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Előfizetőinkhez és 
olvasóinkhoz.

Egy az ezen ipar terén, a vendéglő: 
és pinezér osztály társadalmi és szak 
életében nagy eseményt jelentő, rég 
tervünknek megvalósodása vált lebetőv* 
e mai napon.

Már régebben szándékoztuk, tervez 
tűk és ígértük, hogy lapunkat heti lap 
pá alakítjuk át.

Ezen szándék kivitelére ösztönzőt 
bennünket ama tapasztalat,amelyre szert 
tettünk az aránylag rövid, de a nehéz 
küzdelmeknek egy hosszú sorozatával 
teljes irói és lapkiadói működésünk 
révén.

Az ezen idő alatt szerzett tanulságok 
eléggé meggyőztek bennünket arról, 
hogy közérdekünket hathatósan meg- 
védclmezni tudni, s hogy ez osztály ipa
rának nagy. és fontos létérdekét képező 
(^Országos 1 ’iot Jég! ős-szövet ség. és Or-1 
szagos Pinczér-egyesiild* ) intézmények 
nagy horderejű és üdvös eszméinek 
társadalmi utón való nemes aktioi: 
a megvalósítás stádiumába juttatni 
csakis úgy leltet mielőbb, ha ezt fel
adatául egy oly minden izében vendéglős 
és pinezér szaklap vállalja el, a melynek 
a hetenkin: való rendes megjelenheiési 
lehetőség- biztosítva van. S hogy egy 
ilyen lapra, a vendéglős és pinezérség- j 
nek, a jelen viszonyok közt mily égető | 
szüksége van ; ennek felismerésére \ 
a mögöttünk álló, közel harmadfél 
éves működés elegendő alkalmat, 
és tényt szolgáltatott.

Mint hetilap, egészen uj alakban, szebb 
es tetszetőst) formában jelenünk meg 
tehát most a mi t. közönségünk előtt.

j Lapunk közleményeinek beosztásá
ban is értékesíteni óhajtjuk szerzet; 

i tapasztalainkat. Nem szégyeljük meg- 
; mondani, hogy tanultunk. Miért szégyel- 
nők ? A jó pap, de a jó sajtómunkás 
is — holtig tanul. De amit tanultunk, 
azt nem pávátokul kívánjuk felhasz
nálni, hanem irói toliunk megacélorá- 
sára fordítjuk, hogy hivatásainknak 
minél edzettebb munkásai, minél hűbb 
sáfárjai lehessünk.

Eddigi rovatainkat részben megvál
toztatjuk. részben kibövitjük. így .. Gast- 
ronomia" czim alatt a konyha- és 
étlap isme köréből fogunk elméleti 
közleményeket hozni. ..Borászat* és 
„ Piueztszei~ rovatok alart meg az e 
czimekhez tartóz.) ismereteknek lesz 
lapunk állandó tárháza.

Megváltoztunk tehát.
De csak az alak, a forma tekinteté

ben ; szellemünk mi volt: marad a regi. 
Azt az elvet, mit megind ilásunkkor- 
valljuk most is magunknak’.

Amire akkor törekedtünk, törekszünk 
mai is. Elvünk, irányunk s czélunk: 
Szakosztálynak érdekeinek minden terén 
es mindentől való megóvása: társa
dalmunk, iparunk fejlesztése és meg
erősödése czéljáböl: országos jellegű
közös intézmények iétesilése. Ez volt a 
múltban, ez a jelenben, és ez lesz 
a jövőben is.

Amidőn mindezt ismételten is han
goztatjuk, s a hangzatos szavak és 
elvi ígéreteknek beváltására, amidőn 
újból is kötelezzük magunkat: csak 
egyet kérünk a mi közönségtől, a haza
fias magyar vendéglős- és pinezér-kar- 
tól. Támogasson bennünket most is, 
mint azelőtt, és legyen segítségünkre 
s törekedjen velünk mindazon dolgok

megvalósítására a melyeknek ezélja: 
osztályunk magyar szeltembeni mivelése 

. és iparunk fölvirágoztatása. S legyen 
velünk, lapunkkal szemben t. előfizető
ink es lappártolóink részéről most is 

I az a jó ind ólat. a mit tanúsítottak 
, eddig pártolják és terjesszék és is
mertessék lapunkat s ennek irányát 
a szak körökben, mert csak igy lesz 
nekünk megadva az a lehetőség, hogy 
a reánk háramló lap fentartási és köz- 
érdekbeni czéljaink megvalósulása nehéz 
feladatának, és nagy kötelezettségek
nek megfelelhessünk.

A szerkesztőség és kiadohi^atah

Értesítjük  i. előfizetőinket, hogy 
I lapunk (f. e. jan. lő-tői, mái ez.
j 31-ig) szünetelési idő tartamát illetőleg
| a régi elő fizetési idő lejarat a meg- 
, felelő kiigazítással hozatott helyre: 
azon előfizetőknek, a kik előfize
téseiket Január hó lő  óta küldték 

I be, lapunk mai megjelenésétől számit- 
| tátik.
! Azon előfizetőket pedig, akiknek 
' előfizetésük deczember s januárban 
lejárt, felkérjük, hogy azt a lap szét
küldésénél való akadályok kikerülése 
végett szíveskedjenek mielőbb megújí
tani. Az előfizetési pénzek az utaivá- 

! nyon korona, fillér kiírással, kéretnek 
; a következő czimre küldeni:
|

A7. .UJfiOk-LAFOK-
kiadóhivatalának 

BUDAPEST, 

C söm öri-u t 12 9
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Petőfi Ház.

Nemzetünk történelmének legdicsőbb 
korszaka, nemzeti művelődésünk köny
vének legfényesebb lapja az, ahol a 
Petöti Sándor neve tündöklik.

Lelkünk húrja rezdül s szivünk dob
ban amikor az ö glória övezte nevét 
említeni halljuk.

Örök büszkeségünk s örök dicsősé
günk, hogy van nekünk egy Petőfi 
Sándorunk.

Van és lesz mindaddig, a mig 
csak magyarok lesznek és élnek e föld 
hátán.

Szent és kiolthatatlan a mi kegye
tünk ö iránta, mert szent hagyománya
ink legszentebbjei fűződnek az ő meg- 
dicsőült nevéhez..........

Mint legdrágább kincsünket, őrzi hí
ven eme legszentebb hagyományainkat 
azok méltó letéteményese: a Petőfi T á r
sas ág.

A Petőfi Társaság, a mi dicsőséges 
nagy költőnk szellemének választott 
őre és örököse felhívást bocsájtott ki 
a magyar néphez: E m eljünk házat 
Petőfi S ándornak! Járuljon e házhoz 
filléreivel vagy forintjaival mindenki, 
aki — magyar!

Magyarok vagyunk mi is. Szeretet 
pályatársak! Gyűjtöttünk és adtunk tehát 
mi is a „Petőfi Ház“-ra. Adtunk szives 
örömmel és gyűjtöttünk lelkesedéssel.

Nem vártunk ezért semmiféle elis
merést. mert csak honfiúi kötelessé
günket teljesítettük.

A Petőfi Társaság mégis megdicséri 
és megköszöni szerény közreműködé
sünket, amelylyel a nagy Petőfi szelle
mének hódolunk. íme itt a levél, amit 
elszámolásunk alkalmából a Társaság 
hazafias lelkületű irodavezetőjétől vet
tünk, mint honfierényeink nagyértékü 
zálogát:

A P ető fi irod a  v e z e t ő s é g é t ő l

Az * Vjkor-fjxpok- Tekintetes 
Sz erkesztőségén ek

K n dapeet.

.1 Petöfi-Társaság irodavezelösége 
részéröl van szerencsénk ezennel ki
nyilatkoztatni, hogy Flór Győző szer
kesztő és laptulajdonos ur lapja és 
személyes fáradozása utján részint 
Szegeden, részint Bpesten összesen 
Mi frt 8'J krt gyűjtött 67 hazafias 
adakozótól a Petőfi- fláz* alapja 
javára, mely összeggel a mai napon 
pontosan beszámolt irodánknak is. 
Midőn a Petöfi-Társaság nevében úgy

Tele. Flór Győző és hazafias munka
társainak, mint különösen a hazafiság 
és nemzeti eszmények szolgálalában 
már is érdemekei szerzett»Országos 
Magyar Pinczér Egyesületi nagy- 
rabecsült hígjainak a legteljesebb 
elismerési fejezzük ki; liszt eledel kér
jük a T szerkesztőséget ezt megfelelő 
módon a derék és hazafias erkölcsi 
testületnek is tudomására hozni. Kér
jük továbbra is a hazafias széni czél 
érdekében mindnyájuk önzetlen fára
dozását.
Budapesten, 1900. január hó 2ö-én.

A: elnökség megbízásából:
K . K o vá ts  F eren ez

nyug. sz.-iz.idos, a Petőfi iroda vezetője.

Gyűjtésünk eddigi eredményét,amely
nek elszámolása alkalmából a Petőfi 
társaság irodavezetőjének e lelkes hangú 
átiratát vettük, az adakozók teljes név
sorával s az adományok kitüntetésével 
itt újból közre adjuk :

Az „Ú jkor11 szerkesztősége 5 frt., 
az O. P. E. élők. vez. b izo ttság a  
10 frt, S pasny  Gusztáv 50 kr.. Sár- 
közy Ferenez 30 kr., A lb rech t Nán
dor 20 kr., D om szky Aladár 20 kr., 
G ötz Ferenez 50 kr., A ranyossv  
Sámuel 50 kr., P aczák János 10 kr., 
Bergl József 50 kr., Vas József 50 
kr.. Török László 50 kr., W eindorfer 
János 50 kr.. L ukács Sándor 20 kr., 
R ichter Lajos 50 kr., Ráth Péter 50 
kr., H artm ann Jakab 20 kr., Kezey 
Flóris 50 kr.. P in té r Mihály 50 kr., 
Molvay Károly 1 frt., A dorján  Ödön 

j50 kr., B lahut Dániel 20 kr., H orváth  
János 1 frt., C zigány Ferenez 50 kr., 

t Lencsó Dezső 30 kr., S chw ech tje j 
József 20 kr., Dombó Imre 20 kr., 
K ass János 1 frt, V alocsay  Ferenez 
50 kr., Jákóy  József 50 kr., G arabb 
József 1 frt., R andvégh József 1 frt., 

ISimkó József 50 kr., B ernha rd t Fé
lrenéz 1 frt, M itrovátz Adolf 1 frt., 
|A czél Miksa 1 frt.. H orváth  István j 
50 kr., Gál György 50 kr., Som ody 
István 50 kr., K o lozsváry  Bandi 50 
kr., L ukács Kálmán 50 kr., Jósa  
Aladár 50 kr.. Ni ka Kálmán 50 kr., 
G ebauer Antal 50 kr., N ém eth Balázs 
20 kr., M enőid Adolf 50 kr., T etlam - 
bel Miklós 50 kr., J a n á sz  Albert 30 
kr., S zabó  János 30 kr., S zabó  Imre 
1 frt., G ebauer Antal és nővére Mária 
1 f r t , T u tz  József 1 frt., Béres István j 
1 frt., N ém eth  János 20 kr., W inczeth  
Mihály 50 kr., Jan isch  Károly 50 kr., I 
S ch roka Vilmos 15 kr., V izm athyl
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Miklós 20 kr., Jahn Irma 12 kr., 
| G ebauer Ede 50 kr.. Báli ka György 
1 frt., Bauer Ferenez 50 kr., G ebauer 

! Aurelia 50 kr.. W in k iér Anna 50 kr., 
ifj. Balika György és Gabriella 50 kr., 
H utflesz Pál 1 frt. és Gaal Andor 

150 kr.
Összesen 49 frt és 57 kr.

Kérjük mindazon T. kartársainkat, 
akiknek a lapunk múlt évi 45 számá
ban közölt névsor szerint gyüjtőiv 
jutott, amennyiben a gyűjtést már 
befejezték, szíveskedjenek azt az ered
ménnyel együtt vagy hozzánk vagy 
egyenesen a P e tö fi-T ársaság  irodá
já b a  (Sándor-utcza 12. sz.) mielőbb 
beküldeni.

A Társaság nagyérdemű irodaveze
tőjének, Kováts ny. százados urnák 
megtisztelő megbízásából tudatjuk egy- 
szersmint M. T. kartársai tikkal, hogy 
akik a kegyeletes szent czélra, a Petőfi 
Házra gyűjteni óhajtanának, azoknak 
még mindig a legnagyobb készséggel 
fog gyüjtőiv rendelkezésükre bocsáj- 
tatni.

Szeretnők, ha a Kováts százados ur 
szép levelében foglalt kitüntető szavakra 
valamennyire érdemeseknek tarthatnók 
magunkat.

Azért szeretettel és lelkesedéssel 
hivjuk fel újból kedves karrársaínkat, 
álljunk minél többen a nemzet nap
számosainak sorába, éljünk a Petőfi 
Társaság kitüntető és fölemelő bizal
mával és gyüjtsünk ujult erővel a 
Petőfi Sándor házára. Mutassunk meg 
kedves pályatársak, hogy a nemzet 
jobbjaival nem csak együtt érezni, de 
egyformán cselekedni is tudunk!

A m i ipa run k .
Országos vendéglős szövetség, orszá

gos pinezér-egyesulet.

I.

(—rő—) A jelen század alkonyulá- 
sával, ismét változás állt be az esz
tendő számok rendjében. Az ezrest 
jelező négy számjegy sorában a máso
dik formát cserélt, a nyolezas kilen- 
czessé s  a  két utolsó: zérusokká ala
kultak át. Egyezcrkilenczszázzal kel
teznek máma a mi időszámításunkkal 
egyezők...

Sokan lehetnek — én úgy vélem 
sokan, akik ezt a dátumot szívesen 
cserélnék föl az egy vágj’ két évtized 
előttiekkel. Mert bár ha csiszolatlan és 
fejletlenebb is volt a korszak ; egész
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más és tűrhetek voltak az akkori meg
élhetési viszonyok; — a mától hol
napig való bizonytalanság kétségbe
esése nem környékezte oly remiid 
arányban a kenyérkeresőket — mint 
ma. A ki dolgozni akart, annak akadt 
dolga; s a napestig fáradó sem zúgo
lódott a kevés munka béres a pihenés 
hiánya miatt. A rend és pontosság el
vét talán nem vették olyan szigorúan, 
de a becsülete; lelkiismeretességei, an
nál nkább gyakorolták. Ezért is volt 
akkor nagyobb az Isten áldás és több 
sorsával megelégedett.

A föld embere, a szántó • vető, 
ha jól megmunkált mezejébe elvetette 
a magot, nyugodtan várta be a jó 
Isten adta termés learatását és értéke
sítését. Az eladásra szánt szemet az
tán jó áron eladta, és a haszna meg
maradt neki.

A mesterséget tanult, nem panasz
kodott a kevés és annál rosszabbul 
fizetett munka miatt. Nem is volt rá ok, 
mert az a  sok és a kis ipái- rovására 
egymással oly őrült versenyt űző gyá
rak még nem léteztek.

De a lőrét sem ismerte és itta ek
kor senki.

A koresmáros szüreten vett bort 
mért s a jó és olcsón adott szőlőléből 
jó üzleteket csinált. A kontót sok ven
déglős talán még hírből sem ismerte.

Máma nem igy áll a világ.
Az örökké lázasan siető mai mur- 

káskorszakban — mintha mindenki 
fejét vesztené: senki sincs magával, 
mással és sorsával megelégedve. Mánia 
mindenki zavart, ideges és elégedetlen. 
Ez elégedetlen, meit a vérében örökölt 
nemes hajiam s tulajdonságokkal, a 
mai átkos önzőség és közönyösség 
miatt egy jobb szándékhoz méltó si
kert sem bír elérni. A másik folyton 
izgatott, mert az ö természeti rend
ellenes hiúságának, nem bir _ kellőké
pen érvényesülést szerezni. Es majd
nem e szerint és igy van mindenki. 
Egyik is másik is arra törekszik, s azt 
igyekszik elérni, a mihez ő mind fizi
kailag mind moraliter gyönge. A magát 
megillető, műveltségből és okosságból 
redig ki sem akar engedni, egy jottá; 
nyit is. Igen, igen műveltek és bölcsek 
vagyunk mindnyájan s még akkor is, 
ha a hasunk korogása bennünket há
rom napi nem evésre emlékeztet.

így lesz, igy van azután az a sok 
pályáját tévesztett, az a sok szakkép
zetlen és az a még több müveit szél
től megcsapott henye ember: a kik a 
jóravaló restség mesterségének (ízesén 
kivül még csak az: hajlandók valamire 
va'ónak tekinteni, a mi uj, hangzatos 
és előkelő. Mert a mai felkapott hó
bortos kor jeles tanai igy oktatják és 
fej'esztik — fejjel lefelé és lábbal föl
felé — a legifjabb nemzedék, korcs- 
szüleményeir.

Százával, tömegesen lehet látni uton- 
utfélen, a f óvárosok és provincz váro

sok utczáin és piaczterein az olyan 
szegény embereket, a kiket a modern 
kor vívmányai : a gőz, gáz és villám ; 
tétlenségre és nélkülözésekre kárhoz
tatott. — Ok dolgoznának szívesen; 
otthon a család éhes, a gyermekek 
rongyosak es fáznak, de nincs munka: 
a gép pótolja az emberi erőt.

Az ipar pang; a kereskedelem 
virágzik, és csődbe megy. Milliók nyög
nek a rájuk rőt teher s az elvállalt 
kötelezettségek súlya alatt. A kinek ma 
virágzó üzlete van, nem bizonyos benne 
hogy ma egy évre nem-e fenyegeti a 
tönkre menés, egy az időközben mel
lette nyílt s nagy verseny szájú üzlet 
miatt. A kis iparosokat már félig med
dig tönkre tette a gyárakban készült 
olcsó iparczikkek nagy versenye. A 
nagyobb tőkékkel, a minden féle ipari 
czikkek eladására alakult s  alakuló vál
lalatok, elárusító kereskedő üzletek szer
telen konkurentiája. maholnap már épen 
elég arra. hogy az iparos osztályok 
anyagilag vagy teljesen tönkre menje
nek, vagy pegig egy s oly radikális in
tézkedésnek tervbe vételét határozzák 
el, amelyeknek végrehajtása : egy leend 
az ipari téren minden létező s bekö
vetkezhető) bajok kipusztitásával. S eh- 

' hez nekünk, vendéglős iparnak is van 
vagy lesz szavunk. Mert bárha a mi 
iparágunk a többi között csak egy 
amolyan exceptionálist is képez: mi is 
iparos osztály vagyunk. S miként a 
más ipart űzőknél; nálunk is dominál
nak mind ama veszedelmes bajok, a 
melyek mint helyzetünk ma már szinte 
tárthatatlan. Nekünk sem leltet tehát 
más feladatunk, mint amazoknak : ha
tározni és erélyesen fellépni a fenye
gető bajokkal szemben.

Csak egy-kettőt említek meg, melyek 
min: a fullánkos fejű kígyók magasai
nak ki a többi apró-ccerrő, de mind 
veszedelmes természetű bajok közül. 
Ezek a „szabadverseny1' és a szőlősgaz
dáknak „borszövetkezetek1' létesítése 
iránt inditott aktiója.

be iparinknak nem csak ez a két 
veszedelmes ellensége van. Ha osztá
lyunkban jól körül nézünk: számtalan 
oly sok kisebb és nagyobb pontok 
ötlenek szemeinkbe, amelyek a közér
deket, érvényesülésében, folyton aka
dályozzák. Ezeket mind amint meg kel
let volna semmisíteni, s a lehetség mégis 
lett volna rá: de more patri<«... csak 
hagytuk, hogy had szaporodjanak, s 
hogy fészkeljék be magukat mindjobban. 
Nem gondoltunk arra hogy ez a jámbor 
türelem és nem törődés fognak egykor 
velünk szembe fordulni. S im megértük.

De - -  még nem minden késő. Még 
van egy kevés kis időnk arra, hogy 
a mulasztásokat jóvátegyük. Csak a 
jó indulat és akarat legyen meg ben
nünk a saját érdekeink iránt és a 
szükséges teendőket illető helyes el
határozás. Választani kell a múlt 
nemtörődömsége és a jelen szükség;

parancsolta életrevalóság között. Ez az 
életrevalóknak kell lenniük első sor
ban is.

Hogy a jelen körülmények mily 
utat és irányt jelölnek a jobb soisra 
méltó iparunk helyzetén, k javítás és 
rendszer változására nézve; azt czik- 
kelyemnek a következő soraiban, le
szek bátor kifejteni.

iF<;l\ tatjuk.)

A tisztessegtelen versenyről.

A tisztessegtelen verseny ellen tör
vényt szándékozik alkotni a keresk. 
miniszter. A társadalom hivatott ténye
zői: iparegyesületek, keresk. és ipari
kamarák. kereskedelmi csarnokok küte- 

j lességszerüen foglalkozván az ipar és 
kereskedelem egészséges fejlődését gatl<» 

i tünetekkel, természetesen hamar tel— 
i  ismerték, hogy a gazdasági elet e két 
főágazatára egyaránt bénító hatással 
van a szabad versenynek immáron 
tulon-tul való elfajulása. Lépéseket tet
tek tehát a szakminisztériumnál egy a 
versenyszabadság tisztasága védelmét 
biztcsitó törv ényhozási intézkedés végett. 
A társadalmi kezdeményezésnek meg 
is lett a foganatja, amennyiben a keres
kedelmi ministeriumban már is készen 
áll egy tervezet az idevonatkozó tör
vény megalkotására nézve. A tervezet 
készítői maguk is abból a szempont
ból kénytelenek kiindulni, amim ezt 
munkálatuk egyik részében ki is feje
zik, — hogy az 1884 iki uj ipartörvény, 
amely a szabad verseny elvén* fölérült 
alkotásnak mondatik. a tisztességes 
verseny szabadságát nem részesíti (ita
lomban a tisztességtelen és jó erköl
csökbe ütköző verseny túlkapásai ellen. 
Ennél fogva részben az idézett t. ez. 
58 S-at akarnák kiegészíteni oly mó
don,hogy az az előforduló sérelmekében 
valódi védelmet nyújtson az üzleti ér
dekeikben megtámadottaknak. Éppen 
ez az. ami nagyon is időszerűvé tenné 
az ipartörvénnyel való bővebb foglal
kozást is. Csudálatos, hogy az illetékes 
körök még mindig nem kit iák be. hogy 
az a törvény annyira nélkülözi az élet 
tényleges viszonyainak ismeretét, hogy 
annak teljes megváltoztatása immár 
égetően elodázhatatlan szükség. Elég 
arra utalnunk, hogy a törvénybe ikta
tás lf> esztendeje óta annyi a rávonat
kozó ministeri rendeletek, magyarázatok 
és döntvények száma, hogy a törvény 
eredeti szövege nem csak nem nyújt 
eligazodást, de az annak betüszerinti 
értelméhez való ragaszkodás akárhány 
esetben szabálytalan eljárásra késztet
heti a laikus közönséget. Már pedig 
ki kívánhatja a nagyközönségtől, hogy 
az a rendeletek özönének tanulmányo
zása által tanulja csak meg, hogy az 
egyes esetekben mily eljárás volna a
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helyes? Hisz iné” a törvények alapos 
ismeretére utalt hatósági közegeknek 
is sokszor bajos e tömkelegben eliga
zodni. Aztán az a zűrzavar és fejszé- 
ditő szóáradat, umelylvel az egyes 
törvényszakaszok intézkedéseinél más 
törvények jj$-ra történik hivatkozás, 
ji tűnni alaposságnak ez az incarna- 
eiója valóságos kálváriája annak a nép
nek. amelynek kedvéért a törvényeket 
meghozni szokás. Bajos tehát megér
teni, hogy a tisztességtelen verseny 
megakadályozásáról hozandó törvényt 
is miért akarják az 1884-iki ipartör
vénnyel szervi kapcsolatba hozni, a 
régi rosznak csonkaságait egy uj és 
attól függetlenül megalkotható törvény 
szakaszaival toldozni-foldozni ?

Ám ez a kisebbik, elenyészően cse- j 
kély baj speeiell a mi osztályunkra nézve! 
ahhoz az anomáliához képest, emelyet 
minden gazdasági érdekeket érintő tör
vényhozási intézkedésnél ereznünk kell, 
hogy a vendéglős és kávés iparra az 
újonnan hozandó törvény tervezete 
sincs tekintettel. Az az iparág, amely 
az állami bevételekben oly nagy sum
mával szerepel, mint a vendéglős és 
kávés ipar, méltán elvárhatna pedig, 
hogy érdekeinek védelméről legalább 
ennek a quótának arányában gondos
kodjék a törvényhozói bölcsesség. így 
különösen a mikor a tisztességtelen 
versenyről esik szó, jöhet-e a vendég
lős és kávés ipar előtt számitásba 
bármely más ipari vagy kereskedelmi 
ág? Hisz azok a felsorolt sérelmek, 
amelyek a hozandó törvény tervezeté- 
ben oly körmönfont körülírással foglal- j 
tatnak, azok úgy szólva angyali ártat
lanságok azokhoz az erkölcstelen üzleti i 
fogasokhoz képest, amelyek ellen a mi 
iparosztályunk erkölcsi reputácziója s I 
az egyesek létiöntartásának érdekében ‘ 
szinte egy emberöltő óta folytat meddő 
küzdelmet. S az intéző, törvényalkotásra 
hivatott körökben ugylátszik, minderről1 
semmit sem tudnak. A törvénytervezet 
nem említi meg sehol az oly termé
szetű túlkapásokat, melyek miatt vendég
lősök és kávésok annyit szenvednek,, 
üzleti érdekeik oly sokszor veszélyez-' 
tetve vannak. Megfoghatatlannak tűnik 
fel előttünk, hogy az a nyilvános szemér- ; 
illetlenség, az üzleti számításnak az az j 
arczátlansága, amely ebben az iparos: 
osztályban oly régóta burjánzik, hogy j 
kerülheti el a figyelmét azoknak, akik 
az üzleti élet tisztességét törvénnyel 
akarják megvédeni? Hisz akármerre 
nézzünk, azt az első szempillantásnál 
észre kell vennünk, hogy a tisztességes 
üzlettárs sehol sem károsodik annyi
szor a jó erkölcsökbe és tisztességbe 
ütköző módon, mint éppen ennek az 
iparososztálynak tagjai. Xem is említve 
a bodegákat, vagy az olyan szórványos 
eseteket, amikor egy-egy vendéglős 
naponkint hirdeti nyilvánosan, hogy 
nála hölgy kiszolgálás mellett külön 
szeparék állanak rendelkezésre, kell-e

egyébbre utalnunk, mint arra a köz- 
tudomásszerinr való tényre, hogy sok. 
igen sok kávéháztulajdonos fittyet hány
va az üzleti tisztességnek, valóságos 
üzelmeket folytat az üzletében feliró- 
nöként alkalmazott nőszemélylyel ? A 
verseny szabadság tisztaságának oly 
flagráns megsértései ezek, hogy ha 
egyébért nem, már csupán ezek ked
véért is rég meg kellett volna hozni a 
most tervezett törvényt. Am mihaszna 
lesz annak ránk nézve, ha meg is csi
nálják a szabad verseny tultengését 
korlátozó törvény czikkelyt, ha annak 
intézkedései az itt felhozottakra nem 
fognak kiterjedni? Ha e kóros állapotok 
maradnak továbbra is úgy, ahogy van
nak. A törvény hiányát mint eddig 
úgy ezután is pótolni fogják községi 
és városi szabályrendeletek minden 
községben, minden városban más-más 
Ízlés szerint — a papiroson.

Fogják bizony, csak azt ne vár
juk, hogy ezáltal orvosolva is lesznek 
a sérelmek. Amint hogy nem voltak a 
múltban, úgy nem lesznek a jövőben 
sem. Hogyan is várhatnék különösen 
vidéki városok sógorságos-komaságos 
viszonyai mellett az ily természetű 
bajok gyökeres orvoslását a városoktól 
egyenként? A lekenyerezésnek és be- 
hizelgesnek a iegagyafurtabb kieszel- 
ményei a legtöbbször tehetetlenségre 
kárhoztatják, elhallgattatják a jobb ér- 
zésüeket, ha tiltó szavukat fel merik 
emelni akár mint a községi képviselő 
testületek, akár mint a helyi ipartár
sulatok tagjai Tudunk példát, hogy 
egy nagy vidéki város vendéglős- és 
kávés ipartársulatának a legképzettebb, 
legtehetségesebb és legtevékenyebb 
tagja kényszerült a küzdőtérről félre
vonulni csak azért, mert volt elég ön
érzete és bátorsága egynémely üzlet
társának nem csak az egyesek érde
keit s nem csak a szakosztály erkölcsi 
tekintélyét, de általában u közerkölcsi- 
séget mélyen sértő tisztességtelen üzleti 
fogásait és üzelmek szellőztetni és 
leleplezni. Hiába igyekezett 'gazának 
érvényt szerezni a városi képviselő 
testületben is, mert a városi szabály- 
rendelet szigorú végrehajtásánál az éltes 
városatyák is többre becsülték a szép 
kaszirnö olcsó mosolyát. Ez csak egy 
eset, de egymagában is eléggé jellemző. 
Pedig milyen hatalmas statisztikát le
hetne összeállítani az ehhez hasonló
kép megtörtértekről, ha utána kutat
nánk? Állíthatjuk tehát a legkisebb 
skrupulozitás nélkül, hogy a tisztesség
telen verseny eme legveszedelmesebb, 
s a küzerkölcsséget is leginkább sértő 
fajtájának kiirtására a városok nem 
hivatottak, a városi szabályrendeletek 

i nem elégségesek. Aniily kívánatos, sőt 
szükséges, hogy az egész országra 

| egyformán érvényes, egységes törvény 
; tilalmazza a nálunk divatos versenynek 
j ezt a gyalázatos nemét, ép oly kivá- 
] natos, szükséges, hogy a vendéglősök

és kávésok megragadják a ritkán kí
nálkozó alkalmat, amely a jelenleg elő
készítésben levő törvény keretében 
érdekeik védelmére önként nyílik. Sú
lyos hiba volna ezt elmulasztani, amikor 
most könnyű szerrel lehet jóvá tenni 
évtizedek mulasztását. Mert évtizedek
nek tunyaságtól büzhödt tétlensége 
az, amelylyel engedtük, hogy iparágunk 
jó hírneve egyesek kapzsiságának essek 
áldozatul, s hogy a divatossá lett női 
kiszolgálat és chambre-separék révén 
sok helyütt a japáni theaházak szín
vonalára sülyedjen. Megjegyezve, hogy 
e tárgyhoz igen sok mondani valónk 
van még, jelen szerény czikkünket 
azzal az óhajtással fejezzük be, hogy 
miután a készülő törvény javaslat ki
fejezetten a tisztességtelen és a jó er
kölcsökbe ütköző verseny ellen akar 
orvoslást nyújtani: legyenek rajta a 
vendéglősök és kávésok, mint akiknek 
leginkább van szükségük a célba vett 
törvényhozási intézkedésre, hogy való 
érdekeik védelmét legalább az ily ön
ként kínálkozó alkalommal biztosíthas
sák maguknak. Egyebekről egy köze
lebbi alkalommal.

Bakonyi.

Budapest pinezéreihez!

IV .

Irta  : M itrovátz  Adolf.

A külföld — nevezetesen a nyugat
európai nagyobb városok — piriezér- 
visszonyait nem azért hoztam föl példa
kép, hogy tzzel én is azok közé a 
szánalomra méltó honfitársaim közé 
soroltassam, akiknek minden, ami kül
földi — és pedig csak azért, mert kül
földi — jó, tehát követendő (vagyis in
kább utánzandó): de felhoztam azért, 
hogy ezzel bizonyítékát szolgáltassam 
annak, miszerint a pinezéreket a ná
lunknál elöhaladottabb czivilizáczióju 
népek vendéglős és kávés szakfőnökei 
nem hagyják sorsukra, de rajta vannak, 
hogy velük szemben, akiknek munka- 
képességére szükségük van, ők is meg
tegyék a magukét; és felhoztam, hogy 
ama meggyőződésemet, amely szerint 
a pinezérek házonkivüli lakása igen 
nagy b a j: erős érvvel, követésre méltó 
példával támogassam ; és végre felhoz
tam azért, mert ebből világosan látható, 
hogy fővárosi pinezérkarunk sajnálatos 
állapotának megváltoztatását miáltal 
érhetnők el a legjobban, hogy orvosol
hatnék a leggyökeresebben ?

Kövessük a külföld példáját egyszer 
kivételesen abban is, aminek követése 
jó és hasznos; okuljunk a világos 

j példán és hozzuk be mi is, illetve a 
! vendéglősök hozzák be egyakarattal azt 
a jó szokást, hogy a pinezéreknek, a 
kiket alkalmaznak, lakást is adjanak.
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Tegyék meg a tisztelt főnök urak is 
azt, ami a pinczértársadalom regene
rálásának nagy munkájából reájuk há
ramlik. Mert elvégre is ez nem áldozat
hozatal, hanem egyszerű kötelesség- 
teljesités lenne. Ha főnökeink józan 
és tiszta életű, jól begyakorolt és mű
velt munkásokat akarnak üzletükben 
alkalmazni, akkor azért meg is kell 
tenniük azt, ami e kivánalom teljese
dését elősegíteni hivatva van. .A mostani, 
cletrendi beosztás mellett soha se 
leszünk képesek pinczéreink baján 
igazán segíteni.

Hogy a pinczérnevelés,valamint egyéb 
társadalmi kérdéseink megoldásában 
szintén részt kell venniük főnökeinek, I 
az bizonyos és nagyon kívánatos. De 
erről majd egy más alkalommal. Itt 
csak annyit tartok szükségesnek meg
jegyezni, hogy — mint a német pél
dabeszéd mondja : Kein Gelehrter fa lit \ 
vöm Hímmel - az inteligens és min
den tekintetben alkalmas munkások 
nem teremnek maguktól, azokat nevelni 
kell. Es az ő neveltetésükkel bizony 
nagyon is törődniük kell azoknak, akik 
őket mint ilyeneket akarják alkalmazásba 
venni. Hogy végre ama bánásmódnak j 
is, amelyben szaktársaink minden oldal-1 
ról részesülnek, rengeteg sok kívánni j 
valója van, azt hiszem, minden gondol- ; 
kozó főnök készséggel elismeri. Erre 
csak az a megjegyzésem, hogy e bá- j 
násntód sehogyse vág össze azzal a 
jogos követelménynyel, hogy a pinezérek 
müveitek és intelligensek legyenek.

Ez is azok a sérelmes pontok közé; 
tartozik, amelyen segíteni főnökeink j 
vannak első sorban hivatva. Ha a 
pinezér olyan elbánásban részesül fő- j 
nőkétől, amely őt intelligencziája folytán 
megillető, akkor a vendégközönség sem : 
fogja az úri passzió egy nemének! 
tartani a pinczérrel való oknélküli | 
gorom básk od ást.

(Vége köv.)

Az országos pinezér egyesület ál- 
lamtársadalmi és nemzeti szem

pontból.

(J.) Ha a tervezett 0 . P. E. eszméjével 
szemben egy magasabb, általánosabb 
nézőpontra helyezkedünk, nem zárkóz
hatunk el annak állam-társadalmi és 
nemzeti szempontból való megvitatása 
elől sem. Mert míg egy felül való igaz, 
hogy minden oly egyesületnek, a mely j 
a tisztán egy szakmához tartozóknak 
képezi egy zárt testületét (létalapját | 
tehát főleg szak- és osztály erdeiek | 
istápolásában leliu ténykedéseit első! 
sorban az őt kiegészítő osztály társa-! 
dalmi és szakügyeinek felkarolására, 
érdekeinek megvédésére kell irányítania, 
addig másfelől nem szabad szem elől 
.tévesztenünk azt sem, hogy az a közös

ség, amely állammal és társadalommal, 
azok törvényeivel és szokásaival kap- 

| csolja össze a tőlük különben fűgget- 
! len alakulásokat: minden egyesületre, 
— legyen az szakirányú, ismeretter
jesztő (kulturális), egyoldalúkig szóra
koztató, humánus, vagy bánni egyébb 
céllal egybekötve — egy általánosabb 
s az általánosság szempontjából maga
sabb hivatást is ró.

E magasabb hivatást ismerve, az 
egyesületek tehát csak úgy, mint az 
egyesek, kétféle szempontból birálandók 
meg: és pedig először abból, hogy 
életük folyása mennyiben hasznos ön- \ 
magukra; másod sorban pedig, hogy i 
vájjon mennyiben tudnak vagy akarnak j 
megfelelni a nagy társadalom, illetve tíz 
ezzel való közösség által támadt kö-1 
vetelményeknek ? Egy szóval, mennyit 
érnek maguknak és mennyit másnak, 
t. i. közéletnek?

Mert valamint az egyén, ki valamely 
állam kötelékébe tartozik, valamely 
népcsaládnak tagja, nem elégedhetik 
meg pusztán csak azzal, hogy magának 
és hozzátartozóinak a mindennapi meg
élhetést biztosítja, sőt nem elégítheti 
ki féfiu becsvágyát a vagyongyűjtés 
egyoldalú öncélja sem, hanem a családi 
élet kötelmein túl társadalmi és állami 
(honpolgári) kötelességeket is ismer és 
teljesít : úgy a társadalmi alakulások, 
egyesületek ugyancsak nem láthatják 
céljukat egyedül abban, hogy tagjaik
nak osztályi érdekeit jól-rosszul védel
mezzék és képviseljék. Az egyesületek 
csak úgy, mint az egyesek, utalva 
vannak az államra, a nagy társada
lomra, azok védelmére ; ennél fogva 
czéljuk nem is lehet a puszta önczél. 
hanem azonkívül egyébb általános, 
magasabb rendű célokat, kötelességeket 
és hivatásokat is ismerniük — s azokat 
betölteniük, s értők élniük kell.

Az országos pinezér egyesület moz
galmának kezdeményezői tehát helyesen 
es magyarosan gondolkoztak, amikor 
az általuk indított mozgalom lobogójára 
a haza fiság és humanitás kettős jel
szavát irtálc. Tudtak, hogy a magyar 
pinezérség országos szervezése s maj
dan egyesítése más, mint magyar 
nemzeti alapon nem történhetik.

(Folytatjuk.)

Egyesületek.
A létesítendő Orsz. Pinczér-egyesület

mozgalmi ügye. lapunk szünetelése 
miatt szintén megcsöndesedett. A fő
városi központi bizottság szokott ülése
inek megtartása e hó folyamán teljesen 
elmaradt, a minek azonban egyrészt 
az volt oka, hogy az «>. P. E.-nek. a Sze
geden tavaly júniusban megtartott Orsz. 
konferenczián elfogadott alapszabá
lyait. a bizottság mindeddig nem birta 
kézhez kapni. Szüts L. elnököt Tóth E.

f. int. a napokban ért esitette, hogy az 
alapszabályokat, melyeknek lemásolása 
több napokat vett igénybe, e h.» 1-éig 
a bizottság rendelkezésére fogja bocsá
tani. Az alapszabályok ismertetése azok
nak kinyomtatása végett Szüts elnök 
valószínűleg még e hét folyamán hívja 
egybe a bizottságot. Szüts Lajos elnök 
egyúttal itt hívja fel a kartársakat, hogy 
az O. P. E. 'Budapesti' központi bi
zottságához minél tömegesebben csat
lakozzanak. s akiknek (kültagok) tags. 
idejük lejárt, hogy az elmaradt vagyis 
a járandó tags. dijakat szíveskedjenek 
a k. bizotts. czímére Drexler étte
rem, Budapest, Andrásv-ut, beküldeni.

Az 0. P. E. Budapesti nözp bizott
ságához Xapyszebenbőt Groh Adolf fö- 
pinezér ügybuzgalma folytán tagokul 
a következők csatlakoztak, beküldvén 
egyszersmind egyhavi tagsági dijaikat is. 
Groh Adolf, Harth Nándor. L'ngár Jó
zsef. Fronius János, Naleppa Károly, 
Treuer Sándor, Auera Emil Beillett 
András, Holczer József, Arvay József, 
Mayer Frigyes, Somi Péter. Mayer 
Lajos és Billner József. Xyilráréd : 
Borovszky Kálmán es Gaál Sándor 

j fopinezérek küldték be 10—10 heti 
tagsági d'jjaikut.

Az 0. P. E Budapesti belvárosi pin
ezér asztal-társasága, amely Géczy Kál
mán kezdeményezése folytán még a 
múlt hóban alakult meg, összejöveteleit 
minden héten csütörtök délután tartja 
az Irányi-utczai Lukács-féle vendéglő
ben. A kedélyes jófékonyezé/n összejö
veteleket minél nagyobb számban láto
gatni. — a fővárosi kartársak ez utón 
is felhivatnak.

A Budapesti Pinezér Egylet közgyűlésé.

Budapest, 1900. márcz. 2i».

A ^Budapesti Pinezér Egylet" ma 
tartotta évi közgyűlését: mondhatni, 
igen lanyha érdeklődés mellett. A meg
jelentekből ép csak hogy kitellett a 
határozatképes szánt. Budapest egy 
pár ezer pinezére közül tehát alig te- 

! hető ötvenre azoknak a száma, akik 
egy évben egyszer hajlandók vagy 

I mádéi órát áldozni űző közügyeiknek.
A közgyűlés lefolyása mindamellett 

elég élénk volt. Volt egy kis kortes
kedés (bár ez csak olyan jámborfajta, 
mint a budavári képviselőválasztásnál 
szokott lenni), egy kis alapszabály vita, 
egv kis általános politizálás, tisztelet- 
dij nagyobbitás; no meg sok-sok iga
zán jóindulatú és szives ígéret az egy
let újból megválasztott fiatal, de am
biciózus elnöke, Kaszás Lajos részéről.

A lelépő tisztikar számadó jelentése, 
amelynek leglényegesebb része az
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Orsz. nyugdíj egyes, alaptőkéje javára 
még 1897-ben megszavazott 10,000 
korona kiutalványozásáról s ennek 
folytán az év végén 4113 kor. 99 fill. 
tőkeapadásról számol be, egyhangúlag 
tudomásul vétetett s  ezzel a felment
vény is megadatott.

Mindjárt ezután a tisztikar megvá
lasztása került sorra. Kaszás Lajos, a 
lelépő elnök, a választmány jelölésével 
szemben, — miután ö az elnökséget 
nem óhajtja tovább viselni, -  Mitro
vátz Adolfot ajánlotta elnökül.

Mitrovátz Adolfról pedig tudva volt, 
hogy nem óhajt elnök lenni, ennél
fogva ő reá nem is szavaztak. A beadott 
szavazatok kettő kivételével valameny- 
nyien Kaszás Lajosra, az eddigi elnökre 
szóltak ; elnök tehát újból ő lett, — da
czára azon ismételt kérésének, hogy 
őt ez állásától mentsék fel.

Az eredmény kihirdetése lelkes ová- 
cziót keltett, mire Kaszás elnök — a 
közakarat élőn meghajolva — a bizal
mat szép szavakban köszönte meg s 
az elnökséget továbbra is elfogadta. 
Ígérte, hogy minden igyekezetével rajta 
lesz, hogy a mai nem nagyon örven
detes állapotok lehetőleg a legjobban 
s a legelőnyösebb módon megváltoz
zanak.

A választás további eredményének 
kiderítése és publikálása a legközelebbi 
választmányi ülésen lesz.

A mi ezután sorra került, annak el
mondását — tekintettel az Újkor- Lapok 
megjelenésétől elválasztó idő szerfölött 
kicsiny voltára -  kénytelenek vagyunk 
mához egy- hétre halasztani.

A közgyűlés, miután azt a Mitrovátz 
Adolf bevezette alapszabály módosítási 
vita egy kicsit felpezsdítette, lelkes han
gulatban ért véget.

K S l ö n f  é lé k .
Lapunk kiadóhivatalának képviselői.

T. szakközönség iinkcf értesítjük. hogy 
kiadóhivatalunk érdekei képviseletének, 
a főváros területére Martit Károly, és 
a vidékre Hafner Aulai urakat, köz
ismert szaktársainkat sikerült meg
nyerni.

- tz  . . l ' jk o r -L a p o k “
kiadóhivatala.

Lapunknak máirczius hő 25-rc hir
detett megjelenése, technikai akadályok 
miatt, a mai napra, niárcz. 31-rc ha
lasztódott. Legközelebbi számunk, szom
baton ápr. 7-én este jelenik meg.

Petry Emil szegedi kartársunktól
a következő sorokat vettük :

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Hosszasabb távollétem után haza j 

térve, feleségem azon — nem éppen 
kellemes kriszkrindlivel lepett meg, mi
szerint felőlem az ez évi október hó 
6-iki ünepséggel kapcsolatos szerep
lésemből folyó)ag oly alávaló gyanúsí
tások és roszakaró rágalmazások fog
lalkoztatják pinczértársadalmunk selej- 
tessebb rétegeit: mintha én a 13 dicső 
vértanú koszorújára gyűjtött összeget 
saját, egyéni czéljaimra használva, elu
tazgattam volna.

Ez a vád anyaga, mellylyel szemben 
nekem nem esik valami nehezemre 
véd k ezni.

A rendelkezésemre álló adatokon 
(nevezetesen gyüjtő-iv és hiteles szám
lák) kívül azt hiszem elégséges ismert 
hazafias tevékenységemre hivatkozom, 
melylyel remélem, eloszlathatom azt a 
gyanút, mintha én alkalmas lelkületű 
egyén lennék arra, hogy a dicső 13-at1 
ily aljasul beszenynyezem. meglopjam.

Minthogy pedig a közvélemény ité- j 
lete nem adhatja meg nekem a meg
felelő elégtételt, tisztelettel kérem Te- 
kinteteségedet, hogy jelen nyilatkozató-' 
inat a csatolt gyüjtő-iv és hiteles 
számlák másolatával együtt lapjának 
legközelebbi számában közzétenni szí
veskedjék, hogy ennek meg történte 
után megtehesem a bünfenyitő följelen
tést az illetékes bíróságnál — a be- 

I csillét rablókkal szemben.
Azon reményben hogy fenti kérel- 

i mentet Tekinteteséged teljesiti.
hazatias üdvözlettel

Szeged. 1899. deez. hó 29.
Petry Emi! 

pinezér.
Az adakozók névsora a következő:

! RandvéghJózsef 50 kr. JákőyJózsef! 
130 kr. Makk Pál lOkr, Kondász Már- j 
\ tón 15 kr. Nátly József 30 kr, Bergl j 
jjózsef 50 kr, Tegyey Kálmán 30 kr, 
j Kuntess József 20 kr. Pesti Vilmos 50 
kr, Benkóczy J. 10 kr, Bruderman J. 

j 20 kr. Csuka János 30 kr, N. N. 10 
kr, Dömötör Pál 30 kr, Kokas Gyula 

i 30 kr, Fischer Fülöp 50 kr. Fekete 
Ilona 20 kr. Cserney Juczika 30 kr, 

j X. X. 10 kr. Pakuraű J. 30 kr, Oláh 
j István 10 kr, Xadabán Pál 20 kr,
| Jakabovits J. 10 kr, X. X. 10 kr. 
Tandari László 20 kr, Valocsay J. 20 
kr. Majláth Lajos 10 ki. X. X. 10 kr,

| Koncz István 10 kr, Klomási Imre 04 
j kr, Buvai Pál 10 kr, Múlady János 10 
kr, Sicherman József 30 kr, Z. János 
20 kr, Bandi Imre 30 kr, Tragizer .1. 
20 kr. Olvashatlan aláírás 50- kr, Papp 
Mária 10 kr, X. X. 30 kr. X. X. S .! 
Gy. 50 kr, X". X. 10 kr, Xagy Kál-: 
mán 20 kr, Schapper Andor 10 k r ,! 

j Gyertyás Imre 20 kr, Liebentritt Ká- 
i roly 20 kr, Czigány Ferencz 30 k r ,! 
Tóth János 05 kr, Ambrus Sándor 10 j 
kr, Götser J. 10 kr, Vámosi István 10 j

kr, Sárközi Ferencz 10 kr, Spesny 
Gusztáv 30 kr. Csényi József 10 kr, 
Kondor Ferencz 10 kr, Schvarz József 
10 kr. Molnár Miklós 10 kr, Bárbe 
György 10 kr, Varga Pál 10 kr. M. P. 
20 kr, Papp József 50 kr, N. X. 20 
kr, Vass Jósser 20 kr, Nagy János 
1 frt, Bak Sándor 10 kr. Kohn Vilmos 
20 kr. Bokor Adolf 3<» kr. Bauer Jó
zsef 20 kr, Somogyi 20 kr. Cseh 
Menyhárt 30 kr, Rozenbcrg Jenő 10 kr, 
Politzer János 10 kr, „Előre" 10 kr, 
Braun Ferencz 20 kr, Horváth Lajos 
10 kr, Kiss Pál 30 kr. Kovács Tóbiás 
20 kr, X. N. 10 kr. Szakái Gáspár 20 
kr. Petry Emil 20 kr, X, X, 10 kr, 
Varga János 30 kr, ev 10 kr, Horváth 
Gyula 15 kr, Konrádt Mária 10 kr,
V. V. 10 kr, Konrádt Anna 10 kr, 
Tühringer Antal 30 kr, Bicrman Húgó 
30 kr, Olvashatlan Károly 20 kr, Kopu- 
novits Károly 15 kr. Sugár Miksa 50 
kr, Ludvigh János 20 kr. Fehér Mihály 
10 kr, Rózsa József 10 kr, Papp Józs- 
efné 30 kr. Készéi F. 30 kr. Összesen: 
20 frt 24 kr.

Ebből kiadás volt: Egv művirág 
tölgyfa koszorú 9 frt, — 52 drb. arany 
betű 75 kr.— 5 méter ripsz selyem 
nemzeti szalag 4 frt. — 10 méter 80 
cm. fekete snura 0 frt. 87 kr, — A 
disz-zászló bevonási költség 1 frt, 50 
kr, Hordár-dij 30 kr. Összesen: 
22 frt 42 kr.

A kiadás tehát 2 frt, és 18 krral 
több volt mint a bevétel mely összeget 
nekem — akkoriban — a t. Pinezér 
— Egylet ki is utalvánozott.

X  Reoccupált renovált restaurant. A l'aubourg 
St. Lcopold egyik legrégibb, legismertebb s 
hajdan legkedveltebb vendéglője, a » Vörös 
Alma«, a mely később a legszűkebb haza 
társadalm ának kuruezos felbuzdulását követve 
ősi nevét „Zöldvadász1 -ra magyarizálta, f. hó 
24-én szom baton egyik régibb tulajdonosának, 
Weisz urnák tulajdonába ment á t, aki azt a 
régi A 'örös Alma* czimen ugyancsak a múlt 
szombaton díszesen és ujjonnan berendezve 
újból m egnyitotta, nagy örömére a lipótvárosi 
hű stam gastoknak  és a vendéglős ipar hisz- 
torikusainak.

A nevezetes helyiség, m ielőtt modern ven
déglővé alakult volna á t, sok-sok éven át 
tvpikus képviselője volt a r-’gi szabású pesti 
»WirtluuiS'-oknak. A régi jó  idők letüntcvel 
is állandóan meg tud ta  őri ni jó  hírnevét úgy , 
hogy egész a  legutóbbi időkig a Lipótváros 
leglátogatottabb helyiségei közé tartozott. Sőt 
mi több, valódi fénykora meg egészen a közel
m últra esik. Az egyházpolitikai küzdelmek 
idején ugyanis itt alakítottak a Lipótváros 
erősen liberális gondolkozásu polgárai a később 
nagy tekintélyre szert tett »Wekerle asztal- 
társaságai* hogy ezzel a polgári házasság hős 
Leventéjét, W ekerlét tám ogassak. A polgári 
házasság  hála a  'V. A-nak, meglett. Az A. T. 
is föninaradt, s  am ikor az actualitás elmúlta 
az A. T. lét okát már megszüntette volna, a 
liberális W ekerlisták átalakultak  Wekerle jó 
tékonysági a sz ta ltá rsa sá g g á s ekkor aztán  
m ár minden veszély nékül jelenhetett meg



1900. április 1-én. ÚJKOR-LAPOK. 7. old. 4. száni.

köriikhen maga az illustris m intakép, \  Vek cl re 
is. Meg is fette. A kegyelmes és hites állam
férfin több ízben is ellátogatott az ö önzetlen 
tisztelői köré, a Zöldvadászba, ahol aztán 
egyszer egy fenomenális hatású  nagy beszédet 
mondott. -  Ha ez a  szónoki siker nem volt 
az utolsó a Wekerle Sándoréi között, ugv a 
Zöldvadászéi közt bizonyára a  legcslegelsö 
volt — s a  régi jó  időket is elhomályosító 
eme korszakot bízvást nevezhetjük a Vörös

is rája tűzzel a fiatal bálozólc. Balázs 
István egyébként már nem a mienk ; 
újévtől kezdve a kolozsvári _ Újság” 
napi lap kiadóhivatalának egyik tiszt
viselője. S mi ezért is, de különösen 
büszkék vagyunk rá, hogy ő a mi 
nóta csinálunk.

X  Most a börtönben van. Nyíregyházi leve
lezőnk a következő botrányos esetről értesít

P o t p o u r i .
X  A piros szín. Hogy a piros szint mennyire 

kedvelik bizonyítja az is, hogy a világ 2ö első 
számot tevő atlantai kutharm adanak a nemzeti 
lobogói színei közé tol van véve. A piros 

szirtes államok ■ Magyar-. Német-, l'ranczia-. 
Olcsz-, Török-, Spanyol-, Portugál-, Svcicz-, 
Belgium-, Dánia-, Mexikó-, t  uba és Wene- 
zuela szigetek, a Chili tartományok és az

Alma, azaz a most már történelemmé vált Zöld- 
vadász aranykorának.

Ezek u tán pedig ugv véljük, hogy egészen 
jó  lélekkel ajánlhatjuk az uj vendéglősnek: 
csináljon n is egy kis egyházpolitikát ta 
W ekerlisták még mindig kaphatok lesznek erre 
a  célra.) Ha pedig ez ajánlatunkat nem fogadná hogy ez e s -vike ;
el, akkor is kívánjuk neki, 
restauratcurnek, hogy rcoccupált restauran tja  
ne csak a  régi rennoméját őrizze meg, hanem 
rentábilis is legyen.

Külföldi közvetítő irodák. Azon 
alkalomból, hogy a most megnyíló 
Párisi világkiállítási a a magyar pmezé- 
rek közűi is többen szándékoznak ki
menni, jegyezzük ide a jobb nevű 
helyközvetitő irodák czimeit, a követ
kező helyekről: — Berlin: Juden-Strassc 
36, Kiéi ne Kirchner-Strasse, Markgrafen 
St. 88, — Hamburg: Miciiael Strasse 
<i, —- Leipczig: Malaikirchof goidene 
Weinsee, — Drezda : Albrecht .St. 41, |
— Bréma : Marion St., -  - Sfelfiu : Pa- 
rade-platz 1 7 ,— WiesbaJen: Kleine 
Kirch-gasse 8, Halié: Wiezalei .St. (>.

Esküvő. Berger Kálmán S. A.
Újhelyi szállodás, ugyanott a múlt hó : kedvelt főpinezér in 
elején esküdött örök hűséget, Abrahá-1 A botrány ok. 
movits Mór leányának, Esztike kisasz- 
szonynak.

bennünket:
A Nyíregyházi korona száll-) föpinczcre, 

Ncbenmayer Antal a  inult hó 15-én egy bortiut 
rendelt Szegedről, a  ki részére a 4 frt útikölt
séget is beküldte A megérkezett 21 eves bor
imnak ildomtalan megjelenése már előre elárulta, 

pinezér nevelési rendszer 
;. a kiknek működése 
szégyent hozó lehet a 
ézve. S az clö-itélet, saj- 
eendóit teljesíteni nem 
eknek romlott erkölcsi- 
minduntalan okot szol- 

í-megfenj'itesre,

isznált. Így történt a  múlt héten is, 
i makacs borfiu úgy déli időben t 1 
.•gfeiiyittetett.akiből erre a minden rosszon 
lé i  az eddig nem ismert, zsivány terme
li kitört. Az ősz főpinezérnek ugyanis : 
az kifele jö tt a döntésből egy sörös 
t dobott a fejéhez s még egy másika' 

z arczaba, a  mint az feléje visszafordult, : 
nire a főpinezérnek arczát elboríto tta  a vér 

a sok vérvesztés miatt még teendőit ve 
;ezheté. Az eset az egész városban nagj 
ga to ttságo t heltett. A köztiszteletben álló s 

mindenki részvéttel van 
vcs bortiu »pedig mosi

börtönben van.*

fattyúhajtásain 
minden időben csak 
pinezér társadalom ra 
nos bevált, mert a 
tud<> 21 éves borgy 
sége és magaviseleté n 
g iItatott a rendre utasít:

t>oh:

Borhamisítások. Hiá- ,1Z .,nnvi büntető ck : f
csak není akar fogyni a mi derék borharnisi-
tóink száma. de sőt inkább egyre növekszik. [
Fgcsz eg;y sereggel vminnak. akikre a vizsgálat .
a közelmúlt n.apókban rá sütötte a b o rh a tn i-  ;
s i t ö  vácÍját s a kiket kissebb nagv óbb össze- i
gekre és bezái•ásókra Ítéltek el. A .Borászati
Lapok* :i b o r h a m i s i 1tá s i  it e le te k ,  a követ- 1
kezekről lettek . B olá m i Ferencz cser- I
szerszeg tornaii földmi vés, — T o rm a  Mihály |
felső — ZSÍdi földmi vei —  f,zv. Oo Fcrenvznc .
felső - zsidi lakos. — Bő liá n  János cser- '
szeg tóm ai föl Jmi vés. - - Ke sz i  László felső |
zsidi fáin József agrárdi földm. és | i
Vertheimer Miksa kolozsvári szeszgyáros. — 
Rajta csípték még Szegeden C o s z t a  Pált i 
az olasz borost, aki a rró l nevezetes, hogy rend 
kívül olcsó olasz borral szokta elárasztani 

ot. Az olasz hamisítót fiOO koronára és :

Minden jegy elfogyott. Na, hála Isten .' 
csak hogy már egyszer ilyen hírt i s ' 
hallunk: kevés a szálloda! . . Mi eddigi 
abban a meggyőződésben voltunk, hogy j 
szép hazánkban, a szállodák és vendég
lők száma több a kelletténél. Ezen hi
tünkbe azonban bele czáfolt egy pécsi: 

iolgáltató, a mely szerint ottan nern- 
előfordult az az eseményszámba 

mnnő esemény, hogy Gyöngyi Izsó. 
fővárosi komikus, egy pécsi szállodá
ban sem bírt szobát kapni. Az ok ? 
lévén éppen akkor vásáros világ . . . .  
Hm, hát biz'az igaz, hogy a szálloda 
olyan valami, aminek szobái vannak.
S hogy éppen Gyöngyi úrral és szi-

honapra büntették. Aradon Komiósi Miksa I nesszel szemben hasonlónak meg azok
Sziveikben: bajnak

kapitány a tekintélyes számú bort a csatornába ez Szinten elég baj, azon bizonyos pécsi
öntette 
végik élveznie.

nak kér ellett I újság szerint, a melynek sajnos okkal 
1 teli méltatlankodását, mi annál is inkább 

A mi nóta csinálónk Hat szcp m a-j jólesőbben méltatjuk, mivel azon színész j 
gyár csárdást irt és költött azokra szobát nem kapóit eseményben, a neme- 
szebbnél szebb nótákat, Balázs István zis sújtó keze által mintegy megtorolva 
a mi pinezér-karunknak volt szép in- látjuk ama sok kellemetlenséget, a mely- 
telligenciáju és sokoldalú tehetséges ben a színészek illetve színházak részesi- 
tagja. A hat nótás darabot Budapesten tik a sokszor nem kis számú publikumot j
a Rózsavölgyi és Társa ezég adta ki. akkor. lidőn egy-egy jobb premier
A csárdások közül egyet (azóta tán vagy kedveltebb darab előadáskor, kér- 
már többet is) a kolozsvári „Kaszinó lelhetlcnül akasztják ki a színházi pénz
bálján" már bemutattak, s tánczoltak tárak ajtaira: ...Minden jegy elfogyott."

Egyesült Államok.

X  Az Angol-Bur háboru-r..; emlékezve, a  mióta 
| a világ művelődik és a  népek háborúkat visel - 
| nek ; megközelítő adatok alapján összesen 
' — -'JO.OOO.OOO embernek o lto tta  ki életet a 
■ tő r és a gyilkos golyó.

X  Füstölők versenye. Egy berlini kávéházban 
27-cn versenyre gyűltek, hogy ki tud közülük 
többet elfüstölni. A zöld ag azé, a  ki két »ra 
a latt a legtöbb szivart szívja el. — Egy szilé- 

| ziai rendületlenül elszívott egymás után -  
11 s z iv a r t: egy bajor hetet, egy porosz hatot. 
A bravouros sikert ért verseny után "pipázó 
versenyt* fognak tartan i. A berlini kávéház 

J  számadó pinezérei erre nem kiváncsiak.

X  Előkelő vendéglösné. A vclszi nerczcg 
j telesége Londonban a City közepén nagv ven*
I déglőt nyitott, a melynek étlap árai az olcsó
ság téren, túl versenyeznek minden mai kor
szakban létező vendéglőt. Négy penczeért adnak 
itt levest, beefsteakot, két főzeléket és cseme
gét. A vendéglői helyiség négy emeletet foglal 
el, s ezerkétszáz ember fér cl benne. Az elő
kelő vendéglösné a  vendéglőt szegény emberek 
szám ára alapított):.

Lapunk levelezői és tudósítói kéret
nek, hogy a tartózkodási területekhez 
tartuzó s az előforduló szakdolgok 
(események) üzleti hirek-és helyválto- 

1 zásokról, szíveskedjenek lapunkat ideje 
korán értesíteni. Lapzárás a meddig a 
lap részére közlések elfogadtatnak-inin- 
den pénteken délben van.

Borászat

Az olasz bor behozatal senkinek 
se volt innyére Magyarországon kez
dettől fogva. Még akkor sem nézte azt 
ju szemmel az érdekelt közönségnek 
egy rétege sem, amikor a tilloxera 
csapása csaknem végveszedelembe lát
szott dönteni hazai borászatunkat, s az 
olasz importnak olcsó vámtételekben 
nyújtott kedvezményt csak is egy el
kerülhetetlen roszsznak tekintette úgy 
az értelmes fogyasztó közönség, mint 
a hazafias magyar vendéglős-kar, vala
mint a napi- és szaksajtó. Es pedig 
egyszerűen azért, inért országunk maga 
is azon országok közé tartozik mond
hatni ősidőktől fogva, amelyek a gaz
dasági hasznon kívül épen bortermelé
sünk világhírében találják a jogos nem
zeti büszkeség egy nemét, s amelyek 
a meglehetős mennyiségben való 
fogyasztás mellett is nem a küllőidtől 
megvenni, hanem annak eladni szokták 
termelésük jó nagy kontingensét. Így
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az olasz borimport meggyökerezi zését 
érthető animozitás fogadta nálunk még 
a hazai szőlészet szerencsétlen kor
szakában is. mert az érdekelt értelmi
ség a hazai termelés veszedelmét — 
helyesen - - nem az idegen termés 
inváziójával, hanem a hazai szőlőtelepek 
reconstruálásával-, a magyar szőlészet 
újra fellendítésével gondolta és hitte 
legyőzhetni. Könnyen érthető tehát, 
hogy jóformán az egész közérdekelt
ség osztatlan tetszése és rokonszenve 
járni a magyar szőllőgazdáknak azon 
mostanában megindított actiójához, 
amelylyel az olasz bornak kiszorítását, 
vagy legalább a beözönlés korlátozását 
célozzák.Őszinte rokonszenwel kisérjük 
mi is szőlősgazdáink ezen mozgalmát 
s sikerét — ha meg lesz — szívesen 
fogadjuk, tudatában annak, hogy az 
olasz bor cégére alatt űzött vissza
élések iparunknak csak úgy, mint a 
szőlősgazdák nak nagyon is tetemes 
anyagi és erkölcsi károkat okoztak.

A bor ismerete.
A b o r t  s o k a n  s z e r e t i k ,  

s o k a n  m e giss zák. sokan termelik, 
sokan eladják: de, kevesen ismerik. 
Igaz, hogy még kevesebben ismerték, 
ainig a tudománynak mindenfelé szét j 
ágazó útjára rá nem léptek az embe
rek. Csak ezután bírtak mélyebben be
hatolni minden oly létező és léttelen 
tárgyak alapismeretéibe amelyeknek az 
előtt csak a nagyjától vett minémüségét 
és elnevezésüket tudták. Amióta azon
ban a tudományosság több ága-bogai j 
közt a „vegytanit44 is felfedezték : semmi 
sincs a nap alatt, a mi felvilágosultság 
szeme előtt ismeretlen lenne.

.4 bor föalkatrészei.
A must illetve bor főalkatrészei a j 

következők: levegő, viz, szén, kén, i 
mész. eczetsav. borsav. csereny, czit- 
rontsav, almasav, vílsav s átalában a j 
savak, ezukor, szesz, mézga, illat, za
mat és borszag anyagok, fest anyagok, 
fehérnyefélék és vonatanyagok.

Ezen alkat testeken vagyis anyago-1 
kon feivül ismerni kell még az erjedést 
és rothadási a meleg természetet illetve 
hévmérőt, végre a testek térfogatát és 
súlyát. Folyt. köv.

F a r s a n g .

Hungária piknik. Rendkívül sike
rült társas mulatságot rendezett a 
Hungária szálloda személyzete e hó 27- 
én a Nemzeti szálloda termében. A 
mulatság reggelig, a jelenvoltak virágos 
jókedve pedig még annál is tovább tar
tott. A mulatságon részt vett 40 hölgy 
és 39 ur közül a következők neveit 
sikerült följegyeznünk: Bokros Károly, 
Szüts Lajos. Balika György nejével, 
Czunnühl Emil nejével, Pityer Lajosné 
unokanővérével: Margitka kisasszonv- 
nyal, Ott Ferencz nejével, Patonay j 
Géza nejével, Konig Jakab nejével, ] 
Werler Lajos menyasszonyával,Greibich

Mihály nejével, Mitrovátz Adolf, Pauly 
Antal, Krassy Bódog, Danninger Sebes
tyén, Martinschüts urak stb. Daczára, 
hogy a többséget itt is a szépnem 
képviselte, tánezosokban nem volt hi
ány, amit a jelenvolt hölgyek velünk 
együtt az ügyes rendezőknek: Grósz 
Károly, Klosz Kálmán és Müller Kálmán 
uraknak érdeméül tudhatnak be.

Házi estély Klivényi Ferencz úr sze
mélyzete f. hó 28-án tartotta házias- 
estélyét, .melyre a meghivó csábítja a 
jótékony czél érdekében szívesen mu
lató hölgyeket és urakat: Meghívó: 
Klivényi Ferencz vendéglős ur házi 
személyzete. Klivényi Ferenczné úrnő 
védnöksége alatt, 1900. márczius hó 
28-án szerdán a Terézvárosi Caszinó 
földszinti nagy ét.érmében zártkörű 
háziestélyt rendez, melyre a ezimet b. 
családjával .együtt tisztelettel meghívja 
a rendezőség. Kezdete 10 órak. Rész-; 
vételi dij urak részére 2  korona. Höl- j 
gyeket szívesen latjuk, és felkérjük, 
hogy egyszerű öltözetben jelenjenek 
meg. A zenét Balogh Géza magyar 

! zenész szolgáltatja.(Szabad hideg buffet) 
Rendező bizottság: Hack István, Sze
rény Ágoston, Gallier Henrik, Rehling) 
József, Toffing Frigyes, Daller Viktor,! 
Hürth József. Leitgeb József. Auszky 
György, Kováts Ferencz, Márton László, 
Oláh Miklós, Kuczmann Ferencz, Né
meth Károly, Pasch Gusztáv, Tompos 
Dénes.

Üzleti hírek és helyváltozások

— Budapesten az „ Otthon irók és 
hírlapírók köre” vendéglő helyiségeit, 
derék barátunk Boltos Lajos, a szinté 
közismert főpinezér, Roset tjeid József-1  
fel együtt vették át. Sok szerencsét, j

—  Szálló átvétel. Jdlasits Ignátzj 
régi jó hírnevű vendéglős, a Tarosa1 
fürdői „Korona” vendéglőnek hosszúj 
időn át volt bérlője, a Kőszegi „Strutz" 
szállót vette át.

Uj szállodás. Ki- fá u l  József köz- j 
ismert főpinezér szaktársunk, — mint' 
felvidéki levelezőnk iria, — Liszka-' 
Tolcsván egy a mai igényeknek meg-! 
felelő elegáns nagy szállót nyitott. Lap- 1  
barátunkat ezen alkalomból őszintén! 
gratuláljuk.

Nagy-Szebenben a „Grand sör- 
csarnok‘‘-ot mint tulajdonos Hoffelner 
Ferencz, az ottani Habernuin-féle kávé
ház négy éven át volt s közkde veit 
főpinezére vette át.

Kurtz Béla. a  képviselőhöz buffejének v o l t ! 
főpinezére Parisba átázott. Helyét Feichtinger 
i FeldhachcC Ferencz foglalta el. Böczögö | 
József Erzsébetvároson a 'T akarék  szálló* 1 
föp. á llá sá t vette á t. - Rei'tmann Ferencz a 
S.-A.-Újhelyi központi kávéház főpinezére és

Sümegi Géza az -O tthon- kávéh. főp. és 
Oscsipovszky Jenő a reggeli szám adó pincz. 
á llásukat töltik he- — Szanathy János Mis- 
kolczon a  Pannónia kávéház föpinezéri á llását 
foglalta el. — Steer Kálmán u. o. a korona

szállóban és H. Kováts József a Hatvani p. 
udvari vendéglőben nyertek éthordói alkalma
zást. - Fischbof Ciyula a fővárosi Gizella 
kávéház főp. á llását. Fratter Károly a Mis- 
kolczi korona szálló szoba főpinczeri á llását 
foglalták el. Helyben az El zsebet városi Hanusz 
nagy kávéház főp állásait Máhr Ferencz é s  
Gombás Gyula töltik be. — Ulm József cs Kop- 
CSÍnovits Antal a Pannónia szállóban mint é t
hordók nyertek alkalm azást. Kabermayer 
K aro lva  fővárosi Takács-féle »Pátria*-kávéház 
főp. á llását nyerte cl. Magul Gyula a Bereg- 

j szászi Ősbudavár kávéház föp. á llását, és 
Egy d Gyula a  poprádi -T á tra*  szálló föp. 
á llását töltik  he. — Xagy- szebenben a Brassler 
hávéház főp. á llását Groh Adolf ottani mozg. 
vezetüők helyét. Haimágyi Gyula nyerte el.

. Mint regg. szántad Pfennig Károly működik. 
U .-ott a -Római császár* szálló  főpinezére — 
Somu Péter helyett Bertlef András lett. Mint 
éthordók : Bentzel R. é- Szubodgyeán Sándor 
nyertek alkalmazást. Móricz Sándor 1-cn a 
Kővároni M. Erzsébet sosfürdö vendéglő főp. 
állását foglalja el. Fischgrend Zsiga a puszta 
kaláni nagyvendeglő lizetőp. á llását nyert cl. 
Tar Sándor Tatán az Eszterhazy kávéház főb. 
á llását vette át.

—  Uj vendéglős. Borgida Vilmos,, a 
Kassai vasúti vendéglő I. !I. oszt. ét
termének huzamosabb időn keresztül 
volt főpinezére, a Füzes-Abonyi vasúti 
vendéglőt vette át. Fiatal törekvő kar
társunknak sok sikert kívánnunk.

Szerkesztő üzenetek.
V. G. Ny. egyháza. S. 1. S. A. Ujhely. Az

igazi érdeklődésért köszönet. Levelekre válasz

K. Gy. M. Vásárhely. A m últkor beküldött 
közleményt jövő szám unkra hag y tu k : mos
taniban nagy a térszüke . .  . Egyebekben Üdv. 

Egyed Gyula Poprád. Részünkről nincs sem-
mi ok a neheztelésre. Amennyiben lett volna
azt férfia s hangon ta;rtott második levele telje
sen jóvá tette s ezek után szívesen üdvössüljük
Ónt, mim[ lapunk és elveink uj barátját.. Ami
pedig az on jellemezi idétlen  kirohanást illeti.
amelyről megemlékez v,e feltételezi, hogy azért
elégtételt veszünk m;igunknak, a rra  nézve az a
feleletünk , hogy ilyesi:ui egyáltalán nincs szán
dekunkba n. Megsértett i onnét minket nem lehet,.
az elégtétel vételnek tincs meg tehát sem az 
oka, sem a lehetősége. De hogy a  rakonczát- 
lankodó gyerköezök ugrándozása még se ma
radjon a megérdemelt fenyítés nélkül, arra 
igen is van gondunk.

A kiadóhivatal üzenete.
Tisztelettel felkéretnek mindazon elölizlöink,

akiknek elötizete:suk lapunk utóbb megjelenése
(Jan. 1. s  ló i előtt vált esedékessé,, hogy azt
megújítani, szil eskedjenek. Kérjük továbbá t.
régi pártolóink::it, hogy lapunkat ismerőseik
és' barátaik köz t terjeszszek ezutá: is. Végül
szives köztudoirlásra hozzuk, hogy iMindazokat,
(eddig nem eleFizetők1 akiknek* 1.apunk k é t
jelen és most 1következő szam ait im Idj ük, s-
azokat elfogadja k, — mint rendes elölizetöket
fogjuk tekintenii. Lapunkat a  t. szakközünség
pártolásába ajánlva, vagyunk hazafias üdvöz
lettel Az Újkor-Lapok* kiadóhivatala.

Felelős szerkesztő:
FLÓR GYŐZŐ. 

Lapkiadótulajdonos:
LAFLEUR LAJOS.

A kiadóhivatal képviselői: 
HAFNER ANTAL és KARTH KAROLY.

1900 3. Spitzer Márk Budapest.
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lég- vagy szénsavnyomással szabadalmazott hűtővel ajánlja

V A T T E R K H  A
Bu lapest, Dohány-utcza 5.

Költségvetés ingyen.
Sörszivattyu, sörpezsjöcsapok, minden bőrbetegség elleni czikkek. 

oziák a  rum- likőr- és eczetkesiitésbez hideg utón, minden készülék 
nélkül.

Képes árjegyzék és kezelési könyv ingyen.

I

Czim balm okat
legjobbat

nálam lehet

fekete szalon, szép 
hangút.

íöoiti árihoz ftépesí felárban 76-80 frtért elad 
J E G E S I G É Z A

Cl. és kir. szab. czlmbafomfeitaláló és készítő 
B u d a p e s t ,  H e f e l e j t s - u t c z a  4  3.

Senkinek se hiányozzék asztalán a

1 „K ristá ly*1 !
Szt. LütácsflirMi hegyifarrás

£  szénsavval telitett legegészségesebb és ^  
legüditőbb savanyuviz. Kapható minden ^  

3^ füszerkereskedésben és vendéglőben.
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KIS HIRDETÉSEK.
Ezen rovatban minden egyszeri szó beiktatása 4- vastagabb betűkből 8 fillérbe kerül, A kis hirdetések díjjá előre fizetendő. Jelige alatti ezimek nem közültetnek. 

Felvilágosítást ad, és ajánlatokat (10 fill. 1. bélyeg mellékléssel) továbbit a  kiadóhivatal. írásbeli válaszokhoz 10 fill. levélbélveg melléklendő.

Tu d a k o zó
Ezen rovatban, minden 5 sor'g  ter

jedő hirdetésnek egyszeri közzététele 1 
koionába kerül Előfizetőinknek, akik 

-ismerőseiket. illetőleg akarnak valamit 
megtudni, dijj nem számittatik.

C zim fá r.
Vendéglők, kávéházak és szóra

kozóhelyek Útmutatója.
(Ezen rovatban minden czim egyszeri 

közzététele 30 fill. kerül.)

B U D A P E S T .  

Arany-bika vendéglő (Tóth 
József^ Lónyai-utcza 

Pátria kávéház (Takács 
Ferencz) József-körut, 

Győry Mihály vedéglője
_______Nyár-utcza._______

Hazám kávóház (Pollák 
Sándor) József-körut sarkán
Karikás Lajos vendéglője.

Munkácsy kávéház Kerepesi
éit Luther-udvar 

Németh János vendéglője
______ József-körut_______

Gentry kávéház (Molnár 
János) Magyar-utcza

Eladó.
egy szátodának teljes jókar
ban lévő berendezése, mely 
áll: étterem, kávéház, ven
déglő és 27 szoba bútor
zata stb. berendezés jutá
nyos áron eladó. A vételbe 
bocsátkozni vagy venni 
szándékozóknak kéretnek e 
lap kiadóhivatalához for
dulni. hol a czim megtud

ható.

Vendéglő.
Zentán, a város legélén

kebb pontján, egy régi, jó 
hírnevű s a mai kor igé
nyeinek megfelelően beren
dezett

jóforgalmu vendéglő

esetleg házzal együtt — 
családi okok miatt — eladó, 
vagy pedig berendezéssel 
együtt haszonbérbe kiadó. 
Vevőknek vagy bérleni szán
dékozóknak bővebb felvilá
gosítással szolgál a kiadó- 
hivatal.

Szilágyi Béla

antiquariuma, könyv- és 
zenemű-kereskedése

Budapest Károly-körut 26.

A magy. kir. államvasutak 
pályaudvari könyvkereske

désének kezelősége

Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát mindennemű könyv 
és zeneműben, melyek nagy
részt uj és hibátlan állapot
ban mélyen leszállított áron 
kaphatók. Kimerítő tartal
mas. „Könyvkedvelők Ka
lauza* czimü irodalmi érte
sítő minden könyvbarátnak 
kívánatra ingyen és bér
mentve megküldetik. Külön
legesség : Egész könyvtárak 
igen olcsó berendezése.

A tudomány és szakiro
dalom minden ágából dús 
választék.

Egyes jobb művek, va
lamint egész könyvtárak a 
legmagasabb áron kész
pénzért vétetnek.

Vendéglő bérbeadás!

Erzsébetvároson egy a vá
ros legforgalmasabb pontján 
levő vendéglő, amely 4 szo
ba, 2 vendégszoba, 16 lóra 
szolgáló istálló, kocsiszin, 
igen jó pince, jó elrendezésű 
konyha- és külön mosó
konyhából áll. kiegészítve 
minden egyébb szükséges
sel, mint pl. jó kút és kü
lön kocsiálló-udvar stb. csa
ládi körülmények közbejötté 
miatt azonnal bérbe adandó. 
Az évi bér 1600 korona, 
negyedévenkinti előrefizetés 
mellett. A berendezésért 
800 korona óvadék teendő 
le. Az ital és egyéb készlet, 
amely hozzávetőleg 4000 
korona értéket képvisel, a 
közösö — leltárig — meg
állapított becsérték szerint 
lesz átvehető. Részletes fel
világosítással szolgál a tu
lajdonos.

Wachsmann Károly
vendéglős

Erzsébetváros.
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J i i i l í s i t  e irooaűtstnat s  i i j o r m  i s  i t n t e a  esztózoltElnea. te

PA P EM IL
Magyarország egyedüli enged Billiárd-kréták feltalájója és 

gyártója
B U D A P E ST , l lh f  R osté ly-u tesa  1.

Közkedvelt -Merkúr* kék Billiard-kréta 100 drb 4  ko t. 40 ti. 
Crate d 'lta lie  Capri, mely jóságára felülmúlja az összes 

eddig gyártót franczia és olasz Billiard-krétákat 100
darab — ------- — — — — — — — — 6 kor. — (1.

Főraktárak:
Budapesten, I0VÁK KÁROLY müesztergályos, Kecskeméti-uteza. FRIED 

ZSIBRONO iDüesztergálrvs. Xagymazü-i 
QroAz uraknál J

|  ABSINTHE, CHERRY BRANDY és TRIPLESEC NOIROT. f
S  A Xoirot nancyi czég által újabban Magyarországban for- 
M galomba hozott spccziális likőr esszencziák. Mindhárom fentne- 
S  vezett italt az üzlet előkelőségéhez mérten egy koronától egész 1 
g  két koronáig árusítják poharanként. A Múzsa gyógyszerész j 
% á ltal forgalomba hozott esszencziákkal 'áruk  1 korona. 25® ,
5  engedménynyel) bárki is elkészítheti a  fenti italokat, mint már

t valamennyit a már eddig /orgalomba hozottakkal. A Triplesec 
Noirot teljesen megfelel a  világhírű Triplesec Cointrean likőrnek.

1  -  3a  24 üvegtől fölfelé franco szállítás és csomagolás vidékre. 55

|  MÚZSA GYULA Madoima-gyógysiertára, IX., Mester-ntcia 25. |  
! B U D A PE ST E N .

T 4  1—4 éves h.omoki ó siller vagy fehér bor erősség és. 
1 ) 0 r .  év szerint. 100 literenként 22—24—28—32 frt. Ujbor 

(fejtve) minőség szerint 10— 18 — 2 0 — 24 — 28 írt. 
Tessék - Borárjegyzéket« Ként*. Rendelő hordót is kaphat, mely 
beszerzési áron szám ittatik fel, s  ugyanily árban ti héten belül, 
bérmentve, utánvét nélkül, sértetlen állapotban vissza is vétetik, 
s  annak á ra  postautalványon á t lesz küldve. A rendelő nyugodt 
lehet, hogy eredeti, tiszta minőségű borhoz juttatom , erről jó 
hírnevem nyújt kezességet. BorUzle-hez 20—40.000 forinttal 
12—14®. „ jövedelem biztosítása mellett társ kerestetik.

\ T  r  ojtványok. Kitűnő piros, fehér és
N e m e s  e p e r t a  « « » » < * « ,

1 2—3 —4—5 éves igen erős csemete
erőssége szerint 30 krtól 60 krig. 10 frt vételnél 20 százalék, 
25 forintnál 20 százalék, 50 forintnál 33 százalék, 100 forintnál 
40 százalék engedmény. Az eperfa elég jól árnyékol, ellensége 
nincs, minden évben bőven té r m, gyümölcsét úgy a két mint 
a több lábúak egyaránt szeretik: kitűnő pálinka is főzherő be
lőle. Csegléden igen jövedelmező fának ismerjük. Kár volna 
házunk, kertünk, szőlőnk vagy egyéb birtokunkat e nélkül hágj ni.

B i r s  o j t v á n  \  O k .  fajokban ( K o n s ta n t  in ápo ly i
J  */ Portugál!!, Óriás stb.) melyek

az ültetés évében már gyümölcsöt hoznak, azután pedig rend
kívül bőven teremnek. Fája igénytelen, betegségtől és ellenségtől 
egyaránt mentes. Vaunak rendelőim, kik ezer szám ra ültetik, 
mert rendkívül hamar teremnek, gyümölcse kedves, sokáig eláll, 
magas árban értékesíthető és sokféleképen fel is dolgozható. A 
2—3 —4—5 éves, rendkívül szép és gazdag gyökerű fák drbja 
erősség szerint 20 krtól 50 krig. Nagyobb vételnél olyan enged
mény adatik, mint az epernéf-

T o o n A m r n  Oj'ványok. gyümölcse épp oly értékes, 
1 ^ .íX D IJ w L IV  <X mint a bíróé, s faja ugyan ilyen áron 

1 adatik el.

S p :
„ n v r n l  m p n - m i  fek«te. (Páníi vagy körösi 3.11X 01 megg y  meggy.) Terinekenj’ségét elő

mozdítandó, háromszor lett 
permetezve, s igy ha a z t folytatólag permetezzük, bőven fog 
teremni. Fája egészséges, gyümölcse rendkívül keresett, mert 
befőzésre legalkalmasabb. A 2—3—4 —5 éves rendkívül szép és 
gazdag gyökerű fák darabja 15 krtól 5 0 .krig. Nagyobb vétel
nél agvanaz az engedmény adatik, mint az epernél.

1 ’ r  A 6—8 láb magas, rendkívül gazdag gyükerü, tele
1 11013. belü és könnyű törető. 2—3—4  éves diófák ára  

erősség szerint 20 krtól 50 krig. Nagyobb vétel
nél, ugyanolyan engedmény, mint az epernél.

M i n d e n  m á s f é l e  E £ í K " 3S í.nevetesen 
i, őszi és 

kajszinbaraczk, c s e r e s n y e ,  
meggy, szelíd gesztenye, lasponja  magas derekú és törpe állá- 
suakban — erősség szerint 20 krtól 50 krig szintén kaphatók.

k f i c ^ l c i t o - r c H -  2 - 3 — f - 5  éves
l V I D d C J I . C Z . C L L  eleteros példányokban, azok kora és

*- .rftCcXiri. o „ r in t  O__fi 1  in  IC

\  í I t"l í  1 O t'v f 'ó lí 'v  vadonezok erősség szerint 5 frt 85 krtól 
i V l l l l U C l l l d C  ja  forintig ezrenkint.

K e r t i  e s z k ö z ö k  K S S S S S S f i S S *
(sarabolók), szőlő ültető vasak 

továbbá kerti fűrészek, ollók, görbe szemző és ojtó kések, ezen
felül jelfa és ojtókenöcs igen olcsó árak mellet rendelhető idegi'

Á r -  és névjegyzéket küld:

U NG HVÁBY LÁSZLÓ
föld-, s z ő lő -  é s  f a i s k o l a - b i r t o k o s

CzeglédrőL

1900/3. Spitzer Márk Budapest.


