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A regále megváltása.
Regália ügykérdéséhez azt hisszük 

most már hozzá lehet szólni, hogy a tár
gyalásokra a kormány részéről szakértők 
nem lettek összelőva és igy ama meggyő
ződésnek adhatunk kifejezést, hogy ez is épp 
úgy elhibázott törvény lesz mint a többi, 
mert ha szakértőket hívtak volna össze 
bizonyosan a kulcs megállapítása, valamint 
a megváltási összeg sokkal helyesebben 
lelt volna végrehajtva. Ám lássuk a törvény- 
javaslatot a maga meztelenségében.

A pénzügyminisztériumban, mint azt 
már megírtuk volt, nagy tanácskozások foly
nak mostanában az italmérési regále meg
váltása felöl. A kormány kész javaslattal 
lépett a meghívott értekezleti tagok elé, még 
pedig egyszerre kettővel, melyek közül az 
első a regálejogosultak kártalanításával, a 
másik az italmérés hasznosításával foglal
kozik.

A hogy az ankét össze van állítva s 
mint már a tegnap tett nyilatkozatokból 
is következtetni lehet, az értekezlet lényegük
ben magáévá fogja tenni a kormány javas
latait, s igy azokhoz úgy szólhatunk, mint 
immár végleg megállapított törvény-tervezet
hez, mely minden nagyobb módosítás nél
kül fog kerülni az országgyűlés elé.

E szerint a kormány a regále meg
váltását akkép tervezi, hogy a kártalanítási 
összeget elömutatőra szóló, 5 százalékkal 
kamatozó, papir-értékü, 70 év alatt törlesz
tendő államkötvényekben szolgáltatja ki a 
jogosultaknak, akik addig is, mig ez meg
történik, a kötvény 5 százalékos kamatjá
nak megfelelő járadékszelvényeket kapnak.

A kártalanítási összeg pedig akként 
számittatik ki, hogy az 1882— 85, évben 
megadóztatás végett bevallott regále-jövede- 
lem átlaga vétetik alapul. Hogy az egész 
eljárást gyakorlatilag megmagyarázzuk, ve
gyük egy oly regálé-tulajdonos esetét, kinek 
a mondott években átlag 500 frt. megadóz
tatott jövedelme volt a regáléból. Ez összeg
ből mindenekelőtt kezelési és egyéb költsé
gekre leütnek 20 százalékot, vagyis a mi 
esetünkben 100 frtot s a fennmaradó 80 
százalék 20-szal szorozva fogja tenni a meg
váltás összegét, ami a fölvett esetben 8000 
frt lesz, vagyis ennyi papirértékü 5 száza
lékos államkötvényt fog kapni kárpótlásul 
a volt rogale-tulajdonos.

Ezek szerint az egykori 500 frt tiszta 
jövedelme helyeit (mert hisz világos, hogy 
a megadóztatás tárgyául csak a kezelési 
stb. költségek levonása után fenmaradó tisz
ta jövedelem szolgálhatott) lesz neki ezentúl 
400 frt tiszta jövedelme, abból is azonban

le kell vonni az adót, mert hát a regále- 
megváltási kötvények adómentességéről a 
kormány javaslatában egyetlen szó sincs. 
Ami pedig a töke-értéket illeti, a regále- 
tulajdonosok még nagyobb veszteséget szen
vednek. A kiszámítás alapjául szolgáló jöve
delmi átlagból való 20 százalékos levonás 
ugyanily arányban csökkenti a kárpótlás ösz- 
szegét is, vagyis a mi esetünkben 2000 frt- 
la l; ezenfelül, még ha nem vesszük is szám
ba, hogy ily rengeteg összegű államkötvény 
kibocsátása az árfolyamot okvetlenül le fog
ja szállítani, ha mint, majdnem teljesen 
hasonló papír, a magyar 5 százalékos papir- 
járadék árfolyamát tekintjük is irányadóul, 
a regálekötvények névleges értéke és való
ságos árfolyama közt mégis lesz körülbelül 
10 százalék különbség. Vagyis az a jogosult, 
kinek regále-joga 10.000 Irtot ért, kap ezért 
tényleg még nem is 8000, hanem csak 7200 
frt valóságos értéket.

Történik azonban vele még egvébb 
igazságtalanság is. A regále-jog gyakorlásá
ra használt épületeket, korcsmákat vendég
lőket, stb. ugyanis az állam nem tartozik 
átvenni s kisajátitja-e vagy sem, tisztán a 
kormány közegeinek a tetszésére van bízva. 
Ez épületek legnagyobb része tudvalevőleg 
olyan, hogy értéke attól függ: korcsmának 
használtatik-e vagy sem, s annak, akinek

Hogy ha felhő van az égen.
Hogy ha felhő van az égen 
Én azt mindig sírva nézem, 
ügy hull akkor szemem könnyjc 
Mint a hervadt lomb a földre,
— Mert ha elszáll az a felhő 
Soha többé vissza nem jő, —
De a szivem nagy borúja 
Vissza tér még valahára . . .

Elmondjam-c vagy ne mondjam 
Mennyi búm és bánatom van ? . . .
Hátha lesz még olyan angyal 
Kinek édes mosolygása 
Engemet még megvigasztal ! . . .
—  De nem bízom már a lányban 
Csalfa lélek mind a hány van ! . . .
Hű szerelmet egy sem érez
S a mit igér — mint a felhő 
Széjjel oszlik semmivé lesz . . .

H Jullúny József.

T Á H C Z  A
Irta: KROPACSEK VENCZEL.

Már megengedik a Collegük, hogy 
én is ide húzódtam az ajtó mögé.

mert hiába mindenki nem irhát vezérczik- 
kel, no mert akkor a pinezérek feleségei 
mindjárt hadat üzennének a szerkesztőnek, 
mert hiába nekik nem kell vezérczikk, se 
változás, se egylet, nekik regény kell. No 
de ezek az átkozott regények olyan kegyet
lenek, hogy egy fél év kell, hogy eszmét 
találjon, egy fél év meg arra, hogy a re- 
gényhöse iknek jó hangzású nevet találjon 
az iró. Mikor már meg van, akkor megírja. 
Egy napon találkozik a szerkesztővel, azt 
mondja neki: kész a regény. De mi legyen 
a czim ? és mikor kezdhetjük meg. A szer
kesztő azt válaszolja a jövő héten, de ok
vetlen eljött a várt napon. A tárczára szük
ség van és képzeljék minő czim. Hisz ez 
borzasztó: a g o n o s z  p in e z é r .  Nem, 
ilyen czimet nem használhatok; mit mon
danának a pinezérek? A «Pinczérek lap
jáéb a n  a táreza czime «a gonosz pinezér*; 
még ha a «Budapest»-ben volna szívesen 
olvasnánk, de pinezérek lapjában valóságos 
szentségtörés. Nem, nem, ezt igy nem kö
zöljük, más czim kell. Igen ám, ha a re
gényíró nem volna hiú, mert rendesen a 
czimen lovagolnak. Azt tartják, akármilyen 
gyenge a regény tartalma, ha a czim jó ak
kor van kelele, mert ha pl. azt Írjuk czim- 
nek «13 e c s ii 1 e l e s p i n e z é r *  azt mondja 
az iró : Biztositom, hogy senki el nem ol

vassa. De már akár leiszik akár nem, én 
a czimen nem változtatok.

Szó szót hoz. A szerkesztő összevész 
az íróval; utóbbi eltépi a regényt, vége.

De most mit csináljon a szerkesztő,? 
Csütörtök van, kell a kézirat, mert már 
három számban reklámozott, hogy ekkor 
és ekkor egy érdekfeszitö regényt kezdünk 
meg, és ime füstbe ment minden terv.

Egy ily csütörtökön találkozom a lap 
szerkesztőjével, — siet, szalad. Köszönök 
neki, nem fogadja, kiáltom a nevéről, — 
s utánna még egyszer! — szerkesztő úr! Erre 
már megforuult.

— Jó napot, jó  napot! hová megyen 
kérdém tőle.

—  Hagyjon el barátom, olyan boszús 
vagyok: a tárczairóm nem készítette el a 
heti tárczát. és ma csütörtök és semmi tár- 
czám. Nézze barátom, Írjon nekem valami 
tárczát! Valami kis bolondságot, mert tudja 
én az efféle dolgokkal nem foglalkozom, de 
mindenesetre pinezérröl, csak egy közlérse 
valót.

— No, mondom, én ugyan sohasem 
Írtam csak étlapot, de irok egy kis bolond
ságot. úgy hiszem, hogy engem sem kér 
többé ilyen szívességre.
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nincs italmérési joga, féléért sem ér meg. 
Azoknak teliét, akikre a kormány bármi 
okból haragszik, igen érzékeny károsodást 
okozhat; viszont korteseit o téren is bőven 
jutalmazhatja.

S mi történik azután az italmérési 
joggal, melyet a kormány ekként valóságos 
értékén 20 százalékkal alább vásárol össze 
a magánosoktól, mig 10 százalékig élelmes 
pénz-spekulánsok javára is megkárosítván 
őket? Lesz belőle állam monopólium, me
lyet a kormány ugyancsak busásan ki fog 
használni. A regálé megszüntetése fejében 
ugyanis behoz először is egy italmérési di
jat, mely Budapesten 50- 500, vidéken 10 
— 100 frtot fog tenni, s melyet nemcsak 
vendéglősök és korcsmárosok, hanem gyáro
sok, kereskedők, kávésok, ezukrászok és bor
termelők is tartoznak fizetni. Ennek a he
gyébe jön az italmérési adó, mely a bor 
és a sör hectoliterje után 1 frtot,- minden 
hektoliter 100 fokú szesz után pedig 15 
frtot fog tenni. Az állam e szerint kétség
telenül jó üzletet csinál, midőn az italmé
rési regálét magához váltja. Az a baj azon
ban, hogy az épp ama magyar földbirtokos 
osztály rovására történik, mely úgy is oly 
sanyarú helyzetben van s mely ha kipusz
tul, tudja Isten miféle szedett-vedett, meg
bízhatatlan söpredék fog telepedni a he
lyére. A kormány javaslatában tehát lehet 
finánctudomány bőven, de hogy magyar 
nemzeti politika nincs egy csipetnyi sem, 
az bizonyos.

Hol van itt a logika ezen törvényjavaslat
ban. Eddig a regália-bérlök nyúzták a vendéglő
söket. most a kormány fog nyúzni. Annyi különb
ség mégis lesz, hogy concurálhatunk. (Ez a mézes 
madzag amit a polgároknak és korcsmárosoknak 
buztak szájukon keresztül.)

Uj kávéházi és kávémérési szabályren
delet a fővárosban.

A törvényhatósági bizottság közeiéi)b 
legfelsőbb óhajra megváltoztatta a korcsmák, 
vendéglők stb. tárgyában az ipartörvény alap
ján alkotott szabályrendeletet akkép, hogy a 
kávés és kávémérő üzletet külön szabályren
delet, tárgyává tette s a kávémérésekre nézve 
eddig fennállott némely megszorításokat el
törölt. Minthogy a kávés és kávómórő-ipar

„EGYETEMES MAGYAR PINCZÉKEK LAPJA

fővárosunkban igen kiterjedt s a nagy közön
ségnek napi szükségletét képezik látogatásuk 
s e szabályrendelet, legközelebb életbe lép, 
minthogy továbbá e szabályrendelet, szövege 
még nyilvánosságra hozva nem volt, alább 
közöljük azt azon megjegyzéssel, hogy a 
szabályrendeletnek a büntető határozmá 
nyokra vonatkozó végső §§.-ait, mint a melyek 
csupán a kávésokat és a rendőrhatóságot 
érdeklik, elhagyjuk. A szabályrendelet igy 
szél :

Általános rósz. 1. §. Kávéházi vagy 
kávémórósi üzletnyitásra engedélyt csakis 
teljesen megbízható egyén nyerhet. A meg
bízhatóság a fővárosi rendőrség főkapitányá
nak külön e czélra kiállított bizonyítványá
val igazolandó. Engedélyt egyáltalán nem 
nyerhet: a) az, a ki nyereségvágyból elkö
vetett bűntettért vagy vétségért büntetve 
volt; b) az, a ki bordélyházat tart. Az en
gedély megadása vagy megtagadása kérdé
sében, úgy uj üzletnyitás, valamint üzletát
helyezés esetén is az iparhatóság a helyi vi
szonyok figyelembe vételével saját belátása 
szerint határoz. 2. §. Az engedély hatályát 
veszti: a) ha az engedélyezett üzlet az en
gedély-okmány kézbesítésétől számított egy 
év alatt meg nem kezdetik vagy egy évig 
szünetel; b) ha a jogosított meghal és öz
vegye vagy leszármazója az üzletet nem foly
tatja; c) ha a jogosított üzletével végleg 
felhagy; d) ha az engedély visszavonatik. 
3. §. A vendégek szolgálatára kifogástalan 
előéletű egyének alkalmazandók. 4. §. Kávé
házban és kávémérésekben mint pénztárosnő 
egy és ugyanazon időben csak egy női sze
mély lehet jelen. 5. §. Kávóházak és kávé- 
mérésekben tartozik a tulajdonos az általa 
kiszolgáltatásra készletben tartott minden fo
gyasztási czikkről, ezek minősége szerint is 
elkülönítve szerkesztett árjegyzéket az üzlet
nek a vendégek által látogatott minden he
lyiségében szembetűnő helyen kifüggesztve 
tartani és a közönség használatára bocsáj- 
tani A fogyasztási czikkeket az árjegyzékben 
kitüntetettnél magasabb áron kiszolgáltatni 
tilos. 6. §. Kávéházakban és kávémérésekben 
úgy az üzleti helyiségekben, mint annak a 
vendégek látogatására szolgáló minden helyi
ségében vendégeket zárt ajtók mellett időzni 
engedni tilos. 7. §, A vendéglő-, korcsma-, 
sörház-, pálinkamórós-, kávóház- és kávómő- 
rós iparok közül két vagy több iparágnak 
egy és ugyanazon üzleti helyiségben való 
gyakorlása esetén a szabályrendeletnek a 
zenéltetósre, zárórára, üzleti személyzetre, 
üzleti árszabályzatra, ételek kiszolgáltatásra, 
dalolás ős a törvény által nem tiltott játékok 
megengedésére vonatkozó azon intézkedései 
irányadók, melyek több megszorítást foglal-

De pardon, olyan hosszú a bevezetés, 
hogy elfelejtem, hogy nekem is kell valamit 
írni, meg hogy csak egy közlésre való le
gyen. De hol is kezdjem. Azt hiszem elég 
érdekes ha azon kezdem, hogy téli időben 
nyári üzletet ajánl az ügynök már mint 
nekem.

Egy napon beállítok az ügynökhöz, 
úgy farsang közepén volt.

— Nincs-e valami üzlet?
— De igenis, — volt a válasz. Egy 

kitűnő nyári üzletem van, gondoltam önre 
mindjárt.

Rá nézek. Megbolondult, ez? Farsang
ban nyári üzletet ajánl! Az ajánlgatásba 
mindjárt hivatkozik a Bakos Pistára, a ki 
a múlt nyáron ott volt s nem kevesebb 
mint (ezer) 1000 forintot keresett. Azonban 
megjegyzi, hogy tavaly a színtársulat gyenge 
volt, de ott a debreczeni társulat lesz, és 
kitűnő az üzlet

Persze én csak hallgattam az ajánla
tot, végre aztán azl mondom jól van. De 
most mit csináljak, majd lesz üzlet. Mit 
mondjak, megkötöttem a/, üzlétet, sőt még 
egy télit is. Hogy a téli mennyire sikerült 
arról nem szolok, de a nyári üzletem nagy
szerűen sikerült. Egész könnyebb lettem, 
hát miért is az a sok gond a föpinezér 
vállára nehezedik gondolta; meg azt miért

legyen mindég az éthordóból föpinezér, le
het ez egyszer megfordítva. Egyszóval a 
saisonnak még nem volt vége s már is ét
hordóvá lettem. Ilyen szívesség, no de most 
nyugodtan alszom, ha későn megyek az üz
letből haza, mikor már záróra van, el sem 
tudom költeni a napi keresetem. Bizony 
még azt hiszik, hogy elmulattam a pénzt. 
Oh nem. Egyszerűn az üzlet későn nyílt. 
Ugv julius végén. Én bizony Virginiát szívok. 
Most meg drágább lett: minden nap vagy 
tiz. így aztán azon vettem észre, hogy min
denem füstbe ment.

Hanem kedélyes egy gazdám volt. Egy 
alkalommal azt m ondja: Maga legalább 
szivarozik, de nekem még dohányra valóm 
sincs. Hanem biztattuk egymást, majd ki
vágjuk a zsákot ha a kárpátisták itt 
lesznek. Ja de mit ért, hogy eljöttek. Már 
akkor nem volt a gazdámnak miért húst 
venni, nem volt bor. se sör, nekem nem 
volt váltópénzem. És ezt megtudta min
denki és nem jött senki. így jártunk mi, 
én és a gazdám.

Node nem baj, máskor nem adok elő
leget többé nyári üzletre tél’be.

nalc magukban. 8. §. Szerencsejátékok a ki
hágásokról szóló 1879. XL. tcz. értelműben 
a kávéházakban és kávémórósekben is szi
gorúan tiltatnak s az idézett tcz. 87— 89. 
§§-ai alapján bűntetteinek. A tiltott játékok 
megakadályozása czóljából alkotott szabály- 
rendelet hatálya világosan fentartatik s anuak 
intézkedései mindenben foganatositandók. 
9. §. A kávéházi és kávémórósi üzletek ál
landóan ipar és rendőrhatósági ellenőrzés és 
vizsgálat alatt állanak. Az üzlettulajdonos 
köteles megengedni, hogy a magát kellően 
igazolt hatósági közeg bármikor meggyőződést 
szerezzen magának arról, hogy e szabályren
delet intézkedései megtartatnak.

A) Kávéházak 10. §. Kávéháznak csu
pán az az üzlet tekintetik: a) a mely utczai, 
föld feletti helyiségben gyakoroltatatik, b) a 
a melyben kávé, thea, csokoládé, italmérési 
engedély tárgyát nem képező szeszes italok 
s az utóbbiakhoz szükséges nedvek, továbbá 
az elősorolt czikkekkel fogyasztatni szokott 
sütemények, végre gyümölcs, vaj, tojás és 
egyéb kávóbázakban szokásos étkek mindig 
kaphatók; c) a melyben legalább két rendes 
nagyságú tekeasztal folytonosan a közönség 
rendelkezésére áll, kivéve a kültelken és 
szállókban lévő kávőházakat, melyekben egy 
tekeasztal is tartható, végre d) a mely 
„Kávéház" felírással van megjelölve. 11. §. 
A ki káveházra szóló engedélyt nyer, az 
előbbi §-ban előirt követelményeknek megfe
lelni tartozik. A kávóháztulajdonosoknak jo
gában .áll: a) mindennemű nem tiltott, játékot, 
kártyákkal vagy egyéb jelekkel és eszközök
kel megengedni, b) zenét tartani a 13 és 14. 
§§ okban foglalt, megszorításokkal; c) üzletét 
a nap és éj minden szakában nyitva tartani. 
15. §. A főváros kir* kisebb haszonvételi jo 
gának tárgyát képező italmérósnek kávéliáz- 
ban gyakorlása esetében az e részben fenn
álló szabályok irányadók. 13. §. Zenélős réz
ből való fnvó hangszerekkel vagy dobbal 
egyáltalán tilos, egyéb hangszerekkel pedig 
csak éjjel 12 óráig szabad. Éjjel 12 órától 
reggel 7 óráig a zenélés tilos. Egyáltalán 
tilos a lármás dalolás is. 14 §. Kávóbázak
ban, melyek templomok, iskolák, kórházak és 
oly középületek szomszédságában vannak, a 
melyeknek kellő használata a zaj áltál aka
dályoztatnék, á zenélés teljesen el is tiltható 
15 §. Kávóházban vendégek kiszolgálására 
csak férfi-személyek alkalmazhatók. 16. §. 
Kávésnak a bordélyüzletet közvetítenie, he
lyiségeiben a kéjelgést megengednie, kávé- 
házat bordólyüzlettel vagy hasonló közer- 
kölcsiségelleues mulatóhellyel, avagy táncz- 
teremmel összekötnie szigorúan tiltatik. 17. §. 
A kávéházi engedélyokmány, illetőleg laj
stromzott iparjegy s egyéb iparigazolvány az 
üzleti helyiségben szembetűnő helyen kifüg
gesztve tartandó.

B) Kávémórósek. 18. §. A kávé mérésre 
szóló engedély kávé, thea, tej, csokoládé, az 
italmérési engedély tárgyát nem képező sze
szes italok s az utóbbiakhoz szükséges ned
ves kimérése s az ezen italokhoz való sü
temények, valamint, gyümölcs, vaj, tojás és 
ogyéb kávóbázakban és kávémórésekben szo
kásos étkek eladására jogosít 19. §. Kávé
mérésekben egy tekeasztal felállítása, vala
mint a törvény által nem tiltott minden já
ték gyakorlása meg van engedve. A törvény 
által nein tiltott kártyajáték azonban csakis 
az üzleti főhelyisógben gyakorolható. A zené
lés és dalolás feltétlenül tilos. 20. § Minden 
kávómérós kívülről „Kávémérés" czimmel 
látandó el, kávómérőknek a „Kávóház" czim 
használata tiltatik. 21. §. Hogy mily feltételek 
alatt gyakorolható a főváros kir. kisebb ha
szonvételi jogának tárgyát képező italinórés 
kávémórósi üzletben: az e részben fennálló 
szabályok határozzák meg. 22 §. A kávőmé- 
résekben a vendégük kiszolgálására nők is 
alkalmazhatók. 23. §. Kávémérőknek a bor- 
dólyüzletet, közvetiteniök vagy annak hajlékot 
adniok, üzlotükot bordélylyal, tánczteremmel 
vagy hasonló mulatóhelyből összekötniük, 
abban tánczmulatságot rendezniük s erkölcs
telen életű egyéneket pinezéri minőségben 
alkolmazniok nem szabad. 24. §. A kávómérós
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kartársunk beláthatja, hogy a lap fen- 
állása és az erők összpontosítása csakis

tekintet nélkül az évszakra, esti 11 órakor 
bezárandó és reggel 3 óra előtt ki nem 
nyitható. Ezen idő alatt a kávómórő vendé
get még zárt ajtó mögött sem szolgálhat ki. 
25. §. A 17. §. intézkedése a kávómérósekre 
is alkalmazandó.

Mi czélból s hogy alakultak az egyletek ?
A régi czóhek idejében az iparos osz

tálynak egymássali érintkezése mondhatni 
gyakori volt, kivált midőn közérdekű dolgok
ról volt szó. Ezen érintkezés azonban magára 
a társadalmi élet fejlődésére nem birt kellő 
sulylyal, mivel tulajdonkópeni belsőbb össze
tartó kapocs nem kötötte őket oly annyira 
össze, hogy a társadalmi téren nagyobb vív
mányokat létesíthettek volna.

Hiányozván a tulajdonkópeni egyesülés, 
nem csoda, — ha mint mai napság is érez
hető, —  a vagyonosabb és nagyobb számmal 
biró, több taggal rendelkező czóh, ipartársulat, 
a kisebbektől magát elkülönítette, elszigetelte.

A czéhek megszűnvén, az 1872. évi 
VIII. t. ez. vagyis az ipartörvóny behozatván 
az iparszabadság folytán az iparosok oly ren
dezetlen helyzetbe jutottak, hogy évek kel
lettek, inig annak értelméhez képest ipartár
sulatokat alakítottak, s többen pedig máig 
is társulaton kívül — elhagyatottan mintegy
— maradtak.

Szerte az országban fel-felhangzottak a 
panaszok, az ipartörvóny ellen, s iparosaink 
az 1872, majd 1879, végre legújabban 1884 
évben a fővárosban általános iparos eongres 
sust tartottak Legelsőben ily szellemből in
dulva ki az iparos osztály, tudva azt, hogy 
az ipar általában véve minden államban a 
közvagyonosodás legfontosabb forrássát képezi, 
sőt képes az a földmi vei és mostoha helyzeté
ből eredhető károkat is teljes mértékben helyre 
pótolni, —  az ipartörvény következtében 
keletkezett viszonyok szem előtt tartása mel
let, s a nélkül, hogy a helyi társas-körök, 
vagy egyletek érdekeit legkevésbé is sérteni 
vagy csonkítani kívánta volna, — hogy egy 
régen érzett hiányon segítve legyen, — el
határozták, hogy egy oly iparos-egyletet lé- 
tesitetnek, melynek főfeladata leend a társas 
élet megszerzése mellett alkalmat szolgáltatni 
a polgárságot, — különösen az iparosokat
— közvetlen érdeklő helyi és közérdekű, 
minden politikai pártszinezettől ment kérdé
sek fölötti komoly eszmecserére. És hogy e 
kört mennél szélesebbé tehesse, illetőleg, hogy 
abban mennél több polgár részt vehessen, a 
tagsági dijat az alapítók részére megállapí
tani

Még csak azt kívánjuk jelezni, hogy: 
az iparosok 1883. évi február hó 18-án tattá 
első értekezletét, mely értekezletet mindnyá
junk által jól ösraert, meleg szavakban ecse
telte felhívó, hogy azt azért kívánta egybe 
hívni, hogy azok átérvén a kor hivó szózatát
— jóllehet szakonként eddigelé is külön 
társulatokba csoportosulva munkálták és mun
kálják a hazai ipar fejlesztését, de miután 
egymástól jó részben elszigetelve vannak, egy 
gyüpontba, egy tömegbe gyűljenek az ipar 
magasztos zászlója alá, s az egymássali érint
kezés — iparos —  és iparos közt, midőn 
egyfelől könnyítessék ez által, más oldalról 
pedig az iparos iparórdeke, s azzal kapcso
latban annak társadalmi élete í b  fejlesztessék.

(Folytatjuk)

Újdonságok.
—  Tisztelt kartársak I Midőn la

punk késésének és helyváltoztatásának 
okait elmondanék, kötelességünknek 
tartjuk fentieket röviden indokolni. La
punk k sésének oka éppen abban rej
lik, hogy egyszersmind a szerkesztő
séget és kiadóhivatalt megváltoztattuk. 
Hogy miért tettük ezt, azt minden

itt a fővárosban érhető el, de Ígérjük 
egyszersmind, hogy eddigi program- 
munkat ezután is híven megtartjuk, 
mert a lap változtatása elvünkben 
semmiféle csorbát nem fog ejteni. En
nek következtében kérjük kartársain 
kát, hogy az eddig belénk helyezett 
bizalmat részünkre továbbra is fentar- 
tani, és zászlónk alá minél több hí
veket csoportosítani szíveskedjenek. 
Előfizetési ára marad mint ezelőtt. —  
Tisztelettel kérjük a kéziratokat és elő
fizetési pénzeket kizárólag a lap é l é n  
megjelölt czimre küldeni. Tisztelettel 
a s z e r k e s z t ő s é g .

—  Lajos napja. Mint óvenkint rende
sen, az időn is sok felé fogják ünnepelni a 
Lajos-napot, Kossuth Lajos nagy hazánkfia 
nevenapjáf. Még hazánk határain kívül is, 
Lengyelországban nagy érdeklődés mutatkozik 
ez ünnepélyek iránt s a központi ifjúsági 
egyesület által a Szécbenyi-sétatóreu rende
zendő Kossuth-ünnepelyre ma este lengyel 
küldöttség érkezik A bécsi hajóval jön fő
városunkba a küldöttség, melynek vezetői a 
Lembergben megjelenő „Kurjer Lwoski“, a 
Krakóban megjelenő „Dzevnik Polski" fő- 
szerkesztői. Az ifjúság fényesen készül őket 
fogadni. — A vidéken is mindenfelé nagy 
ünnepélyekre készülnek. Székesfehérvár váro
sának holnap tartandó közgyűlésen táigyal- 
ják azt az indítványt, mely oda irányul, hogy 
a város Kossuth Lajos nagy hazánkfiát dísz
polgárrá válaszsza. - -  A j ó z s e f v á r o s i  
III. in a g y. a s z t a l t á r s a s á g  is fényesen 
megünnepelte Lajos napját e hó 24-én este 8 
órakor.

—  SchleifFer Lajos ös nert nevű régi 
kartársunk jelenleg Esztergomban szállodás, 
e hó 14-én vezette oltárhoz özv. Kovács 
Ignáczné bájos és szellemdüs leányát Irma 
kisasszonyt Debreczenben. A lakadalom bár 
csendes volt, de ép ezért kívánjuk, hogy 
hosszü életükön át mindig lakadalmazzanak, 
hogy kipótolják az üzlet által nem engedett 
idő rövidség miatt nem tartatott szokásos 
vig lakomát.

—  Elsner Henrik, ki régen Debreczen
ben mint pinezérügynök működött ős leg
utóbb Nagyváradon a „Sas" szállodában fő- 
pinezér volt; Debreczenben szállodai-személy
zet közvetítő irodát nyit. Ajánljuk a kartár
sak figyelmébe.

—  Róth Károly kartársunk kávés, Nagy
váradon eljegyezte Nussbaum Pepi k. asszonyt 
Nagyfalun. (Szilágyinegye.)

—  Juhász József munkatársunk 
Lublóról Lőcsére tette át lakását.

—  Kormos Mihály kávés Margit nevű 
kis leánykája 4 hónapos korában meghalt 
Debieczei'bcn e hő 21-én. A temetés a „Deb- 
rerzeni Pinczéregylet" kivonulása s a tagok 
tömeges megjelenése mellett ment végbe Mi 
szivünkből kívánjuk, hogy az ilyen szomorú 
kivonulások no ismétlődjenek, a mélyen súj
tott szülőknek pedig erőt a csapás elvise
lésére a Mindenhatótól kívánunk.

—  Köszönetnyilvánítás. Szomorú köte
lességünknek ismerjük forró köszönetünket 
nyilvánítani mindazoknak, kik felejthetetlen 
gyermekünk temetésén megjelentek és rész
vétünkben oszt ztak, de különösen a „Deb- 
reczeni Pinczéregylet* tagjainak, kik töme
gesen jelentek meg, hogy fájdalmainkat eny
hítsék. K o r m o s  Mi h á l y  és  n e je .

Veszedelmes vendég. Gulyás István 
napszámos egy este nagyot akart mulatni, 
de pénze nem volt hozzá. Azon reményben 
ringatózva, hogy talán a nagy harang lesz 
szives a számláját kiegyenlíteni, beült Macs- 
kási Sándornak a nópszinház-utcza 1. szám 
alatt levő vendéglőjébe, Jól is ment a dolog

egészen addig, amig az elillanásra került a 
sor, de akkor hirtelen útját állották a fizetés 
nélkül távozni akaró vendégnek. Gulyás lát
ván, hogy számításában csalódott, erőszako
san akart magának utat csinálni az ajtóig s 
evégből kést rántott és a vendéglőst és Bam- 
bala Károly pinczóit arezon szúrta vele. A 
lármára rendőrök érkeztek a helyszínére s a 
rakonczátlau vendéget letartóztatták. És igy 
bizonyára drágán meg kell fizetnie a potya 
vacsora árát!

— Strikoló pinezórek. A párisi pinezé- 
rekpek komolyabb okuk van a panaszra. A 
fiz^tő-pinezór intézménye tudvalevőleg isme
retlen, ott a közönség nagyobb kényelmére 
minden pinezér egyszersmind fizetőpinezór is, 
s így egy ember kapja a 2 -3 sous borra
valót. Ezt a borravalót azonban a pinezér 
egy perselybe köteles bedobni, a melyet az
után este a gazda és az összes pinezórek 
előtt bontanak fel. A „tronc" tartalmából a 
gazda a harmadát, néha a felét magának 
tartja, s csak a maradókot osztják fel a pin
ezórek között. Ezzel a garzon természetesen 
nincs megelégedve, s már évek óta pana
szolja, hogy a borravalót a vendég nem a 
kávésnak, hanem a pinezérnek adja, s igy a 
gazda ki a 10 sous értékű kávét 40— 50 
sousért árul, még a pinezér rovására, annak 
jogos tulajdonából is húzza a sarezot. A pá
risi garrjon tehát a „trouc" eltörlését köve
teli, s az összes sztrájk-mozgalmak közt ez 
a legigazságosabb követelés.

— Rablás jó szándékból Egy aradi
vendéglő egyik szobaleánya, helyesebben 
szobaasszonya, olyan jól kiszolgálta a ven
dégeket, hogy a borravalókból immár közel 
kilenczezcr forintot gyűjtött össze s ezzel 
a csinos összeggel egy jóképű fiatal embert 
készült boldogítani, a ki a ráadásul kész 
volt elfogadni a kezét is. Megtudta ezt a 
szobaasszony Pécsen lakó nevelő anyja s 
abban a hitben, hogy leánya máris ráköl- 
tötte a pénz egy részét a gavallérjára, Arad
ra utazott s ott nagy predikácziót tartott 
a szerelmes nöszemélynek, a ki hogy a vá
dak igazságtalan voltát bebizonyítsa, elö- 
mutatta neki a kilenczezer forintot. Alig 
hogy a nevelö-anva a tenger pénzt meglát
ta, felmarkolta és elfutott vele a szobaasz- 
szony sikoltva kergette, mind addig, inig a 
nevelőanya egy előre kirendelt bérkocsiba 
ugorva, eltűnt előtte. A kocsiból azt kiál
totta vissza, hogy: «ha a pénzedet akarod, 
gyere Pécsre, ott megkapod a takarékpénz
tárban!* A jószándékból megrabolt szoba- 
asszony bepanaszolta a nevelőanyját.

—  Leányt szöktető pinezér. Londonból 
írják: A quenstovni rendőrbiró elé a múlt, 
szombaton egy Möller Oszkár nevű német 
pinezórt vittek azzal a váddal, hogy a 17 
éves Éliás Elzát megszöktette. Elza a leánya 
egy, másfél év előtt elhalt gazdag newyorki 
sörfőzőnek, aki egy negyed millió font ster
lingnél nagyobb vagyont hagyott hátra. A 
leányt az anyától szöktette meg, ki Éliás 
halála óta három más gyermekével együtt 
Kasselben lakik. Möllert már Németország
ban elfogták, de sikerült megszöknie s a 
fiatal leánynyal Quenstovnba menekülnie. A 
fiatal pár az „Oiiiou gőzös fedélzetén épen 
Newyorkba készü t utazni, mikor Möllert el
fogták s egy rendőr kisóretébeu Londonba 
küldték.

—  Körözés. A budapesti kir. törvény 
szók országosan körözteti Elbert Károly 
vendéglőst és nejét, Biró Magdolnát, a kik 
ellen sikkasztás büntette miatt bűnvádi e l
járás van folyamatban.

—  A sakkozás mesterei. Bradfordbao 
a napokban döntötték el a két hétig tartott 
nemzetközi sakkversenyt, melyen a sakkozás 
legjelesebbjei sorra összemérték tudományu
kat. Az első dijat Gunsberg vitte el, a ki 
141/» győzelmet aratott (a remis fólgyőzelmet 
számit), a második dijat Mackenzie vitte el. 
a ki 13 partit nyert; Mason és Bardeleben 
12— 12 játszmában győztek s a harmadiké;
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negyedik dijat vitték el, ötödik lett tínrn 
111 * győzelemmel, a hatodik díjon pedig 
Blackburne és Weisz osztozkodtak, kik közül 
mnulenik 11 játszmában volt győztes

Zola Emil a házasságról. A „Daily 
Telegrapli" a napokban azt a távirati kér
dést intézte Parisba Zolához: Egyértelmü-e 
a házasság a tünkremenéssel ? A furcsa 
kérdésre Mond Gaird asszonynak egy hason
ló czimii czikke adott alkalmat, mely az 
angol hírlapokban élénk megbeszélés tár
gyát képezte. Ezért volt kiváncsi a főni ne
vezett lap Zola véleményére, ki azt a táv
irati választ küldte: «Nekein nincs monda
ni valóm a házasságról. Engem mindig azok 
a kérdések érdekeltek, melyek az emberi 
szenvedélyekre tartoznak s nem törődtem 
társadalmi következményeivel. Az írónak az 
a feladata, hogy az embert tanulmányozza; 
alkalmazása a törvényhozóra tartozik.* A 
„Daily Telegraph" nem elégedett meg e ki
térő válasszal, de elküldte egy emberét hogy 
inlerwiewolja meg Zolát s szerezzen határo
zott választ. Ekkor Zola a kővetkező vá
laszt adta: ‘ Megvallom, hogy a házasság 
kérdése engem nem nagyon érdekel, Dumas, 
vagy Renan, talán Daudet is kedve szeri"' 
valónak találná a tárgyat, kivált Dumas, kí 
róla többször, sokat irt. Iía tőlem akar vá
laszt kapni, én franczia szempontból ezt a 
választ adhatom: a házasság ép oly elvé- 
niilt s oly rósz intézmény, mint az egyház: 
mindkettejük csak addig marad meg, mig 
sikerül egy alkalmasabbat találni nálok.

— Hazai fürdőből. A hozzánk beérke
zett hivatalos kimutatás szerint Tálrafürednek 
e hó 20-áig összesen 2879 vendége volt.

E g y  t ö r t é n e t
a „Debreczen“ -böl

Gyönyörű egy teremtés volt. Jószivü, 
szelíd kis lányka, ki szegény anyját nagyon 
szerette, s minden egyes krajczárját oda adta, 
hogy enyhítsen anyja szomorú sorsán.

A kis falu melyben laktak, nem tudott 
néki s anyjának kenyérre valót adni.

Sokat hallott, a városi életről, mennyien 
tudnak ott megélni, mily szép, mily könnyű 
ott pénzt keresni.

Felkerekedett egy szép reggelen, — egy 
pár megtakarított krajczárja volt, — avval 
bejött a városba.

Szive szorongott az uj, eddig előtte is
meretlen világ láttára, feje szédült az emberek 
sokai-ága között jártában. Hisz vásárkor sem 
voltak náluk annyian, szemei kápráztak a pom
pától, fénytől, a mit itt látott. Csinos ruházata 
emelte szépségét. Néztek is utána a város 
fiataljai, s egy egy megjegyzésük pirt öntött a 
kis leány arczára.

Találkozott egy úri ház, a hová felfo
gadták játszó társnak a kis lánykák mellé, 
úgy egymáshoz illettek, s rövid időn barát
ságban állott a pórleány az úri gyermekekkel. 
Szelíd lelkülete megnyerte urai tetszését. Jó
szívűsége s gyermeki szeretete bámulatba ej
tették, különösen mikor a pénzt kezébe adták, 
sírva vallotta be, hogy nem tudja, hogy küldje 
el anyjának azt a négy forintot, s nem csilla
podott addig, mig a postán feltette, — a czi- 
met ura irta.

Hogy reszkedett keze, mikor letette az 
asztalra az utalványt s a pénzt. Ezt az ő 
anyja kapja meg, tőle szeretett leánykájától. 
Az alig tizenhárom éves kicsike, segíti beteg 
anyját!

E tette mindenkit a ki ismerte, köny- 
nyekre indított, gazdái sokkal inkább becsül
ték ezentúl, s a hó végén ők maguk küldték 
el a pénzt anyjának egy pár forintot mindig 
hozzátéve.

Két évig a gyermekek között, gyermeki 
ártatlanságban, hozzá szokott a városi élethez; 
de urát más városba helyezték át messze in
nét: ő nem ment velük, pedig nagyon hívták, |

nem akart anyjától nagyon messzire távozni, 
hiszen már két éve nem látta.

Itt maradt, más helyre szegődött. Itt 
több fizetést kapott, többett küldött anyjának, 
azt is irta levelében, — már írni tudott, — 
hogy nemsokára elmegy meglátni a jó anyját, 
csak legyen nyugodt.

Az ármány az ő ártatlanságát sem kí
mélte, a sátán lábbal tiporta szent érzelmeit. 
Egy urfi volt a családban, ki szép szavakkal 
mérget kevert szivében. Ellentállt a csábítás
nak, de az ármány utoljára is győzött.

E percztől kezdve az urfi játékszere 
volt, nem mert vele ellenkezni, vakon enge
delmeskedett a kéjnek.

Szivében érezte mélyen bukását, de an
nál mélyében titkolta; —  réstelte, a világ
tól félt!

Az urfi nemsokára elutazott tanulni 
Pestre, vele hidegen szorított kezet s ott 
hagyta. — Egy gyenge pillanatban bevallotta 
úrnőjének, a közte és az urfi között léte
zett viszonyt s az úrnő — elkergette; hogy 
mer egy cseléd ilyeneket az ő kedves fiáról 
mondani V — S mi köze neki ahoz, mit csi
náltak ?

Elment tőlük; — szógyeit a városban 
járkálni, úgy vette észre, hogy mindenki 
utána néz, mindenki szépnek találja —  s 
mentői tovább ment, annál jobban fájtak 
neki a megjegyzések, miket ő jól hallott, 
de tette magár, hogy nem érti. —  Sok ideig 
hely nélkül maradt, — közeledett az idő, 
hogy anyjának küldjön pénzt —  s a pénz nem 
volt meg.

Hányszor ment el sötét, estén a viz 
partjára, hogy beleülje magát — és soha 
sem tette, mindig hallott egy titkos hangot, 
mely nevét szólítja: , Flórikám — térj visz- 
sza“ — és mindig visszatért, hisz neki anyja 
van, kit segítenie kell, mert segedelmén kívül 
éhen pusztul el nagy betegen; a világ úgy sem 
törődik anyjával, tudja ő jól, még mióta ott
hon volt.

Az a ruha, mit eddig viselt, kezdett nem 
tetszeni neki, senki sem járt ily ruhában, mi
nek lenne ő az egyedüli, hisz oly feltűnő e 
ruhában. Találkozott, a ki divatos ruhát vett, 
lakást adott neki, pénzt adott még pedig sok 
pénzt, fényes szobákat s ezért neki csak sze
retnie kellett azt az urat, mást nem kívántak 
tőle semmit.

í*  N ü!? — Ez az egész!? sivalt rá tü
relmetlenül Ilájem.

Nü! —  hát aztán a mennyi számot 
lehetne abból a t.óntából írni, ugyanannyi 
forintot kívánok.

— A harmadik hallgat.
— Hát te Salamon ? te nem is kívánsz 

magadnak semmit? kérdi végié —  megunva 
a várakozást Matche —  a harmadiktól.

En? — szóla nagy bölcsen Salamon. — 
Én oztat kívánok a mit ti! Legyen nektek
meg a kiváuságíok tízszeresen!------------------
azutáu haljatok meg mindaketten s ledjek 
én az egyedüli örökösötök.

A „Jó szív" bazárban
— Asszonyom! — Ha nem szeret in

terpellálok Tisza Kálmánnénak, hogy Önnek 
nincs „jó szive".

F u r f a n g o s  f e l e l e t
— Te Kóbi I —  förmed egy lépést el

hibázó közkatonára Balog kapulás káplár, 
„Mire való a fejed!"

Kóbi: Hát arra khérem jelentem alásan, 
liodj a kravátli föl ne csőszön.

„Jó s z í v " b a z á r b ó l
— Vidéki paraszt: —  „Hogy ez az 

üveg?"
Tisza Kálmánné: „Magának bácsi csak 

1 frt “
V. p. „Nem adok érte többet 40 krnál."
T. K.-né. „Hová való maga bácsi?"
V. p. „K.-Mártonra."
T. K.-né „Na, mert odavaló, hát ma

gának odaadom. —  Tisztelem a Szabó Jánost."
V p. (bámuló képet vágva) „ Hát ismeri 

a tekintetes asszony?"
T. K.-né. „Már hogy ne ismerném!"
( — Ugyanis minden faluban lakik — 

l e g a l á b b  —  egy Szabó János.)

T ö b b e s s z á m .
Reb Ilersch: Amottand a vasóti tölté

sen van edj kövér thüz.
Őr: Micsoda thüz talán túzok
Reb Hersch: Hodj lenne az thüzok, 

mikor csak edj.

Megadással viselte sorsát. . .  Az örvény 
mély volt — menekülni már késő volt. És 
mégis menekült; sok pénzt összesze ett, el 
küldte mind édesanyjának, éljen belőle, a mig 
élni fog, ne szenvedjen szükséget. () nagy be
teg, nem hiszi, hogy tovább élne egy pár nap
nál s ha meg fog halni: „anyáin szeretlek!" 
lesz utolsó szava, s a levél elment.

Ő csak menekülni akart, bármily áron, 
minek is élne tovább a bűnben, a szégyenben 
. . .  s egy golyó véget vetett óletónok.

Másnap csendes menetben vitték ki az 
örökkévalóságra, egy zugban gödröt ástak, 
s óhaja szerint falusi öltönyében tették a 
sirba.

Senki sem ment őt elkísérni, ki is ment 
volna ?

Adám.

S z á m r e j t v é n y .
Bariba Gyulától.
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Hazánknak egy megyéje
„ „ városa
„ „ hegysége
„ „ folyója
„ „ szorosa
„ volt királya.

Múlt számban megjelent számrejtvó- 
nyünket helyesen megfejtették:

Márkus Jenő, Glancz Ferencz, Kiss Mihály, 
Áldor Géza, Pataky Imre, Cseh István, Steier Fér., 
Knopp Gyula, Morvay Aladár, Pekári Géza, Schwacz 
Jónás, Miknlik Juliska, Scheibel Erzsébet, Bereczky 
Juliánná, Schneck Lajos, Schweiger Tódor, Vargha 
Pál (nyertes )

A b ö l c s  h a l l g a t
— Három zsidó legény megy az utczán 

ábrándjaik szövevényes lehetetlenségeit be
szélve el egymásnak, — s egyszersmind ver
senyezve, melyik tud jobb földi javat kívánni 
magának.

Én azt kívánom, — mondja Hajem a 
másik kettőnek —  hogy valamennyi arany, 
ezüst és rózpónz van a világon, mind az 
enyém legyen.

Az uagyon szép és jó ! —  mondja rá 
Matche, de hát ez mégis csak semmi!

Én azt kívánom, hogy a Balaton tava 
tóntává váljék, és —  —  — itt megijedve 
merész gondolata kifecsegésétől — megállt.

Szálloda tu la jdonosok , ven d ég lő 
sök részére

vászon és asztalnemiieket, 
szőnyegek, függönyök, paplan 

és matráczokat
teljes választékban és kÜlÖnÖ86n jutá
nyos áron ajánl.

KUNZ JÓZSEF és TÁRSA,
Budapest. Deák Forencz-utcza és Erzsébet

től’ sarkán.
Nyom. Kálmán M. és társánál Budapest, Lipótvárosi templombazár 45.


