
tvctev ber SMcrcypovlcmc Xictiidi mib ©cllfdjlig, S . Slipper 
unb «Ilten Sieber tljeií. ®er peeiten Serat()iuig, 
leeldie unter Serfip bed iBtaatófefretaré íiitiíed fiattfanb, 
malmten mir bie üjünifteviaíriittje Snbieigl) unb ©djuierer, 
ferner bie Vertreter ber fvtrmcit ®ietvid) unb ®etlfd)(ig 
unb ®. Slipper bei. ®ic 33crat()uiigen finb ued) nidjt be< 
cnbigt mib faun beiiinad) bab Sleiiiltat bériéiben ltod) uidit 
ueri)ffciií(id)t leevbeit.

A regedet S te fán ia -fo rrá s  a legújabb időben 
födöztetett föl és úgy helyben, mint az egész kör
nyéken csakhamar a legjobb hírnévnek kezdett 
örvendeni, miután kitűnő gyógyerejénél fogva kü
lönféle betegségek ellen meglepő eredmónynyel 
hasziiáltatik. A forrás a legjobb módszer és a tu
domány szabályai szerint kerlttetett lio, a kutak 

i pedig gondosan befödve és szorosan elzárva lettek, 
ugy, hogy a viz bárminemű beszennyezése lehetet
lenné vált.

AUalicr-U.tair. ®ad mini tere Sölídieu imfever (d)iiei< 
bigén Sloffelenfcr hält am 3. llUdr; unb jioav in ben 
Vofaíitöten bed VI. VII. Sejirfd (*p c I á n o u i t d) feilten 
heurigen Sah ab. Süt bicfcii Sbeitb legt jeber ferme Siafev 
3 llge( unb 'jjeitfdje bei ©eite, unb fid) in bie «rmc ®er= 
pfidioreud ftürjcnb, hulbigt er unoerjagt in Suft mib Amibe 
bem íaiíjpergullgeit. lliifcrc .'öevreit fiaoaltcre mib foufligeit 
gveiuibe bon SSevgiiilguiigeu, loofelbft Slatimoil} unb fpvu* 
belubcv junior in veídjem ÍDIage cmjiiltcffeii finb, loirben 
geioif) uid)t ermangeln, ben ffiaferbad mit ii)rcv perlőin 
lid)cu Stinoefeiitjeit gn begtítefeu, umfomeljr áld baburd) jit- 
bcvfidjtlid) bem Sí r a n Ie ti> unb  Sei d)en Pc r ei n ber 
8  i a f e t, loeldjc bad binburd) in íöiub unb iOetter, 
in .flipé unb íflilte fid) ii)v bitter<fauved Srob oevbienen 
muffen, ein bcbeiitenbed Evlräguifj jugcfili)it locvbeit loirb. 
Snm ©djluffe oervathen toir nőd), baß ®vau P. S i t i t «  
in liebreidjer SSJeife bad Jlntt ber Sathuutter ilbernom»



men bat, für meid) l)ol)cn Dieuft il)v fd)ou l)cutc ber in* 
uigftc Dont von ®citc bed iÖaflfoiuitéö e»itge(jeiiijebrad>t wirb.

ÖOfcCöfäfTc. íev in Ijiefígen .StcUnevfveifen unter bem 
Vauién „T'eaf" befteus befannte Obeifetlnev uub SDfitglieb 
beS ííellnev*5Jeveiuö Vlloiő V i u b ebne r  ift am 2. február 
und) längerem Veiben int 39. Vebenöjabve felig int Ipíivu 
cntfdtlafeu. $11 lefeterer ;ieit ferbirte er int „ISafe @3tanej." 
^u feinem fd)üu arraugirten Veidjcubegäugmß, wcldjeíi bum 
fltodmSfpitat and ftattfaub, l)at fid) eine erl)eblid)c Víû aíjl 
bon $eriif$geuoficu uub ^remiben eingefmiben uub tűmbe 
bie Veid)c V i u b e b u e r’ő unter feicrlidjer koránt raguiig 
bér 33crcinöfat)ue jur lebten 9iul)cftätte auf ben BentraU 
friebltüf geleitet. SDJöge il)iu bie őrbe leid)t fein!gin genolTiMtfd)aftriíf)Cö ^rn«^a«ö in 3$ictt.

in bér vorjährigen ©eueral*^evfammlung bér t^cnof- 
fenfd)aft bér Söieuer ©aftwirtl)e 511111 ©tubiiuu bér örage 
bê liglid) (Srrid)tung eines? geuoffenfdjaftlidjeu SDraiibaufeS 
gewählte ftoiuité l)at in feiner lebten ©ifeuug eiuftimmig 
ben SBefd)lû  gefaßt, biefe ^bee 311 beribirflidteu. ®aő 311 
errid)tenbc genbffenjd)aftlid)e 33raul)au8 foCI ben íitcl führen : 
Wi e n e r  b ü r g e r 1 i d) e ö Sb r a u l) a u 8. ^ ilg lid) bér 
®elbbefd)affuug ifi nőd) fein $8efd)luß gefaßt worben; wie 
»erlaufet, fon ba3 uötljige, Menüid) beträd)t(id)e Kapital 
im SBege einer öffeutlid)eu allgemeinen ©tibffription auf* 
gebradtt werben.

150,000 palaczk pezsgő. Mult hó 3 1 -én az a 
ritka eset történt a spanvol-íranczia határszélen, hogy 
ekkvr Cerbere állomásnál két pezsgővel megrakott 
tehervonat érkezett a spanyol határszélhez. E két vonat 
150.000 palaczk pezsgőt szállított. Ha egy órával 
később érkezik a vonat, már akkor tekintettel az életbe 
léptetett uj vámra, — 400,000  frankkal került volna 
többe.

.Ä o te f-^ ifd M c id jf .  SDlefjr benn 5 0  .jpotelő in © cboitlanD  be* 
fipcu gegenw ärtig eigene ?a d j8* uub ^oreKenfifcljcreincn 3111* «3c- 
nupiing ber im  £>otet rooljncnbcn angflfportluftigen ©Üflc , 
w oü on  bieiclbeu amt) fleißig (Scbraud) machen $ it ben ftifdUcidjen 
eine« brr größten gő té id  in @ u tl)cv lanb  w ürben im  lépten Satire 
nicht w eniger benn 2 0 0 ü 0  g-oretten gefangen 3)ie 8 «i)l ber 
«icbbabev ber »n g e lty o rt*  ift ftetig in  48ad)fen begriffen, w aö 
buvd) bie fict) oon  $ a l) t  311 3 al)v fteigernbe Dlcifebequcmtidjfcit 
b .rbeigefiibrt w irb .

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazon t. szak- 

társaim és jó ismerőseim, kik 
szeretett bátyáin

Lindebner Alajos
temetésén resztvettek, különösen pedig a bu
dapesti pinezér-egylet tek. elnöksége és a t. 
magyar pinezér asztal-társaság emberbaráti 
és nemes szivli cselekedetükért ez utón tiszta 
szivemből hálás köszönetemet.

Budapest, 1892. február 7-én.
Lindebner Ede.

Dienstag, 16. Febrnar 1892
findet in den Lokalitäten des „F asan “ in der Medvegasse zu 

Gunsten des Leichenbestattungsfonds der

W 0 H L T H Ä T 1 G K E I T S -B A L L
d e r  G e n o s s e n s c h a f t

der Hoteliere, Gastwirthe, Wein" u. Biersehänker
des I.—III. Bezirks statt.

Eine Familienkarte kostet 2 fl. 50, eine Personenkarte 1 fl. 50
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X u t i  c | á t i a  n a  ej lj ő & á t t o d a
s z e m é (■M'&'it i  C’iitegoegetij-ső -a la p  ja v á b a

1892. m á -zcz-iv is 5-ctt
a  oísál’t’oGa össi&ec |öO o& i n t i  te-tn-mlö-rn ia t l 'a u c ’i

tl í á  i oB

cßdlepli a  mctyfiioó e íőm uta táo tt me-ttett a  Gá CGi&otl'aácj lei ej -
jciinóf éd ei 3ftmgáHci-i>*óffo5ci fii oa-tci fáGcin lucuc&iii» 3-icp váflfvalólV. 

aBcfcpU jvcjtjtrd áta (űfrü-f’fet, TviSecj éMielí c$ li lief üli) :

Sí>L*inéft|jeigty 3 fii. (Hoalác'jecjtj 2 *&emíty 5 fii, 3 o«.emel’rj- <3 fi l. 

Kezdete 11 órakor.
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiii —
a m  K k  V  Erster u n d  einziger A p p a r a t  z u r  schnellen, sicheren,

schmerz- m u l gefahrlosen

IW  îtlmi'ivimu'u uith ü3urubaui
3 .  11. (ijifctjliri) gefdiüht, Itf. 3 8 0 . yntcnfivt in ben mciflcit ötnntcu.

W  U r in  i l l r f j c r !  f t r iu  |)flii|trr ! f t r in r  SHiurtiu*!
ober bcrglcidteu uiel)r, nur nod) eine cittfitd|C imb ltCf)ttC!UC ^ovvid)tuug, mit wcldjcr man o()ne befonbeve 
Hebung fid) fofoit Don feinem Veiben befreien faun. (S$ wirb Wiemanb gereuen, fid) nuferen Apparat 
ongefdyafft 311 l)abcit, fobalb man fid) burd) einen einmaligen ©erfud) oon beffen IBoî Uglicbfeit iibei^eugt bat. Vlud) 
bietet ben nid)t 311 unterfd)ä&enben ©ort^ell, baß er fid) «ic nUitulit, fdptcU unb Icidjt reinigen 
läßt uub als pvahtifi1)C 3ÍCVbc auf feiner 3Bafd)toilette fehlen füllte. SDicfcr Apparat ift 311 bê ieijeu bei
Molnár Vilmos, VII., KarlsrinZ 19, neben der Restauration Wassermann g f *  Preis pr Stück 2 11 50 kr.

Den fim 'cit itdlttm t nttf» öcltc 
tu cnnifcljlcn!
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Kellner-Taschen
sind nur zu haben bei

M olnár V ilm os
K á,roly-körut 19,

n e b e n  d e r  R e s ta u ra t io n  W a s s e rm a n n .

......................... .............................................................................................................................................................................................. .................. ................... . in 111.......iTTTTTTTTT IZ

Erfindung!

Neue Erfindung1!
Priv. verstellbare Hebelvorrichtung.

Ventilations-Apparat
an jedem Fenster und Oberlicht anwendbar, 
empfehlenswert!) aus Zweckmilssigkcits- u. über- 
liaupt Gesundheitsrücksichten Letzthin wurden 
das ung. Parlaments-Gebäude viele Spitäler, 
Kanzleien, Kaffeehäuser, Wohnungen und 
mehrere öffentliche Anstalten mit diesem Ap

parate versehen.
MT* B ei der Tem esvárer A usstellung mit 

der goldenen M edaille prämiirt.
Ferner empfiehlt sich zur Verfertigung allerleiBAU- und KUNSTSCHLOSSER-ARBEITEN
und ist gerne bereit, Aufklärungen zu ertheilen

P IC K  EDE,
Hau- und Kiinst-Schlosxor,

V I, Podmaniczky  uteza 71., Im eigenen Hnuso. 

r i l j i i k ^ t e l e f o n  8 8 5 .  ------

Neue
Erfindung!

Bettfedern,
Flaumen,

offoriren zu billigstem Preise 
und in bester Qualität

Sacht!  S S t a i l s r

Budapest,
Waitzner-Boulevard 1,

tM ta,gT 3 r a , r

üvegbiztositó-társulat
- A . l a . l c - a . l t  1876.

IRODA: BUDAPEST, váczi-korut 3 t. szám
biztosít mérsékelt dijak és előnyös feltételek mellett 
ablakot, tükröt, magánlakásokban, boltokban, ven
déglőkben és kávéházakbaii, ániállványokban a bolt 
belsejében, c/.ógtáblákftt, felülvilágítókat úgy az

üvegen létező írást, edzést és festést.

B I Z T O S I T
üveg- vagy tükör-táblát

szállitmányi kár ellen is.
Nagyobb vagy több évre szóló biztosítások

nál külön kedvezmény adatik.
K á r o k  f/i/ornaii, re iu lex te tim k .

Buschmann F. könyvnyomdája Budapest, llnrischhazár.
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