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Boldog újévet!
Ismét lefolyt egy év. Egy csepp, az idő végtelen 

Oczeánjában, egy csepp, a melynek parányi voltát 
számban ki sem fejezhetnék, ha azt az idő örökké
valóságához mérj ük.

Ámde rövid földi pályafutásunk, öröm és bánat, 
reménykedés és csüggedés, munka és élvezet, jólét 
és nélkülözés között váltakozó szakaiban sokat,
bosszú időt jelentő fogalom f

Megközelitettök-e vele életünk, törekvéseink 
czélját, avagy pusztán csak az enyészethez vitt ben
nünket egy lépéssel közelebb? Reményeink betelje
sedtek- e benne, avagy csak a fájdalom és keserűség érze
tét hagyta meg bennünk? Mily sokan lesznek azok, 
akik a múltba hanyatlott évben, a bánat, a csalódás 
sötét, nehéz felhőjét látják csak, a mely szomorú 
árnyékát a messze, messze jövőre is elnyújtva, las
san, ólom nehézséggel haladt el fejük felett s mily 
kevesen azok, a kik benne édes emlékek, boldog 
verőfényes idejét köszöntik!

Mink, a kiket a munka, a mindennapi kenyér- 
kereset közössége egybe íüz, a kik e munkánk, 
exisztencziánk tekintetében az elmúlt esztendő vál
tozó esélyeinek egyformán részesei voltunk, mink, 
vájjon mily érzelmekkel tekintünk vissza az eltűnt 
1894. évre, mit hozott számunkra jót s mi valósult
meg benne reményeinkből?

Anyagi jólétünk szempontjából bizony nem váll
ki az elmúlt év sem az utóbbi esztendők sorából. 
Bortermelésünk még messze van teljes helyreállítá
sától; sör iparunk fejlődését, az adók ólom súlya 
nehezíti; a fogyasztási adók óriási fokozása és ki
terjesztése, párosulva a közkereseti viszonyok álta

lános kedvezőtlen állapotával, mindezek nem oly 
konstellácziók, melyek a vendéglős ipar intensiv 
anyagi fejlődésére alkalmasak lehetnének.

De fordítsuk el ezektől tekintetünket! Hisz 
tudtuk jól, már az eltűnt év beköszöntésekor, hogy 
terheink súlyát nem könnyíti senki sem, hacsak a 
jó Isten nem, a ki erőt ád nekünk azok elviselésére.

S tudjuk ma is, hogy e teher változatlanul 
nyomja majd roskadásig megrakott vállainkat az 
uj esztendőben is. Hiú ábránd volna ez irányban a 
közel jövőben javulást remélni, a helyzet helyes fel
ismerése pedig volt mindenkor annak elviselhetésére
a legczélra vezetői >b eszköz.

Ne foglalkozzunk hát elérhetetlen vágyakkal,
ne bénítsuk meg tetterőnket, ne lankaszszuk el ki
tartásunkat meddő panaszok ismétlésével, hanem 
tekintsünk szét magunk köré, keressük azt a tá
maszt, azt az erőt, a mely az Istenbe vetett hi
tünkön kívül, súlyos helvzetünk elviselésére ké
pessé tesz.

Ez erő, e támasz, lehet-e más mint egyetértés  
és össze tartás!?

Csodás varrázshatalmával ez vezeti majd ügyün
ket diadalra, a mint, hogy az jelenlegi, bizony még 
meg nem erősödött gyökereivel is a közel múltban 
már a sikernek egy szép, reményteljes ágál hajtotta, 
a midőn a. székesfőváros törvényhatóságában a ben
nünket megillető helyet vívtuk ki magunknak.

Egyetértés, összeturtás.
E ke ttő  vezessen bennünket, ez szolgáljon ne

künk szövétnekül a jelen helyzetünk sötétjében, ez 
legyen jelszavunk, ez töltse el sziveinket!

Boldog ú jé ve t!
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Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának f. é. november 
hó 27-én, délután í órakor, saját helyiségében, (lundel János 
elnöklete alatt tarlóit választmányi üléséről.

Jelen voltak: Kami ner Ernő, tiszt, elnök, Wirth Ferencz, 
alelnök, Hennann Ferencz, pénztáros, Stöckl Tamás, Beitter 
György, Kommer Ferencz, Koch József. Morbitzer Lőrincz, 
Fritz Henrik, Jlein Lipót, Vincze Lajos, Lippert Lajos, Nősek 
Ignácz. Wohlfarlh Vilmos, Wrabetz Frigyes, Bittner Alajos, 
Stadler Károly. Glück Frigyes, Illils József választmányi tagok: 
ifj. Ács Károly, társulati ügyész és Teasdale Ottó, társulati 
titkár.

Elmaradásukat kimentették: Csalányi Károly, Krist 
Ferencz. Mehringer Rezső, Maloschik A. V., Barabás József, 
ITindl Nándor, választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg
nyitódnak nyilvánítja, egyben a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére felkéri Lippert Lajos és Wohlfarlh Vilmos 
urakat.

1. Elnök felemelkedvén helyéről, mély megindulással 
emlékezik meg ama súlyos sorscsapásról, a mely a kartár
sak legjobbjainak egyikét, Glück Frigyes urat, egyetlen fiának 
elhalálozásával érte. Szóló meg van róla győződve, hogy a 
választmány minden egyes tagjának osztatlan érzelmeivel 
találkozik, a midőn indítványozza, mikép a választmány ezen 
megrendítő gyászesel alkalmából, őszinte, mély részvétének 
jegyzőkönyvileg adjon kifejezést.

A választmány, a mely elnök szavait mély megillctő- 
déssel hallgatta meg. az indítványt egyhangúlag határozattá 
emelte.

2. Elnök üdvözli Wohlfarlh Vilmos urat, ki mint a 
választmány rendes tagja behivattatván. ma. vesz először 
részt a választmány tárgyalásain. Szóló azon reményének 
ad kifejezést, miszerint nevezett kartárs a választmány mű
ködésében tevékeny részi veend.

Wohlfarlh Vilmos ur válaszál. a melyben a társulati 
ügyeknek állandó támogatását Ígéri, a választmány élénk 
helyesléssel fogadja.

3. A lefolyt községi választásokra nézve elnök előadja, 
hogy az ez irányban kifejtett tevékenység eredményesnek 
mutatkozott s habár ez az eredmény nem tulajdonítandó a 
kartársak által beadott szavazatok számának, a mennyiben 
a szavazásban a kartársaknak még mindig csekély része vett 
csak részt, mégis az általános érdeklődés ez alkalommal 
tetemesen fokozódott s megadta a társulat részéről meg
indított mozgalomnak azt az erkölcsi erőt, a mely az ügyet 
diadalra segítette.

Megválasztattak bizottsági tagokul a székes-főváros 
törvényhatóságába: az I. kerületben: Barabás József, a IL-ban: 
Lindmayer Ferencz, a IV.-ben: Gundel János, a Vl.-ban: Koch 
József, a VII.-ben: Glück Frigyes, a X. kerületben: Möszner 
Ferencz.

A kerületi választmányba: a III. kerületben: Gernedl 
Mihály, a IV.-ben: Csalányi Károly, az V. ben: Kommer 
Ferencz, a Vll.-ben: Bányai József, a VIH.-ban: Varsányi 
Ferencz, a IX.-ben: Wirth Ferencz.

A választmány elnök jelentését tudomásul veszi.
4. Felolvastatott a f. é. október 23-án tartott választ

mányi ülés jegyzőkönyve.
A jegyzőkönyv tudomásul vétetett, illetőleg hitelesít

tetett.
5. Elnök jelenti, hogy a vasárnapi munkaszünetre vonat

kozó szabályrendeletnek a sörszállitásra nézve kért megvál
toztatását, a kereskedelmi miniszter ur elutasította.

Tudomásul vétetett.
(». Glück Frigyes ur az ülésen időközben megjelenvén, 

elnök meleg szavakban adja tudtára a választmány részvét
nyilatkozatát.

Glück Frigyes ur válaszában kijelenti, hogy vigasztalást 
a munkában fog keresni, a melyei, nemcsak a saját érdekei

nek, hanem iparának javára akar szentelni. Őszintén kö
szöni a választmány részvétét, a mely a megpróbáltatások 
eme nehéz napjaiban jól esett szivének.

7. Elnök jelenti, hogy Rajkay Mihály ur - -  üzletének 
felhagyása alkalmából — 50 frtot juttatott szóló kezéhez a 
létesítendő szakiskola javára.

A választmány a nemeslelkü adakozónak jegyzőkönyvi
leg köszönetét szavaz. Az 50 frtnyi adomány Hermáim 
Ferencz pénztáros urnák a takarékpénztárba leendő elhelye
zés végett átadatott.

8. Felolvastatott a budapesti pinczér-egylet átirata, a 
melyben a folyó évre kijáró jubileumi alapítványban leendő 
részesítésre Ködig Mátyás és Marinovits László pinezéreket 
ajánlja.

A választmány a javaslat értelmében a jubileumi ala
pítvány ez évi összegét a nevezetteknek szavazza meg.

9. Felolvastatott a budapesti pinczér-egylet átirata, a 
melyben kérdést intéz, vájjon az ipartársulat hajlandó-e a 
legközelebbi farsangi idény alatt a nevezett egylettel közösen 
ismét bált rendezni.

A választmány elvben hozzájárul a közösen tartandó 
bál eszméjéhez, előzetesen tisztázandó kérdések elintézése 
végett azonban szükebb bizottságot küld ki. a melybe Kom
mer Ferencz, Lippert Lajos és Glück Frigyes urak válasz
tattak meg. A nevezett bizottság eljárásáról a választmány
nak jelentést tesz.

10. A budapesti pinczér-egylet karácsonyfa-ünnepélyére 
a választmány a rendelkezési alapból 40 frtot szavaz meg.

11. A szakiskola ügyében Glück Frigyes ur javasolja, 
hogy a fentartási költségekre még hiányzó 300 frtnyi fedezet 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól mint államsegély 
kérvén yeztessék.

A választmány elhatározza, hogy a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úrhoz e tárgyban felierjesztés öltöztessék, 
a mely elnök vezetése mellett küldöttség által adassék át a 
miniszter urnák.

12. Felolvastatott Bruttovszky Jakabné segély iránti 
kérvénye.

A választmány folyamodónak 10 forint segélyt sza
vaz meg.

13. Felolvastatott Szakmáry Istvánná segély iránti kér
vénye.

A választmány a nevezettnek 10 forint segélyt sza
vaz meg.

14. Elnök a kiállítás ügyének állását ismerteti. A leg
utóbbi választmányi ülésen felmerült eszme, a mely Buppert 
építész ur által vázlatban elkészíttetett, sem czélszerüségi, 
sem költségvetési szempontból nem felel meg a kivánal
maknak.

Stadler Károly ur felszólalván, hangsúlyozza, hogy ő az 
iparhoz méltó kiállítást mintaszállcda berendezése nélkül 
nem képzelhet. Hogy e téren újat nem lehetne bemutatni, 
ez nem hozható fel itt ellenérvül, hisz külföldi nagyvárosok
ban, a hol a szállodai ipar a mienknél sokkal magasabb 
színvonalon áll, a szállodák kiállítása mindig érdekes és meg
tekintésre méltó része szokott lenni a kiállításoknak.

Ily körülmények között a millenniumi kiállításra nézve 
a Buppert műépítész ur által eredetileg készített tervhez 
ragaszkodik. A mennyiben pedig az eddig rendelkezésre álló 
anyagi eszközök ehhez elégtelenek, javasolja, hogy a vidéki 
szaktársak és rokontársulatok a kiállítás rendezéséhez való 
közreműködésre, illetőleg az e részben hozandó áldozalökhöz 
való hozzájárulásra felhivassanak.

Glück Frigyes ur hasonló értelemben történt felszóla
lása után Stadler Károly ur átadja az elnökségnek az általa 
már eleve megfogalmazott felhívást s kéri annak felöl vas- 
tatását.

A felhívás felolvastatván, a választmány annak az Érte
sítőben leendő közzétételét elhatározta. Egyben elhatározta
tott. gvüjtőiveknek a vidéken való szétküldése is.
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Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést be
fejezettnek nyilvánítja.

K. in. f.
Tensdule Ottó,

titkár.
Wohlí'nrth Vilmos.

Gundcl,
elnök.

S ajnálom , m inden  el van  fo g la lv a!
(Folytatás.)

Ekkor egy másik pinczér belép: «Egy szoba, fülkével. 
I ram, ha úgy tetszik ?» A pinczér elől világit, az első eme
leten egy szobát nyit. leleszi az asztalra az ezüst karos
gyertyát: «Parancsol még egyebet uram?*

Holnap reggel S órakor csokoládét a vendégszobában 
és 9 órakor egy egyfogatu bérkocsit, a majna-neckari pálya
udvarra* — parancsol az ur előkelő hangon.

A megszabadítottak körültekintenek a hajlékban, a melyet 
oly váratlanul találtak. «Egy valóságos királyszoba*, mond 
az öreg, »valódi olajfestmények a legjobb iskolából, szobrok 
a legtisztább márványból, pompás délszaki növények és 
bútorok, oly ízlésesek, mint a laeker.i kastélyban.*

«Es a gyönyörű albumok itt az asztalon*, kiált fel a 
leányka, «a kedves csecsebecsék, a nehéz selyemfüggönyök, a 
szőnyegek, ab és nézd csak itt ezt a pompás kis fülkét!*

«Jgen, igen, egy valóságos királyszoba* sóhajt az anya, 
«és majd az ára is ahhoz mért lesz! Nem tudod, hogy 
elnökünk, mint óvott bennünket? Két éjjelre és egy napra, 
feleséggel és cseléddel kilenczvenkét forintot kellett fizetnie 
és bizonyára nem lakott ily pompásan.*

«Még mindig jobb, mint az utczán tanyázni*, mond az 
öreg, ^örüljünk, hogy cselem sikerült. Térjünk nyugalomra! 
.lói fogunk aludni!*

Es ők igen jól alusznak és a csokoládé, a melyet más
nap reggel a vendégszobában élveznek, kitűnő. A lányka 
kíváncsian nézi az utczasort, a melyben a fényes boltok 
megnyílnak és a gondos anya. csöndben, a maga becslése 
szerint számi'gatja a számla összegéi. Körülbelül 31 Írtig 
vitte fel és sóhajtva lát kötéséhez újabb energiával, mintha 
a számlát még gyorsan ledolgozni akarná. Ekkor végre az 
öreg nyújtva kiejti a nehéz szót:

«Kérem pinczér, a számlát!*
«Három forint harminczhat krajezár, uram!*
«Kérem, mennyi?* kérdi a hollandi kétkedve.
«H áro m  forint harminczhat krajezár, uram!,,
A hollandi kinyitja erszényét és — becsukja ismét. 

Burnotszelenczéjéből egy hatalmas adagot vesz és hangos 
szippantásokkal szívja be, selyem zsebkendőjével gondosan 
leporolja a lehullott szemeket a hófehér ingéről és végre, 
mosolyogva, egy becsületes ember önérzetével szól:

«De, jó barátom ön kétségkívül téved! Három adag 
tea, három beefsteaks salátával, egy üveg bordeaxi-i, három 
csokoládé süteménynyel és lakás — és három forint 36 
krajezár? Nem, nem az ugyan nem lehetséges?*

«Engedőimet uram, meg fogom kérdezni a főpinezért!*
És a főpinczer saját személyében megjelenik.
«Bocsánatért kell kérnem igen nagyon, uram! Egy meg- 

bocsálhatlan tévedés történt: a számla ama ur részére szól. 
a mellékszobában, aki áthaladóban, hölgyeivel csokoládét 
vett magához.*

«ígen, igen, ehhez hasonló valamit gondolhattam 
magamnak. De most kérem, mit tartozom fizetni? Nincs 
szükségem számlára.*

«De uram, hisz emlékezik, hogy tegnap kénytelen vol
tam önt elutasítani, hogy helyünk nem —»

«Persze, persze, jó barátom! Eleget hallottam azt, 
tapasztalt is vagyok ily dolgokban, ismerem, hogy a portás 
urak és főpinezérek mint. tesznek, ha egy szegény egyfogatu

előáll; tudom ugyan, kissé tolakodó voltam, hanem ilyesmi 
használ; ne vegye rossz néven. Ön, magát és engem is pom
pásan kisegített a zavarból! Es önnek igen hálás vagyok, 
valóban igen!*

A főpinezér az idegenre büszke tekintetet vet s nyo
matékkai szól: «A ** udvar portásai és pinezérei sohasem 
állanak elő puszta kifogásokkal uram. s nem engednek senkit 
sem az utczán hálni, a inig csak a szállodának egy zuga is 
éjjeli szállásra rendelkezésre szabad.*

«Nos jó, jó. nem akarunk vitatkozni, felséges egy kis 
hajlék volt az, a mi még szabad volt. Hisz tudtam, hogy 
igy lesz. vén, tapasztalt ember vagyok. De most a számlát 
kérem*.

Ismét büszke tekintetet vetett a főpinezér az ide
genre: «A számlát uram? Önnek nincs mit fizetnie.*

Most a hollandi flegma nyugodtságának vége szakadt. 
».Mi—i,—hogyan? Nincs mit fizetnem ? Uram, az nevetséges! 
Eejedelmi ellátás és királyi lakás és semmi fizetni való! Nem, 
uram, sem időm. sem kedvem nincs tréfákhoz! Kérem a 
számlát!*

«l ram, már három ízben volt szerencsém önt biztosí
tani, hogy nem volt helyünk ön részére. Önt elutasították 
a ** udvarban, és szállodánknak semmi köze nincsen az ön 
fizetlségéhez. Es valóban, bocsánat, csaknem gyengédtelennek 
találom, hogy ily módon számlát követel. Avagy csakugyan 
nem tudná, hogy hol lakott ?»

«Nos hát. ezer menykő, az ** udvarban.*
«Uram, az ** udvar egy köreveién rendezett be ön 

magának szállodát, és én nem Liztem volna el önt onnan. De 
éjjeli nyughelyét nem szállodánknak köszönheti, hanem — én 
Istenem hát nem tudja ezt? Kisasszonyunk az önök zavarát, 
észrevette, és ő, igen uram, főnökünk lánya, az ő saját 
szobáját és fülkéjét önöknek átengedte, s azt csak belátja 
uram, hogy kisasszonyunk vendégeitől nem fogadhatunk el 
fizettséget.*

«De kedves, jó barátom, kérem önt! Az ön jóságos 
kisasszonya engedte át számunkra szobáját? Hisz ez 'egy 
egészen különös dolog, igen, nagyon különös és rendkívüli 
szerctetre méltó! De hát valóban zavarban vagyok, nem 
tudok távozni mint egy tolakodó, anélkül hogy fizessek?*

«Ezen nem lehet változtatni uram!*
«De kérem tisztelt barátom, nem lehetném nőmmel 

együtt legalább tiszteletemet a kisasszonynál, hogy köszönetét 
mondhassunk.*

«A kisasszony sajnálni fogja, de hát éppen nem rendel
kezik fogadó szoba felett.*

«De a házi gazdánál, az ön főnökénél csak szabad lesz 
látogatást lennem!*

« Főnököm sajnálni fogja, ő reggeli sétalovaglását végzi!*
«De Istenem, jó barátom, hisz' ez kétségbe ejtő! Vala

kinél mégis csak legalább köszönetét kell hogy mondhassak! 
Vagy kedves uram, kérve kérem, köszönje meg ön a magam, 
nőm és lányom nevében, kerve kérem önt.* Es ezzel kishitű 
zavarban, a pinezérnek egy aranyai igyekezeti a. kezébe 
nyomni.

Emez egy előkelő meghajlással lép vissza: «Uram, 
kisasszonyunk vendégeitől a ** udvar egy szolgája sem fogad 
el borravalót. Különben, a szálloda fogata, málhájával 
a ház előtt készen áll. Szerencsés utazást uram!*

A kiutasítottak a kocsihoz mennek, s szégyenkezve 
veszik észre, amint még csak egy borravalóra áhítozó p n- 
ezér, vagy háziszolga sem mutatkozik. Beszállanak. és az inas 
beteszi a kocsi ajtaját. Ekkor sugárzó örömmel ugrik elő a 
a bájos göndör fiirtti lányka tegnapról, egy gyönyörű csokrot 
nyújt a kocsiba és odasugja: «Nővéremtől, a barátságos 
kisasszonynak szives üdvözlet!*

«Majna-Nekári pályaudvar gyorsan!* kiált az inr.s> 
mialatt a' kocsis mellé ugrik. A lovak megindulnak, a gyermek 
kezével búcsút int.

Talán a kis angyal volt az, a ki kérésével az idegenek
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nek hajlékot nyitott ? Akármint volt is, a szálloda becsülete 
meg volt oltalmazva. Vendégszeretetet gyakorolt a leggyen- 
gédebb módon, és inkább maga fizette a számlát, semhogy 
annak a gyanúnak szolgáltasson okot, hogy hamis űrügy 
alatt a vendégszeretetet megtagadta.

(Trobloff J. a «Berliner Gast\virthzcitung*-ból.)

Bedauere, a lles besetzt!
»Ja, ja, habé mir so elwas denken können. Aber bitté 

mm. was habé ich zu zahlen? leli brauche keine Rechnung. <
»Aber, mein Herr, Sie erinnern sich docli, dass ich 

gestern in dér Nothwendigkeit war, Sie abznweisen, dass 
wir keinen Platz

♦Freilich, freilich, Bester: llab's géniig geliört, bin aucli 
erfahren insclchen Dingen, keim' es, wie die llerren Portiers 
und Oberkellner es maciién, wenn eine arme Droschke vor- 
fáhrt; weiss wohl, bin elwas zudringlich gewesen, aber so 
elwas hilfl; nehmen Sie’s nicht iibel, Sie habén sich und 
mir vorlrellich aus dér Verlegenheit geholfen! Bin Ihnen sehr 
dankbar, wahrhaftig, ja!«

Dér Oberkellner sah den Fremden mit stolzen Blicken 
an und sagte mit Nachdruck: Die Portiers und Kellner im 
**Hofe maciién keine Ausllüchte, mein Herr. sie lassen kei
nen Menschen auf dér Slrasse schlafen, so lángé nocli ein 
W’inkelchen im Hotel zum l'ebernachten freiist.«

»Nun gut, gut, wollen nicht streiten, ’s war ein super- 
bes W’inkelchen, dass Sie nocli íréi hatten. Wusste wohl, 
dass sich’s so finden würde, bin ein altér Praktikus. Aber 
bitté nun die Bechnung!«

Wieder warf dér Oberkellner dem Fremden einen stol
zen Blick zu: >Die Rechnung, mein Herr? Sie habén nichts 
zu bezahlen!*

Jelzt war es mit dér Gelassenheit des hollándischen 
Phlegma zu Ende: Wa — wa — wie? Nichts zubezahlen? 
Herr. das ist zum Lachen! Fürstlich gelebt und königüch ge- 
wohnt, und nichts bezahlen! Nein, Herr, ich habé keine Zeit 
und búst zu Spassen! leli bitté die Rechnung!«

♦Mein Ilerr, ich hatte schon dreimal die Éhre, Ihnen 
zu versichern, dass wir keinen Platz fiir Sic hatten. Sie sind 
abgewiesen im **Hof, und unser Hotel hat nichts mit Ihrer 
Zahlung zu schaffen. Und in dér That, verzeihen Sie, ich 
lindc es fást unzart, dass Sie in dicsér Weise Rechnung for- 
dern. Oder solllen Sie wirklich nicht wissen, wo Sie logirt 
habén ?»

»Nun, zum Henker, im **Hof!«
♦Mein Herr, auf einem Solá des **Hofs hatten Sie sich 

Ouartier geinachi. und ich würde Sie nicht davon vertrieben 
habén. Aber Ihr Nachtlager verdanken Sic nicht unserm 
Hotel, sondern — mein Golt, wissen Sie denn das nicht, ? 
Unser Fraulein hat lhre Verlegenheit bemerkl, und sie, ja 
mein Herr, die Tochter des Hauses hat ihr eigenes Zimmer 
und Kabinet Ihnen abgetreten, und das begreifen Sie docli 
wohl, dass wir von Gasten unseres Fráuleins min und nim- 
mer Zahlung annehmen können.«

»Aber, Bester, Liebster, ich hitte Sie! lhrgütiges Frau- 
lein hat uns ihr Zimmer eingeraumt ? Das ist ja eine ganz 
merkwürdige Geschichte, ja höchst merkwürdig und ausser- 
ordenllich liebenswürdig! Aber in dér Thal, ich bin in Ver
legenheit, ich kaim nicht fortgehen wie ein Eindringling,ölnie 
zu zahlen?*

♦Lásst sich nicht iindern, mein Herr!*
»Aber ich hitte Sie, Verehrtester, können denn nicht 

wenigstens Madame und ich dem Fraulein unsere Aufwarlung 
maciién und Dank sagen?*

♦Fráulein wird bedauern, sie hat eben kein Empfangs- 
zimmer zűr Verfügung!*

»Aber dem Herrn des Hauses, ich bitté Sie, Ihrein Herrn 
werde ich docli einen Besuch maciién dürfen!»

»Der Herr wird bedauern, er maciit seinen Morgen- 
spazierritll*

♦ Aber, mein Gott, Bester, das isi ja verzweifelt! Teli 
muss micli docli wenigstens bei jemandeni bedanken können! 
Oder, lieber Herr, hitte, hitte, danken Sie in meinem Namen 
und im Namen von Madame und im Namen meiner Toch
ter, hitte, bitté!* Und dabei suchte er in kleinlauter Ver
legenheit dem Kellner ein Geldstück in die Iland zu 
drücken.

Mit einer vornehmen Verbeugung tritt dieser zurück: 
♦Mein Herr, von Gasten unseres Fráuleins nimnit kein Diener 
des **Hofs ein Trinkgeld an. Uebrigens slelit eine Equipage 
des Hotels mit Hírem Gépitek vor dem llause hereit. Rcisen 
Sie gliicklich, mein llerr!«

Die Ausgewicsenen gében zum Wagen und bemerken 
mit Beschiimung, wie aucli nicht ein trinkgeldlustiger Kellner 
oder Hausknecht sich seben lásst. Sie steigen ein und dér 
Lakai schliesst den Sclilag. Da springt mit strahlenderFrcude 
das liebliche Lockenköpfchen von gestern herbei, reichl 
ein wundervolles Bouquet in den Wagen und flüstert: 
♦ Schwester Sannchen liisstdas ITeundliche Fráulein grüssen !-

♦Main-Neckar-Bahnhof in Trab!« ruft dér Lakai, indem 
er sich auf seinen Sitz schwingt. Die Rappen ziehen an. das 
Kind winkt mit dér Iland ein Lebewohl.

War vielleicht dér kleine Engel es gewesen, dér mit 
seiner Hitte den Fremden ein Asyl geölTnet liatle? Wie dem 
aucli sein moclitc, die Éhre des Hotels war gewahrt. Es halté 
Gastfreundschaft in zartester Weise geübl und lieber selbsl 
die Zeche gezaldt, mn nicht den Verdacht aufkommen zu 
lassen, dass es unter falschem Vorwand die Gastfreundschaft 
versagt habé.

(F. Trobloíí in dér Berliner Gastwirthszeitung.)
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a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipar
társulata és a Budapesti Pinczér-Egylet által közösen 1895. évi 
feb ru ár hó 21-én, a Fővárosi Vigadó összes termeiben 

rendezendő

dótéfíonyczélu <&álra.
W irth  Ferencz Kammer Ernő Illits  József

búlalelnök. tiszteletbeli elnök. bnlelnök.

C3alányi Károly Céh János Tomola Roland 
rend.-biz. elnök. rend -biz, nlcluük. rend.-biz. elnök.

Gaál Sándor F ö rs t° r  Kor.rád Böhm Emil
jegyző. föpénzliiros. pénztáros.

Qfö' K e z d e te  9 ó ra k o r .

A ./cffJ'cÁ' «/•».• Személyjegy 3 fit, csaliídjegy (1 ur 3 liölf/if) .5 fit.

Jegyek a meghívó előmutatása mellett válthatók: az ipartársulati irodában 
(IV., llimzó'utcza 1. szám); a pinczér-egylet irodájában (IV., Granálos- 
ulcz.a 8. szám); továbbá minden szállodában, vendéglőben és este a pénz

tárnál.
A jótékony czél iránti tekintetből felül fizetések köszönettel fogad

tatnak és liirlapilag nyugtáztatnak.

A tiszta jövedelemnek a vendéglősök ipartiirsulatát megillette fele a léte
sítendő szakiskola javára fog lörditlalni.

A tiszta jövedelemnek a pinc/.ér-egylclet megillető feléből: 2O’/# egy 
szakiskola létesítésére, az oiszagos pinezér-nyugdijintézet
alap jan ira , t>Ojo a pinczér-egylet betegsegélyző- és temetkezési 

pénztára javára íog fórdittatni.
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Bori vókuak, wk--a bort savanvuvixo*ji*jrétik vegyíteni, mindenek e'ött a

*jjn»h»tó. E vi, kötómbögiti a bor savát és az italnak 
felette kellemewe. Ingerlő melléklet éd, annélktil hoírv 
azt feketére festené.

&

N i n c s  t j á i l d m p a  
ü v e g t ö r é s !  1

, K itűnő  
\r» világítási 
\vi erfdmenij

i Mindet! 
V 'dmr.zncilusa'^gdíirabert' 
«?.Í2zóteStileK, ^ . < ^ j^ » ^ « :i'

F r i t z - f é l e

törhetetlen csőhenger
A ti er-fé le  izzó 1 ám púkra ,

óriási megtakarítás izzóhálőkban 
és üvegekben.

Kapható a gyári raktárban

S T E IN T Z  G Y U L A
Budapest, Lázár-u tcza 13.
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olyan derfazo
rdszvdnytársaság.

Clsö csap olás!!
bolgár-sör,

<§z <sní- cJsíván- sör
vasárnap, 1294. évi április Ré 29-én 

magRezévböli.

<<»*♦#>*****#**»****♦#»¥********#♦***♦*##*#**

ERZSI
ÍKlttinö gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat, elő-? 

mozdítja az emésztést, üdít és élénkít. j
K izárólagos szállítók

MATTONI és WILLE. BUDAPEST.
w w y ~ ..............

Dr.Rényi, Darvas és Finy gyógyszerész
„SAN1TAS" cs. és kir. szabadalmazott 

sterilizált vegytiszta szénsavval! szikvizgyártása

gyümölcs-szörp és hűsítő italok gyára
szadadalinazotl. sterilizáló gépek berendezési vállalata,

-«K
3 3 i i< l« p < * s t .  G ty r tv s  VI. kér., Felső erdősor 48. sz. 

-ok
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LÖWEKSTEIN II. (MIHÁLY
ez ég tulajdonos L Ö W EN ST E IN  F. N Á N D O R

Budapest, IV. kér., Eskü-tér (alapittatott 1864.)

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á tm indennem ű  bel- és külföldi sajto kb an , h ú s, h a l, főzelék és g y ü m ö lcs  co n servekb en , csoko lád é fra n c z ia  és m agyar co gn acb an , angol és fran czia  kü lön legességek et, finom  k o n y h á k  részér finom  főző b o rt: M ad era , M arsalla , Sh e rry t.
a

K izáró lagos fő r a k tá ra  a z  „Anglo C on tinen thal Thee-As8Ociationíí-n ak  gj
legjobb fekete teákban , v a ló d i Ja,-maika rum ok,

••••0090 K ÍV Á N A T R A  Á R JE G Y Z É K  B É R M E N T V E .
a

P E Z S G Ő CHAMPAGNER
LOUIS FRANCOIS & Co.

P R O M O N T O R .j j . II II
K itüntetések:

P á r is  1889. EZÜST-ÉREM 
N iz z a  1890. ARANY-ÉREM 

L is s a b o n  1890 . llors Concours és 
NAGY D1PL0M

T e m e sv á r , NAGY ARANY-ÍREM.

Auszeichnungen:
P a r is  1889. SILB. MEDAILLE

N iz z a  1890 . GOLD. MEDAILLE 
L is s a b o n  1890 . Ilors Concours und 

GROSSES D1PL0M
T e m e sv á r  GROSSE GOLD.-MEDAILLEII II TT

F őképvise lők: — G en era l-V er tre tn n g :

és O& ü i J M t Sí
BU D A P E S T, A kadém ia  utcza 16.

Az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-tár8a8ág. Budapest. IV., Vármegye-utcza 11.-13.
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