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VI ., Csömőri-ut 129.

A honi ipar pártolása.
Sok hűhóval, zajos éljenzések és
tapstól kisérve adatott ki a jelszó: Pártoljuk a hazai ipart! Csak olyan hol
mit vásároljunk, amiről tudjuk, hogy
honi ipar terméke! Magyar posztóból
készült ruhában, magyar bőrből varrt
csizmában járjunk, magyar kenyeret
együnk, magyar dohányt szívjunk és
magyar papiroson nyomtatott újságot
olvassunk.
Helyes! Pártoljuk, támogassuk, de
legfőképen éltessük a hazai ipart. Éljenek
a hazai iparosok és éljenek akik a
készítményeiket vásárolják! Háromszor
is éljenek pedig, akik az iparpártolási
jelszót kiadták; továbbá mindazok, akik
ezt tele tüdővel továbbítják, s ezzel a
honmentés nagy munkájának megfelelő
kontingensét hangos demostrádókban
szállítják. Éljenek! Sokáig éljenek!
Éljen a Lipótvárosi Casinó!
— Hát az ..Emke gyújtó" ne éljen?
— Ugyan hát, hogy ne éljenne! Még
csak az éljen!
— Igaz, hogy én már inkább csak a
rég megszokott svéd gyufánál maradok,
de éljenni az Emke éljen. Hogy aztán
az éljen-bői megél-e az az ő dolga.
Mi van ezen megmosolyogni való?
M osolyogni?... Sírni szeretnék én
ezen az egész iparpártolási actión.
— Az Emke gyújtó apropos-jából
eszembe jut, hogy őszen én épen meg
fordítva cselekszem, mint azok a demons
tráló honi ipar pártolók. Amióta Emke
gyújtó van, más fajtát nem veszek. Ha
nem kapom az egyik boltban, (ami elég
gyakran megtörténik) megyek a másik
ba, de az Elnkéből nem engedek. Abban

a jámbor feltevésben élek, hogy amikor
A nyugdíjról.
igy az én elköltendő két filléremet még
akkor sem adom oda idegen portékáén,
Marosvásárhely, április hó.
ha az egy kis utánjárásomba kerül:
akkor bár kicsiny kvótában, de mégis
Tekintetes Szerkesztő l r!
hozzájárultam a honi ipar föllenditéséKörülbelül másfél éve, hogy- szak
hez. S ilyenkor, ha r. i. a hazai porté
lapjaink révén tudomást szereztem Nyug
kát nagyobb fáradsággal kapom meg, díj Egyesületünk megalakításáról. Az
mint kapnám az idegent, mindig valami igazat megvallva, restelkedtem magam
jól eső, valami magasabbra emelő tudat ban, hogy ón szakosztályunk beléletének
tölti el bensőmet; igaz magyarnak tudom egy ily jelentős mozzanatáról csak mint
s igy is csak el
magamat. És nem találom komikusnak befejezett tényről
késve szereztem tudomást. Azonban
eg\ cseppet sem, hogy a filléreknél elhatároztam e hibát kijavítani. Rögtön
igen. de a forintoknál már nem vagyok egy kérő levéllel fordultam az Egyesület
ilyen következetes a honi ipar párto igazgatóságához, amelyben alapszabá
lásában. Majd ha a hazai és idegen lyokat. azonkívül részletesebb felvilá
posztóban épen úgy módomban lesz gosítást és útbaigazítást kénem. Kérel
memre C.liick Frigyes ur, — az általános
válogatni, mint most az Emke és svéd ! népszerűségnek örvendő szakfönök az
gyufában, akkor ott ép oly következetes alapszabályok megküldése mellett azon
pártolója leszek a honi iparnak, mint nal szíveskedett válaszolni; mely vála
szában a szükséges tudnivalókon és
amilyen vagyok itt.
De hangos éljeneket nem juttatok útbaigazításokon kivül azon kéretem is
foglaltatott. hog\- városunkban töreked
se ekkor, se akkor, se ennek, se aman jem az Egyesület javát előmozdítani,
nak a magyar iparcikknek. Egyszerűen annak híveket — illetve tagokat szerezni.
Természetes, hogy ezen előkelő helyről
megveszem — ha módomban van.
Ezzel megtettem azt, amit megtenni jövő buzdítás még inkább megerősítette
ebbeli elhatározott szándékomat.
köteleségem volt.
Nyomban hozzá fogtam a toborzáshoz.
A jelszavakon lovaglók — azok más
Meggyőződésem volt, hogy hasznosat és
kép cselekszenek.
jót cselekszem ; hittel és remény nyel
Ők nem veszik meg a magyar ipar néztem tehát missióm kimenetele elé.
; Minden igyekezetem oda irányult, hogy
termékeit — de dnálják.
Nagyon félek, hogy egész iparpárto j az igényjogosultak — koruk és anyagi
lehetőleg mind
lást actiojuknak az lesz az eredménye erejükhöz képest
(beiratkozzanak. Érveltem, okoskodtam,
ami volt az egyszeri plébános kenet i minden rábeszélő tehetségemet felhasz
teljes böjti prédikációinak.
náltam célom sikeréért: vélvén, hogy
A plébános ur ag3'onintelmezett hívei fáradozásommal köteles szolgálatot
ugyanis épen azért nem akartak a bőjt- teljesítek a közügynek is. pályatársa
imnak is.
intelemre hajolni, mert tudták, hogy a
Hanem hát én Uram Istenem!
plébános ur
maga husi eszik.
Mit kellett tapasztalnom ? Miről kellett
meggyőződnöm? Meg kellett győződnöm,
hogy az egész földkerekségén nincs
még egy olyan társadalmi osztály, mint
a magyar pinezéreké, amelynek tagjai
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legnagyobb részben oly konokul tudná kávéháznak, a haszontalan időtöltésnek, I hü fog maradni az ön tiszta zászlójának ellentállani az ő javukat céiozó a tékozlásnak. Kezdve a karambolon, í hoz. így aztán, ha később is, de mégis
törekvéseknek : akik az élet-ösztön tör végezve u macaón, mindent ez az átkos | csak eljutunk a boldogulás révébe.
vényéit oly anynyira meghazudtolnák, játékszenvedély harácsol el nemesebb ! Én minden esetre mindenkor hü és
mint ő k .. . Íme
nem hogy lelkűkben céljainktól. A karambol, az még csak ' kitartó fegyvertársa leszek.
E kijelentésemmel fogadja Tekinte
örülve üdvözölnék a nagy fáradsággal hagyján volna. Annak mértékkel való
és mindeneknek tiszteletere méltó kitar üzeset vegyük nemes szórakozásnak tes szerkesztő ur őszinte nagyrabecsü
tással létrehozott nyugdíj egyesület és testedzésnek. Hanem a Casino 10- lésemet, melylyel adózom nemes intenpáratlan intézményét és sietnének annak j 20 és öo krba partija, majd meg a czióiért és maradok
reájuk nézve kiszámithailan nagy elő ; kalabriász 80 kr. bukassál! No de ez
hazafias tisztelettel
nyét. az öreg kor gondmentességét mind bliktri. A macaó ? Az már valami.
biztosítani, hanem mindenféle kifundál- Ha amaz angyali ártatlanságok mellett
Koller György
hatú okokat felhasználnak, csak hogy ; nem jöhettek szóba, hat hogy jöhet- j
fcpinczér.
az ez iránti való felszólításnak kelle i nének az isteni macaó mellett szóba a
metlenségeitől egy szcrsnv.ndcnkorra meg közügyek, nyugdíj egyesület, Országos
szabaduljanak. Kellemetlenséget okoz Pinczér Egyesület, a magunk jövője es
nekik és zaklatást látnak abban, hogy jóléte? Micsoda eszielenség is volna a
vannak, akik az ö öreg napjaikra gon í nyugdíj és egyébb hasonló ostobasá
A m i ip a ru n k .
dolnak ; nekik nyugtot, sőt vagyoni gokkal törődni, amikor a macaóban
függetlenséget akarnak szerezni. Ismét kivághatjuk a slágert. A sláger, kivált Országos vendéglős szövetség, orszá
lem. hogy vagyoni függetlenséget, mert !ha bankárok vagyunk, ez aztán élvezet.
gos pinezér-egyesület.
felfogásom szerint a megingathatlan A mindent felülmúló, fenséges élvezet..
alapon álló intézmény által biztosított
A saját öreg napjaink gondterheitől
II.
nyugdíj több a forgó- veszendő tőkénél. ! való megszabadulásra, közügyeink elő
Már most kérdem az én tisztelt kar mozdítására tehát nincs pénzünk; hanem
Ezt megelőző czikkemnek befejező
társaimat : mi külömbség van egy tékozló bezzeg van a macaóra jóval több, mint jében azt irtain, hogy az itt követ
ííu és a mi osztályunk között ? Sem m i! ! amennyivel elérhetnénk azt, hogy mi kező sorokban fogom kifejteni azon
Tisztelet a csekély szánni kivételnek, is emberek és méltó tagjai lehessünk irányt és módozatot, amelyeket iparunk
de újra mondom, hogy semmi, éppen a nagy társadalomnak.
helyzeténekjavítása— vagy annak rend
semmi. Mert valamint a tékozló fiuk
E vigasztalan, szomorú valóra ébred szer változása érdekében kell, s szük
nak nincs egyébb aspirációjuk, mint tem én ábrándos álmadozásaimból akkor, séges követnünk és végre hajtanunk.
hogy vagyonuk, jövőjük és egészségük amikor azt hittem, hogy végre itt az De mielőtt ezt tenném, fölvetek egy
árán gondolkozás nélkül éljenek a má idő és alkalom, mi is tehetünk és kérdést, föl azután még cgvet. Hatá
nak, azonképen nincs a pínezérek 90 ! fogunk is már tenni valamit.
rozottan s előre tudom, hogy az első
százalékának semmi oly józanabb és
Értem már e mélységes hátramara- s egyszeri kérdésemre száz és még
nemesebb élja. ami által őket az ily dottságot. Igazat azok mindazoknak, vagy százzal több a bizonyítók száma,
tékozló fiuktól meg lehetne különböz akik panaszkodnak, hogy hálátlan fel hogy a kérdésben foglaltak híven meg
tetni. Igen. A tékozló nyomdokain jár adat ami közügyeinkért harczolni. Jól felelők a valóságosságnak. De már abban
nak, annak nyomdokait tapossák osz módja Kriván Illés kartársem, hogy a kételkedem, hogy a második és
talán
tályosaink kilencz-tized részben. Az cn pinczér-lelkesedés szalmaláng és semmi sokkal fontosabb kérdés fölvetésnél, a
önzetlen, jószándéku faradozásaim meg egyébb. Neki ugrottunk nagy hűhóval kérdés természetén*.-!; megfelelő válasz
hiúsultán élő és világos tanúságát közdolgainknak, s mielőtt csak valamit adás és vélemények nyilvánítását: nem-e
szereztem ennek.
is elérhettünk volna, szégyenteljesen | fogják egy harmadik, de nem létező
Nem iratkoznak be a nyugdíj egye megfutamodtunk. Ez a való es tiszta | kérdésre vissza tartani a r. vendéglős
urak? Íme tehát lássuk azokat:
sületbe. m ert: egyiknek nem futja rá igazság.
a keresete; a másikat korának előre
Épen elég, az elégnél is több ok arra,
Vannak-e és ha vannak, minők azok
haladottsága gátolja; a harmadik fiatal hogy a törekvők és jobb érzésűéit is a bajok, a melyek a mi iparunkat a
még. hát rá é r; u negyedik, az ötödik, elkedvetlenedjenek és lemondjanak a Ijelen bonyodalmas és veszélyes hely
a tizedik . . tudja a jó ég, mivel nem küzdelemről.
zetbe jutattak?
merni magát, csakhogy békessége legyen i De én mindamellett nem akarok a
Ismerve és tudva a nagy általánoság
a nyugdíj veszedelmétől Jó! Fogadjuk lemondásba belenyugodni. Nem mondok ban is ismert rósz viszonyokat s a
el indokaikat úgy, ahogy előadják. De le, mert mégis van egy vigasztaló tu közérdekeink ellen irányuló, evvel ellen
pillantsunk be egy kicsit az ö társas datom s ez az, hogy a pinezérek 90 kező s következményeiben a legkáro
életükbe, nézzünk be a kávéházakba százaléknyi tékozló fiúi nélkül is va sabb hatású állapotokat: érdem ese
úgy éjjelenként, ahol őket kor és min gyunk még annyian, hogy a siker re szükséges-e s ha érdemes és szükséges:
den egyébb külömbség nélkül minden ményével küzd hessünk ama dicső és akarunk-e az ikkal szemben állást fog
kor együtt találhatjuk. Mit látunk itt ? nagy célokért, amelyekért szerkesztő lalni, és mikor?
Látjuk, hogy a fiataloknak, az idősek uram síkra szállott. Szomorúan szerzett
Ez a két fontos probléma képezi
nek. a tehetőseknek és kevésbbé tehe tapasztalataim daczára is azt mondom, ezen cziklusos közleménynek alapját
tőseknek. akiknek nincs miből vagy hogy jól, helyesen és nemesen csele és lényeget. A czikkiró az elméletet
nincs miért gondolni a jövőre, azok kedett, amikor eszméiért harcba indult. ebből mentette, s a keretet ehhez szab
mindnyájának telik a fékeveszett játék- Kérem is. hogy valamennyiünk érdeké ta. Mert ebben látta összefutva, összeszenvedély kielégítésére. Igazuk van a ben szerelje föl magát ama kisebb rész bonyolulva, az iparunk helyzetét illető
legteljesebb mértékben Mirrovátz Adolf támogatásával, amely bár számban cse feln,érült s felmerülhető mindazon kér
és Krivnn Illés kartársaimnak. Czikkeik- kély az egészhez képest, de kitartásuk, dések fonálszálait, a melyek már nem
ben foglalt nézetüket teljes egészükben erkölcsi erejükben hasonlithatlanul fe egyszer foglalkoztatták a szakkérdések
osztom és az utolsó szóig aláírom lül múlják a tehetetleneknek még tíz s ügyekkel törődni bármikor kész és ez
én is.
szer oly nagy seregét is : és igy még osztály első szakférfiúit. De hogy ez
A kávéház — az a pinczérélet ineg- ; sincs önnek oka a csiiggedésre, mert : össze-vissza kuszáit csomót megoldani,
rontója. Semmit a közczélnak. semmit ez a kisebb, de értékesebb gárda — s a komplikált helyzetből kijutni mint
a magunk jövőjéért, de mindent a : legbensőbb hitem szerint — mindvégig !lehet, azt egyelőre megmondani, kissé
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nehéz feladat; mert hisz a kérdések | formájáról ismeretes jegyzőkönyvem leges információim, amikor a nagy nap
megoldását már mások is akarták s ' beérkeztet, hanem lóhalálával siették leérkezett.
bármim akarták is azt keresztül vinni, kiadni a ma egy hete megjelent kedé
Vegyes érzelmekkel, borús gondola
eddig egynek sem sikerült. Csak marad lyes bulletint a mi parlamentünk agó tokkal és bőrig átázva érkeztem meg
az akarat akaratnak, az elmélet elmé
letnek; a szóvali értekezések-, tanács-! niájáról. Az ismeretlen ismerős tudósí csata színhelyére. De amiért akkor ha
kozások- és konferencziák pedig, lettek tó pedig nevet a markába, hogy íme : ragudtam, t. i. a júliusba illő zápormilyen könnyen elüthette a hivatásos esőért, épen az lett a szerencsénk: a
a papirosé.
A mai rósz viszonyok között, minden nótáriust az ő hivatalos dicsőségétől. Ohó! bőrükre inkább, mint az elvükre fél
megeshetik. Az is, hogy a gondos el-. Megálljunk csak egy kicsit
Hékás! tékeny genfisták a zivataros idő miatt
méletből, a legjót akaróbb szándék sem ;
bir átjutni, a gyakorlatnak, tüskés-, | Van ám erre egy jó kis nóta. nem Jöttek el, s igy a veszélyen egy
bökös háskóján. S nem valószínű, hogy ! amit nagyon jó lesz megtanulni és szeribe túl voltunk. Azaz. hogy nem
a hevenyében ide vetett elmeszülemé emlékezetben tartani. Rövid is meg igen egészen, mert az az egy pár bátrabb gennyek is, nem-e jutnak az előbbiek tanulságos is ez a kis nóta, hát ide is lista, aki mégis megjelent, nem igen tu
sorsára?. . . Mert teljesen igaz az, hogy irom; itt van ni:
dott a teljes és tökéletes kudarcz gondo
valamit megérteni mindig könnyebb,
latába belenyugodni. Megkisérlették hat
mint valamit megcselekedni. Ahoz ész,
Vagyok olyan legény mini le
a jelenvolt bur-barát magyarok tábo
ehhez idő és erő szükségeltetik. Sok
Tudok olyan írást mint te!
rában — legalább egy mérsékelt ellen
nak sokkalta könnvebségére esik ha va
lamely elvállalt feladatoméin kell telje
zék összetáborzását. Nem rajtuk múlt,
síteni. De ugyan abból ne ni következik
hogy ez sem sikerült nekik. így aztán
az, hogy a vendéglős és pinczérek se I
mit volt mit tenniük, minthogy ők is
teljesítsék a közérdek a saját maguknak
Egyletünk ez idei közgyűlése elé az
javát ezélzó és reájuk váró teendőket. !igazhitű opeisia szerfölött nagy és ag- a választmány jelöltjére: Kaszás Emil
Teljesítsük igen, de hogy mit és mint ! godalmas várakozásával néztem. Hirc Lajosra szavaztak.
értsük meg előbb.
Nem is történt az egész választás le
A mi iparunknak sok a baja és nagy szárnyalt ugyanis, (én legalább elég folyása alatt nagyabb baj. mint az, hogy
a baja. E sok közül a legnagyobbakat ; autentikus forrásból szereztem róla tu
a Centiek alvezéré i K r a s s y Bodog almár nagyjából ismertettem, bárha ezeket domást : Pázinándy Dénes legszűkebb
ismertetnem sem kellett volna, miután környezetében beszélték) hogy az egy elnököt egyszerűen skartba helyezte
mielőtt még
azokkal a tapasztalatban lépten nyo let genfista tagjainak sikerült a választ a szavazók többsége;
mon lehet találkozni.
ezt megelőzőleg az Emmer-képü CzuhrMert ki ne tapasztalná azt, hallván mányban tért hóditaniok. Ez pedig nem nül Emil Hitrovátz Adolfnak (kit egy
napról-napra, hogy : ma itt ment tönkre j kisebb veszedelmet jelem vala, mint
egy vendéglős, tegnap ott bukott meg hogy a genli szellem esetleges felül- harsány hangú közbeszólás saját aka
egy szállodás. A kávéházak bukása kerekedésével a külügyi politika, neve- rata ellenére az elnöki székbe óhajtott
rendszeres s naponta tuczatszámba Izetesen pedig a most folyó afrikai há- volna visszahelyezni) egy barátságos
megy, A nagy „Krach‘‘-nak működése,
indulatu abczuggal kedveskedett. Mitsehol sem oly sikeres, mint a mi ipa ; ború az elnök kérdésben okvetlenül i rovatz Adolf ép oly angol flegmával
két pártra fogja szakítani az egylet |
runknál.
vágta
zsebre CzuhrHül barátjának mo
(Folytatjuk.)
tagjait. Sőt — miután tudvalevő, hogy '
solygásba göngyölt abzugját, mint
!az internationalis érzelmű pinczérek
Kaszás elnöknek bizalmi nyilatkozatát,
mind angol-pártiak, a soviniszta ma
amely őt az abzug ellen hathatósan
Pinczérek paramentje.
gyarok pedig (kivált mióta kisült, hogy]
megvédelmezte. Epén igy nem hozta őt
(A bpesti pinezér egylet évi közgyűlése.)
a búr fővezérek javarészének bölcsője !
ki a sodrából a Pauly Antal seccessiós
Nem tehetek róla, hogy az Újkor magyar földön ringott) egytől-egyig j indítványa sem, amelyek tartalma nem,
lapjainak hasábjain valaki oly nagyon lelkes barátai a buroknak s angol-párti csak ele v o lt; de azaztán egészen ő
sietett bele kontárkodni az én mester !programmal még az elnökségre se ellene fordítva.
ségembe. Nem is keresem, hogy ki volt !kapható közülük senki, — nem látszék
Amikor ugyanis Mitrovátz azt vitatta,
az a valaki: úgy gondolom, hogy egy lehetetlennek az sem, hogy a genli el hogy az ujjonnan módosított alapsza
vek
diadala
esetén
egyenesen
Svájczaz én legközelebbi ismerőseim közül
bályukon keresztül vitt módosítások
igyekezett engem — a mindenkori nó ból fog az egyletnek egy angol-páni nem annak az intencziónak a szelle
táriust — hamari-hamvas tudósításával elnök importáltatni.
mében vitettek keresztül, a melylyel
Am ha más időkben, más körül azokat elhatározták: Pauly ur azt in
lefözni. No öv megállj Te valaki, majd
lefőzlek, meg be is főzlek én téged mények között erényszámba ment az dítványozta. hogy bízassák meg a
úgy. hogy örökre elmegy a kedvet a elnök-kérdésben ellenzékinek lenni, - módosítások keresztül vitelével egy
nem úgy most.
kontárkodástól!
olyan tag, a ki az ilyesmihez jobban
Most a szittyaság elengedhetlen kö ért, mint az elnökség : pl. Mitrovátz ur.
Mivel hogy ugv kezdem észre venni,
hogy a z l jkor-nál az uj éra beköszöntése vetelménye volt, hogy az elnök vál Noha az indítványban sokkal kevesebb
nem igen kedvez a hivatalos jegyző ság rémét elhárítani segítsük : ami pe j volt a barátságos indulat, mint az
könyveknek s egyáltalán a hivatalos dig csak úgy muratkozék lehetségesnek, imént elhangzott abezugban, Mitrovátz
Stylus aranjuezi szép napjai a történe ha az ellenzéki hagyományokat félretéve ; csak oly gracziozus mosolylyai fogadta
lemnek adattak át, hát azt hiszem, ez a kormánnyal (az az a választmánynyal) !ezt is, mini amazt.
a nyitja annak, hogy Ujkoréknál nem tartunk. így álltak a dolgok, vagy ha
i Folyt, köv.)
várták meg az én szigorúan hivatalos úgy jobban tetszik, ilyenek voltak elü-
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A közönség köréből.*)
A kávés és vendéglős ipartestiilet
figyelmébe.'
Vannak bizonyos dolgok, melyekről
mindenki tud cs mégsem vesz róla
tudomást senki, vannak bizonyos aktu
ális kérdések, de a melyeket megboly
gatni senki sem akar. Ilyen a borravaló
kérdése. A midőn én ezen kérdést
megbeszélés tárgy ává teszem, természet
szerűleg csakis a nagyközönség, illetve
a vendéglő és kávéházba jaró publikum
szempontjából fogom elbírálni.
A borravaló, a mint azt minden
vendéglő és kávéházat látogató ember
tudja, egy oly jogosulatlan megterheltetes. a melyet kénytelenek vagyunk
megfizetni Kénytelenek vagyunk azt a
terhet viselni, ha csak nem akarjuk,
hogy bennünket a kávéházból vagy
vendéglőből kinézzenek. Kell-e állításo
mat igazolni: Vájjon ki ne tudná, hogy
10 fillér borravalót adó vendégnek mily
előzékenységgel veszik el és adják föl
a kabátját? Mindenesetre előbb ott
terem a pinezér, mint annál a ki csak
6 meg 4 fillért ad. Vagy beszéljek a n 
nak a sorsáról, a ki elég merész
borravalót nem adni? Nohát az bizonyos
lehet benne, hogy a midőn a kabátját
készül felvenni, a pinezér másnak vizet
fog hozni; ha újságot kér, elkészülhet
rá. hogy nem kap. mert ilyen vendég
számára mindég el van az újság fog
lalva. A pinezér nem látja az asztal
terítőn a borravaló adójat leróva: a ke
zében levő kendővel addig veregeti,
tisztogatja a nem piszkos asztalterítőt,
még csak az illető távozni készülő
vendégnek a zsebéből ki nem tisztogatja
a pinezér véleménye szerint neki jogo
sultan járó borravalót.
De meg hányféle is ez az adó?
Először jön a főpinezér. Ennek kény
telen az ember adni, mert ha például
20 krt kell fizetnünk és egy forintot
adunk oda, egész bizonyosak lehetünk
benne, hogy nem kapunk 80 krt ezüst
ben vissza, hanem csak 70-et és hozzá
10 apró krajezárt; ekkor jön természete
sen a segéd pinezér. Ezek után pedig
ha az a vendég azt a fényűzést engedi
meg magának, hogy a OO-nás helyet
is felkeresse, akkor ujjúkig fizethet.
Hát hogy az ilyen viszonyok nem-e
botrányosak: hogy a közönségnek ilye
tén megzsaroltatása megengedett dolog-e
ennek a megítélését minden igazságos
emberre bizhatjuk. A kérdés már most
az: kit okolhatni ezen állapotokért? Kit
terhel ezért a felelőség? Szerény véle
ményem szerint egyedül és kizárólag
a vendéglő és kávéház tulajdonosait; és
pedig azon egyszerű okból, mert a
főnök urak a közönség által fizetendő
borravalókat a pinezéreknek jövedel-
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Pályázati hirdetmény.
méül betudják, vagyis az illető főnök |
a kiszolgáló személyzetének fizetését aj
a nagyközönséggel fizetteti meg.
A boldog emlékezetű néhai Frohner
A fővárosban a fizetőpinezérek havi
János ur végrendeletében 5000 irtot
12-lő frt fizetést kapnak. Ebből fizetik
hagyományo'.ott egyletünknek, oly czélaz esti újságokat, naponta 20-80 ki , ;
ból, hogy ezen töke kamataiból évente
havonta tehat 6-9 frt.. ebből veszik a'
egy előmenetelre törekvő pinezér, czélja
gyufát, ebből vonatik le a betegpénztári j
elérésében
segélyeztessék.
dij, stb. Mi marad az ilyen embernek a ;
fizetéséből? Semmi. Miből tartsa el ezen ! A pályázati dij f. é. junius hó 7-én.
ember a családját? Kénvteien a borra a hagyományozó elhalálozási évfordu
valókra való vadászattal összekoldulni j lóján ki fog adatni.
Azért fölhivatnak az esetleg igényt
annyit, hogy megélhessen. Az aztán már
az illető szerencséje, a hol több úgy-1támasztó egyleti tagok, hogy felszerelt
folyamodványaikat
május lő-éig az
nevezett borravalót kap. Az ilyen helye
ken a tisztelt főnök urak szerint az öj egyleti elnökséghez bekiildjék, melyek
fölött
a
választmány
a végrendelet
főpinezérüknek szép jövedelme van, a
mitől azonban nem az ő zsebük fáj. j értelmében a vendéglős ipartársulat
ellenőrzése
mellett
határoz.
Kérdem már most, hisz nem akarom a j
társadalmilag fontos kérdés minden ol- j A pályázati feltételek az egyleti iro
dalát megvilágítani: kérdezem, mily jo dában minden délután megtekinthetők.
gon fizetteti meg ez a kávéház vagy j
A budapesti pinezér-egylet
vendéglő tulajdonos az ő személyzetét!
elnöksége.
a publikummal: Mit mondana ugyan
ezen főnök ur ha egy darab vászon
vételénél az őt kiszolgáló segédnek
K ü I ö stf é lé k .
borravalót volna kénytelen adni ? Pe
dig vásznat nem szoktunk 2-szer venni |
Lapunk szőni balra hirdetett megjele
és csak egy segéd szolgál ki. De kü
lönben ha a kávéházba vagy vendég-; nése technikai akadály miatt 2 napol
lőbe megyünk a tulajdonos köteles; késeit.
gondoskodni személyzetről kik a ven
Az előfizetőkhöz. Felkéretnek mind
déget kiszolgálják, és igv köteles ezen j azok, kik előfizetésükkel hátralékban
személyzet megélhetéséről is gondos- j vannak, hogy azt megújítani mielőbb
kodni. vagy pedig ö maga elvégzi ezt szíveskedjenek. Akik pedig helyüket
és akkor a személyzetének fizetését változtatták, — hogy a lap szétküldés
megtakarítja; de semmi esetre sem meg- j akadályokba ne ütközzek — újabb
engedhető dolog, hogy a szolgálatot! j czimeik beküldését kérjük.
teljesítő személyzet önérzetének ro- j
Segélyt a betegnek.
vására, ezeket a közönség megkárosi- j
fásával a vendég által fizetéssé meg.
Egy négy éve tüdő bajban szenvedő
Ezen állapotokon segíteni első sor szegény pinezér fekszik egy budapesti
ban azok hivatása és kötelessége kik
kórházban betegen. A mindenkitől ma
a vendéglős és kávés ipartestiile:ek élén
gára hagyatott beteg, a napokban egy
vezér szerepet visznek, ezen uraknak
levelező-lapra irt segélyt kérő sorokban,
be kell látnia, hogy a mai állapotok
a Pannónia szálló főpinezéréhez fordult.
egészségtelenek, mert a közönség ille A lev. szószerint igy hangzik:
téktelen megterhelte lésével jár, és hogy
a mai rendszerrel személyzetüket azok ’. főpinezér urnák, Budapest, P annónia szálló
étterem)
nak karjaiba kergetik, a kik a nyomort
Igen tisztelt főpinezér U rl
és nélkülözést saját czéljaikra kihasz
nálják.
Bocsásson meg, hogy m int ösmerotlen collega.
Lövinger Vilmos.

E g ye sü le te k .
H iv a ta lo s ré sz .
A létesítendő rsz. Pinezér-Egylet legközelebbi
ülésének tá rg y a : a jó v áhagyás végett felterjesz
tendő. O. P. E. alapszabályok felolvasása és
ism ertetése, cs társ-elnök választás.

Találkozó.

Az O. P. E. központi bizottság "belvárosi
pinezér A sztal-társaságáénak tag jai rendes beli I
találkozó juhai, a belv. Irány i-utezai Lukács - !
*) Válaszunk köztérsziike m iatt a jövő szám ra f le vendéglőben ta rtjá k . Össze jövetelek u. o . '
marad.
minden nap V. 4 és hat ó ra között.

Önhöz bátorkodom folyamodni. Ezelőtt én is
a fővárosban folytattam pályám at s a bu d a
pesti pirezér egyletnek is tagja voltam . Innen
elkerülvén vidékre, betegeskedésem folytán
N aiv-V áradon telepedtem le. Köztudomású,
hogy az egyletek nem igen segítenek az
emberen ha hosszab ideig beteg, még nem
is ak arják (ismerni. En m ár négy éve szen
vedek tüdő bajban : feljöttem budapestre, hol
m ár közel 5 hónapja fekszem betegen a kór
házban. Egy ízben folyam odtam a budapesti
pinczér-egylet elnökéhez, Kaszás Lajos úrhoz,
de sajnos rám nézve, választ sem kaptam
tőle. Jelen soraim ban a midőn a t. kollega
urakhoz egy kis segélyért folyamodom, azt
előre is köszönve, m aradtam tisztelettel
Budapest, Szt. István kórház.

V a sk o tic s J ó z s e f
főpinezér

1900. április 8-án.
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Olvasva ezen sorokat, kínosan lep pinezérek, Ducliony J-, fíock F-, Payer-,' illenek. Készben ennek tudható be, hogy a
meg bennünket, hogy hányán lehetnek Bonn Fr-, Tassy-, Ulm-, M-, éthordók hasonló címeken alapuló a d ó ztatás m a m ár
osztályunkból, akik ily súlyos beteg 40-40, és E. éthordó 20 fill. Borfiuk :' minden műveltebb állam ban el van ejtve s hogy
ségbe esve, kopogtatnak egyik vágy- Intentsi J, 40, és Pakurár, Haubel legújabban A usztriában is a naptári és hírlapi
másik egylet ajtaján egy kis segélyért, B., Bőr S., Guilhovic, Lcszai, kin sty ] bclycgilletckcket m egszüntették. A hirdetményi
a melylyel bajukban némileg enyhitni A., Kálmán P., Simoncsit L., 20-20 és hirlapbciktatási illeték A usztriában mar
regebben eltöröltetett.
vélnek ? Az idealisztikus ember baráti fill. Összesen : 7 kor. 20 fiU.
szeretet eszméjén, a humanizmuson
A hirdetési belyeg eltörlése. Egy a '
A kereskedelmi mimster es a
alapuló legtöbb intézményt azonban honi kereskedelmünk s iparunkra nézve Szombathelyi husfustölde. \ .1/. *>- H.
azok a bizonyos szabályok kötik: rendkívül fontos és örvendetes esemény Lapjából vesszük értesítésünket, hogy
hogy7 a jótékonyság elvet bárkivel hírével szolgált, az e hónak, 3-ára fel- Hegedűs Sándor kereskedelemügyi mi
is alkalmazhassák. Csak a ki ren viradó napja. - „Eltörlik a hi detési niszter f. hó 29-én Szombathelyre ér
des, vagy7 a ki régibb időtől fogva bélyeget a magyar kereskedelem ipar kezik. A mindent látn. akaró és figyelmét
tagja, veheti igénybe a tjij-ok segélyzési terjesztésnek, eme nagy kerekütőjét." mindenre kiterjesztő miniszter megfogja
jótéteményit. Mihelyt azonban az a tag, Eddig ugyanis, ha valaki heti vagy tekinteni az ottani husfüstölő gyárat is.
a jelen helyzetben annyiszor változó napi lapban hirdetést akart közzé, ten s annak üzemképességéről, a helyszínen
körülmények folytán, a rég űzetett egy ni. a kiadóhivatalok hirdetési dijján kí akar meggyőződést szerezni. A kér.
letnek teretoriumát elhagyni kényszerül, vül még a kincstár is megkövetelte az miniszter érdeklődését magára irányitó
a szerencsétlenségére, ép ez időtájt ért ő 30 kr. bélyegilletékét. Most ez a ne eme fontos ipari létesítménynek jelentős
balesetében (betegség), a jelen tartózko hézkes s a keresk. világra valóságos voltára nézve elég annyi megjegyzés,
dási helyen működő s a locális viszo hirdetési szekaturás állapotok mind hogy a vállalat helyenkivül es? fiókjai
nyokhoz alkalmazkodó másik egylet, megszűnnek, Lukács László pénzügy- nak, közéjük számítva, a budapesten
nem bir segíteni. Oly közintézetünk pedig miniszternek, a képviselőim f. hó 3-iki levőt is; forgalma az e fajtához hasonló
amely ilyen esetekben a hosszabb ülésén, a naptárak, hirdetmények, hír több gyár- s iparvállalatok közt, a leg
betegségbe esett kartársakat és rokka in lapi beiktatások, külföldi hírlapok és első helyen áll.
jainkat oltalmába venné — mindezideig időszáki lapok bélycgkötelezettségének
A fővárosi kávésok gyűlésé. A
nincsen. Egyedül a kér. b. segélyzök, eltörléséről benyújtott törvényjavaslata | budapesti kávésipariársulat f. ho 3-án
s az egynéhány orsz. jellegű nagyobb folytán. A Máz minden oldalán nagy 1hétfőn este a Drechsler-féle vendéglökór-intézetek; a melyek a mindenkitől lelkesedéssel fogadott törvényjavaslat I ben Hurkai Mór korelnök elnöklete al
magukra hagyatott betegeket befogadni szövege a következő;
att tartotta folytatólagos közgyűlését.
T ö rv é n y ja v a s la t
vannak kötelezve.
Megvásztották közfelkiáltással Némái
1 §. A n aptárak hclyeglcötelezettsége 1900. Antalt elnöknek és Harkai Mórt alcímük
Hogy a jelenleg fenálló pinrzér-egyleteknek semmi létjogosultságuk és évi december hó 31-én, a hirdetm ények, hírlapi nek, pénztárnoknak Holstein Xsígmonczéljuk nincs; ezt már akkor kimond beiktatások, külföldi hírlapok cs külföldi idö- dot és ellenőrnek Berger Leót. Választ
tuk, a midőn a lét orsz. pinezér-egye- szaki lapu k bélyegki.itelezcttség e cllenbcn 1900. mányi tagog lettek: .4rruv Oltó Ede,
sületnek mozgalmát megindítottuk. Ezek évi junius hó 30-iká n megszü mk . az ezen idő- Briik Károly, Drcchslcr Béla. Frcund
váló ilynemű Henrik. Glascr Fülüp, Griincck Ciuszhelyett egy olyan országos intézményre pontokig bezárólag esedékes
van szükség, amely az osztály összes helyezi! let.:k azonban szabálys jen lerovandó tav, Hcszmanu Károly. Hirsch Adolf,
engedhető.
s
el
nem
<
Kleinlciu Károly, luinkó Pál, Prizmáim
tagjait képes befogadni és azokat min
3 §. Az 1900. cvrt: szóló, ei1 nem kelt bélyeg Ferencz, Pertl István, Piklrr Ármin,
den esélylyel szemben meg tudja óvni.
Az ily fenti s ahhoz hasonló példák z e tt naptal•ak után lerótt helye gillietek, amennyi- Stencr Sándor, Sztanoj Miklós, Tihanyi
miatt, nem kellene annyiszor szégyen ben a n ap tárak at a kiad.) az iillet ékes pénzügyi József. Wüsscnuaini Jónás, 11’tingrnkeznünk a mai müveit kor humanis- hivatalhoz 1900. évi dccenibeir h. . l éig besz tű ber Ignácz. Választmányi póttagok;
musa előtt. De mindazáltal ha ily intéz g á ltatja s amennyibe:n azokoil a h asználatnak Lengyel Zsigmond. AVtvv Dezső,
ményünk még nem is létesült, egy k semmi ny orna nem látható, — készpénzben Sehreiber Hugó. Az eredmény kihirde
nagy előnyünk hogy jó szivekkel ren v is s z a té ríte n d ő . Más jogezim en az 1900. évre tése után az indítványokat tárgyalták.
szóló n ap tá ra k után lerótt bélyegilleték sem Wertheimer Lajos panaszképen fölhozza
delkezünk.
a Lappert-íéle hirlapszállitó monopólium
A fővárosi „pannonja szálloda*- ét
Az 1900. évre szóló n ap tárak m ár az 1000. nem elégíti ki a kávéháztulajdonosokat.
termének derék pinezér-kara. A fent
évfolyam
a
a
la
tt
bélyegtelenül
k
iadhatók
és
áruba
Javasolja,
hogy valamely részvénytár
közölt segélyt kérő sorokra körében
sasággal lépjenek összeköttetésbe, ha
gyűjtést indított, rendeltetési helyére bocsáthatók.
3
§.
Jelen
törvény
végrehajtásával
a
pénzsonló vállalat létesitése végett. Szoba
juttatván egyszersmind a gyűjtés ered
hozta még a kártva-monopoliumot is és
ményét, az alább kitüntetett összeget.
indítványozta, hogy miután a játékkár
A gyűjtőt összeg nem sok, de nem is líudapcst, 1900. évi m árcius hó.
Lukács
László
s. k..
tya-gyárosok
az árakat fölemelték, czélkevesebb, mint a mennyit jó szivektől
szerü volna egy kányagyárat alapítani.
kívánni lehet. A pannonja étterem pinSehreiber
Hugó,
Berger Leó, W eingntA
tö
rvényjavaslat
indokolásában
el
van
ezér-kara, élén a humánus gondolko
zásáról közismert főpinezér Mitrovátz m ondva, hogy a n ap tárak , hirdetm ények, hírlapi ber Ignácz, Xéniái Antal és mások fölszólaiasa
után
a
közgyűlés Holstein
Adolffal, arra kéri a fővárosi pinezé- beiktatások, külföldi hírlapok és külföldi idő
reket. a jó szivü kartársakat, hogy szaki lapok bélyegkötelezettségét M agyaországra Zsigmond indítványa értelmében hatá
rozott,
aki
elmondta,
hogy tudomása
indítsanak gyűjtést köreikben ők is, és j nézve az 1S5U. évi szeptem ber hó 6-ikán kelt
adakozzanak bármi csekély összeget, császári rendelet léptette életbe s ez a bélyeg- szerint május elsején uj kártyagyár fog
létesülni,
mely
vállalatot
a kávésok tá
a kórházban fekvő beteg collega szá- i kötelezettség az 1S6S: XXIII., 18119: XVI ,
mára s a gyűjtött összeget küldjék az 1870: LV1II, 1871: I.X11I., 1873: IX., lS7í>: mogatják. Ezután Harkai Mór tisztele
illetőnek Vaskövük István, Szt. István; XVI. XV., végül az 1881: XXVI. t.-c. által tére, aki mint föv. kávé ház-tulajdonos
kórház, vagy pedig a pannonia szállóba, fö n ntartva, m ostanáig érvényben van. Tagad ma ülte 25 éves jubileumát, bankettet
Mitrovátz Á. főpinezér urnák czimére. j hattam hogy a szóban forgó bélycgilletckek az rendeztek, mely banketten a jubiláns
A midőn a t. vendéglős és pinezérj ezek á lta l terhelt irodalmi s nyomdai term é kollegán kívül még a IV. kér. előjáró
urak figyelmét mi is erre hívjuk fel, egy- keknek ú gy elő állítását, mind forgalm át, hátrá Pesti Ferencz. és helyettese, Goreezky
úttal itt közöljük azok névsorát akik a : n yosan befolyásolják, hogy bénitólag hatnak ; Zsigmond. is resztvettek. Xéniái Antal
gyűjtést megindították. .1/... és B. .. fő-!s a m ai változott viszonyok közé már he nem : ipartársulati elnök hosszabb beszédben
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üdvözölte és méltatta Harkainak az ' gyümölcsére, mindig önelégült örömmel ! séget fejtett ki F e s z i József alelniik, ki m ár
ipartársulat körül szerzett érdemeit. j és büszkeséggel nézünk. De nemcsak j hetekkel ezelőtt gondoskogott Ízléses táncren
Majd Pesti Ferencz IV. kér. elöljáró mi, hanem mindannyian büszkék lehe dekről, valam int azokról az ötletes hotillzn
jelvényekről, melyek a tegnapi m ulatságnak
Hurkait, mint köztiszteletben álló pol
gárt üdvözölte, mire a jubilánsnak gyö tünk ezen s már is oly sok tevékeny szintén egyik érdekességét képezték.
nyörű albumot nyújtottak át. Markai séget kifejtett Körre, a mely mig a
P o t p o u r i.
meghatottan köszönte meg az ovácziót, tagjainak közjóját tartja szem előtt, s
mire megkezdődött a társasvacsora, azoknak magyar szellemét megőrizni X Az automaták ellen. Külföldön ugytalálják,
melynek folyamán Hurkait (a Korona- törekszik, addig nemzetének dicsére hogy az Automaták nem felel ick meg a keres
kávéház tulajdonosát) számos felkö
kedelem realitása elvének, ezért is elhatározták,
tére válik.
szöntőben ünnepelték.
hogy harezot indítanak ellenük. Kaszel egyik
— Eljegyzés. Kadó Ödön könyvelő
A Londoni M agyar Pinczér Kör
kerületében máris rendelet ment az összes helyi
derék, hazafias tagjai, ismét szépen S. A. Ujhelyen eljegyezte Fridrich rendőrhatósághoz, felállított A utom ata-készülé
Vilmos az „Otthon" kávéház tulajdo
kitüntették magukat, megülvén márezius nosának szép műveltségű leányát, Térka kek, huszonnégy óra a la tt távolitass; nak el. A
rendelet úgy van megokolva, hogy az Automaták
15-két, a magyar szabadság napot. Meg kisasszonyt.
állandón csábítással szolgálnak a fiatalságnak,
ülték egy szép ünnepély keretében, lel
— Farsang. A szegedi pinezérkör múlt hogy pénzét am itsentérő holmira s nyalánkkes és vidám hangulatban s akként, a hó 6-án rendezett igen jól sikerült zárt j ságokra költse el. Az cllenőrizhetlen költekezés
mint ezt ők szokták tenni minden olyan körű tánczvigalmat az Európa szálloda rendkívül dem oraliz ló. s azonkívül hogy a
jelesebb nap alkalmával, amelyet a ma külön helyisegeiben. A jövedelem fele gyermekekben a takarékosságnak a szülő álltai
gyar ember ünnepnapjának nevez. Ma részben a Nyugdíjalap, felében pedig a fejlesztett hajlam ot aláássák , még csalni is
gyar pinczér honfi társainknak e lélek „Szegedi népkonyha^ alapjának jutott; ; szoktatnak, am it világosan bizonyítanak az
és pedig amint értesültünk igen szép Automata készülékben sokszor található gom
emelő szép cselekedetéről egy-két napi összeggel.
bok és ólom darabok. Kitekintve, hogy a roszlap is dicséröleg emlékezett meg. a mit
— Pápán a lét. (). P. E. asztaltár sznl működő s szilány áru t tartalm azó gép
mi csak azért sajnáltunk, hogy abból sasága rendezett február P-án a Köz egyúttal maga is a csalás és a becsapás Auto
rész nem engedhető a mi idehaza ponti sörcsarnok helyiségében) házias m ata készüléke határoztassák el a z összes kiil
lévő derék szaktestületeinknek a kik tánczestélyt, melynek tiszta jövedelme I és belföldi autoritások között, hogy el velők
az Orsz. Nyugdíjalapnak jutott.
pokolba . . . .
nek sajnos, az ilyen hazafias tettek
X A legnagyobb város. Londonnak a legújabb
A rendezőség Balanek Ödön, Pál
uzoválására — a más egyébb fontosabb János, Brunner János, Pázmán János, statisztika szerin t hetedfcl millió lakosa van.
A
teendők és elfoglaltságok miatt, oly Físcher József, Schotny Sándor. C.áger lakosság szám a évenkint 80 ezerrel emelke
igen kevés idő adatik. A L. M. P. K - János, Sonnenfeld János, Leisztinger dik, s átlag minden öt pereiben történik egy
születés. A lakóssáig 31 százalékának nincs
nek az ünnepélyre szóló meghívója János, Spitzer József, Matzer György, állandó foglalkozása. A rendőrségnél rendesen
és Vinkovits Sándor urakból állott.
itthon, a főváros egyik legelső nyom
Pinezér bál.. A Kolozsvárt megjelenő újság 220.000 hivatásos gonosztevő neve van fel
dájában, a „Pallas~-bán készült, a mely ból a következőket átvettük. A hivatalos far jegyezve. Ugyancsak erről a derék város lakos
nek szövege a következő volt:
san g tegnap meghalt. De hogy utolsó pcrczei ságáról m ondja a mindent megfigyelő statisztik a,
hogy évenként nem kevesebbet fogyaszt m int
Londoni M agyar Pinczér Kör. — 1898 cvben milyen vígan teltek arró l csak azok tudnának I
igazán soh szépet cs jót szólni, akik a teg n ap i 1409.000 ökröt, 1.500,000 birkát. 200 millió kiló
London. W.j
h
alat és 500 millió oszt: igát.
Meghívó ' Van szerencsénk T. ez. Márezius pinczér bal vendégei \o ltak . A pinczérbálnak
tizenötödikére, a m agyar szab ad ság n apjá jó hírneve m ár szinte tradiczióvá lett s h a lehet
nak évfordulójára, a kör helyiségében tartan d ó ezt a régi renom ét még fokozni, akkor a teg 
napi estély rendező bizo ttság a m egtette. A bál
ünnepélyre hazafiul tisztelettel meghívni.
Kezdete este 9 órakor. — Ünnepi s o rre n d : egy igazi elit m ulatság nívóján állott, de n él
1. Fogad tatás 9 töl 10 óráig. 2. Vacsora pont külözte azok term észetszerű feszességét és
A bor ismerete.
8 órakor. 3. A vacso ra m ásodik fogásánál az hidegségét. Igazi ham isatlan jókedv uralkodott
elnök üdvözli a jelenlevőket. 4. Rákóczi in é s a mi mindig elegáns pinczércink idazi leko- j
.4;
alkatrészekről.
télező
szívességgel
fogadták
azokat,
a
kik
nem
duló. ■>. » T alpra m a g y a r ! ...* elsz a v a lá sa
8. A szózat. 9. - K ossuth Lajos a z t izente . .- voltak céhb cliek ugyan, de négis ellátogattak
Az előbb ismertetett alkatrészek,
a
pompás
m
ulatságba.
A
endégeket
N
a
g
y
éneklik a jelenlevők. 10. T réfás m agyar-angol
külön-külön szintén nem egyszerű tes
Gábor dísz ülőkkel élükön Moldován Dániel, tek, hanem összetettekből állanak. így
párbeszédek. 11. Virág szórás. 12. Tancz.
Kéretik a jegyeket, melyeknek 1 shilling Grun Adolf, Scherm ann Férc ez. Kovács Árpád, összetett testből all a levegő is, amely
a z a ra , az ünnep m eg tartás előtt, legalább Feszi József Simon József, L >vv Nándor, Prém az állatok és növények életére éppen
is f> nappal megrendelni. Felülfizetésck és Józef, Orh.u Sándor, lialass: Árpád. Veréb Pá. oly szükséges, mint a mi életünkre.
szives adom ányok a kör ja v á ra fordítattnak cs Schnall K ároly, rendez* öizottgi tagok ló A levegő tehát két főrészből áll, me
és a lapokban fognak n y u gtaztatni.
Az g ad tak. A tánc m ár korai m egkezdődött cs lyek egyike éleny, a másik pedig le
ünnepélyen m agyar nemzeti kokárdával, illetve folyt sokáig, nagyon soká g a legkitűnőbb génynek neveztetik.
Az éleny és légeny külön-külön a lk atré
szallaggal szíveskedjék megjelenni. London, h angulatban A változatos s csinos kotillon
1900. M árezius hó. A 'L o n d o n i M agyar Pin figurák rendezéséi ó v á r v Elemér dr. rá lá tta szekre fel nem oszthatók, vagy is oly elemk
m agára. So cat kellene még Írni, ha hü képét amelyek csak sajátságaikban különbözők. így
czér Kör.
p. o. az éleny színtelen, Íztelen cs szagtalan
Aminthogy tíz eddigi hazafias ünne ak arnék ad n a pompásan sikerült m ulatsag- testeti képez, melyei ha egy edényhe fogunk
nak, a ho n a a mindenki n gyon. kedves em- fel, s abba egy cgö gyerty át eresztünk, az
pély rendezések, mindig szép erkölcsi lékekkel táv •zott. Felül tizeié nagyon sok volt benne
gyorzan ég el. Mi is oly gyorsan élnénk,
és anyagi sikerekkel jártak, úgy bizton s a pincére. .. mérleget a ivagilag is csak a hogy csakham ar le élnénk életünket, ha nem
levegőit, de a helyett tiszta előnyt szi znánk be
javu
kra
zárj
reméljük, hogy ez is sikert hozott, (az
ik le. A K özponti száloda dísztér- egy ideig. Ezért is bám ulatos az örök termé
erkölcsi már megvan) a mi L. Magyar met Nagy G ábor lekötelez előzékenységgel szet nagy gazdálkodási rendszere és törvénye,
teljesen ing en engedte at. Mig e sorokat ir- miszerint az általunk beszivott levegőnek csak
Pinczér Körünknek, a melyte mi mint
juk. a zene szól táncolnak s mindenki nagyon ötödrészét képezi az éleny v a g y is; minden 5
klg. levegőben csak egy klg. éleny van vegyülve.
a lets. Orsz. Pincz. egyesület mozgal de nagyon jó l m ulat.
T ulajdonsága az éienynek még ha valamely
mának egy hamar megérett és szép A m ulatság rendezése körül nagy tevékeny- 1 m ás
testtel eg y e sü l; ekkor az uj vegyület élenyiA
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nek m ondatik, * ha ezen éley-nék ize savanyu,
ak k o r a z saü -n ak neveztetik, a mely h a bizo
ny o s növények kékszinu nedvével érintkezik,
ezt, vörösre v á lto z ta tja ; ha az éleg nem s a v a 
nyú hanem lugizü, akkor aljnak neveztetik ;
ennek ism ét az a tulajd o n ság a, hogy vissza
á llítja azon növényi kekszint, a m elyet a suv
vörösre v álto z ta to tt. Pl. h a a g y ó g y szertárak 
b a n p ár krajezárért k apható kékes papír végét
valamely savba m ártják, az meg vörösödik,
m elyet az m egszáradván ha ismét, alj- ba m árt
já k , előbbi kék szín ét vissza nyeri. — Végül
m ég azon term észete v an az éleny- nek, hogy
az valam ely folyadékban ha légeiig tartalm ú
anyagokat talál, azokkal egyesül, es velők az
edény fenekére le ülepedik. Így van a bornál
is, m ert az abban ta lálk o zó lényeg a tartalm ú
anyagokkal egyesülve, azokat hordó fenekére
leiilepiti, a honnan aztan seprű alakban kivon
hatok.
A légeny s a já ts á g á ra nézve, sz in tén iz és
szag nélküli elem, de ellenkező a z élenvnyel,
m ert ebben minden égő tá rg y elalszik. Ez a
levegőnek ‘/'j-öd ré sz é t képezi, s m int á llato k 
ban, növényekben s azok m inden részében így
a szőlő levélben is bőven találh ató . Amily szük
séges a m ustban, ép oly ártalm as a b orban,
m ert míg az hene van, addig a bor nem tiszta
-és mindig hajlandó az erjedésre.
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kisebb terjedelmű közlemények, amelyek Icsodadolgon. Hát nem is volt könnyű
vagy csak szorosan a szakácsmüvé- ség, mit Antal mester müveit. Az ök
szetre, vagy az étlap összeállítására, röt nyárson megsütötte egészben úgy,
vagy az egyes népek nemzeti eledele hogy körmei és szarvai épen maradtak.
ire s azoknak a vendéglős-iparra való A sütés aJalt a köinöket és a szarvakapcsolatára, szóval mindarra vonat I kát vizes rongygyal takarta be, vízzel
koznak, amit rovatunk idegen nevének ; leiocsoltalta, aztan a föladáskor meg
fogalma magában foglal. Közölni fog aranyozta. De az ökör gyomrában sült
juk e rovatban a nevezetesebb ban Jegy öreg kövér juh, a juh gyomrában
kettek étrendjeit, az előkelőbb bel- és ! egy szopós böjti, a borjú gyomrában
külföldi üzletek idény-étlapjait, kiterjesz ; egy kövér kappan s ezek is mint Ízes,
kedünk az étlapok helyes összeállítá jól sült pecsenyék kerültek elő az ökör
sának. az egyes ételek elnevezésének gyomrából. Föltalálása is csodaszámba
magyarázatára és fejtegetésére. Es amire mehet. Olyan asztal “készített Antal
legnagyobb súlyt fektetünk: tért nyitunk mester ehhez a pecsenyéhez, hogy az
e rovatban szakképzett szaktirtainknak, ökröt állva, természetes minemőségében
hogy szerzett tapasztalataik- és isme adták az urak elé.
A régi magyar
reteiknek közreadása által hozzájárul konyhában tömérdek a hús és a fű
hassanak szakirodalmunk ez ágazatának szer. A már idézelt régi szakáestudomegteremtéséhez. Étlapjaink, borárjegy j mány a tehényhusból ima marhahús
zékeink, de egyáltalában egész szak nak mondjuk) elősorol ötvenhat ételt,
tudásunk ócsárlását akár naponkint is a borjúhúsból huszonhatot, a juhhús
olvashatjuk a napi lapokban. Vannak ból huszonkilencet, a bárányhusból
A levegőben ezeken kívül még szám- íróink, akiknek valóságos mániája: ki tizenegyet, a disznóhusból tizennyolcat,
figurázni
az étlapiró pinezért. Megszok a malacból tizenkettőt, a lndhusból
lálhatlan test létezik, a melyek nagyító
üvegen is alig láthatók. Ezen apró tcs- tuk, hogy étlapjainkat mint a magyar tizenhatot, a tyúkból és kappanból har
tyuktalanságnak
non plus ultráját emleges mincötöt, külön a csirkebö
tecskék, melyek csak oly nagyító üve
gen vehetők ki. melyek a tárgyakat sék. Gyakran megesik, hogy az az iró, íiakból — huszonegyet, a halakból át5 —(> száz sőt ezerszer is nagyobbak aki a kollegáját nagyon le akarja főzni, alán harmincat, aztán a különféle halaknak tüntetik fel. - - penész gombáknak kollegiális szeretettel hasonlítja őt stylusa (ból küiön külön még egynéhány tucato%
I hogy ne részletezaük a vadakat, aztán
neveztetnek. Ezen apró lények igen révén - az étlapiró pinezérhez.
Hogy ez ócsárlasok s sokszor nagyon a főzeléket és a tésztások irgalmatla
gyors szaporodásnak és az a tulajdon
ságuk van, liogy a mely' testekbe, pl. is izetlen élcelődések mennyiben bírnak nul hosszú lajstromát. Mi fűszert alig
folyadékba is bejutnak a levegővel, (jogosultsággal: annak megvitatása u- használunk a borson és a paprikán
abban különböző természetüknél fogva, gyancsak e rovatba fog tartozni. S egyes kivül, a régi konyha a paprikát meg
különféle változásokat okoznak. így a esetekben élhet a reflektálás jogával nem ismeri, legalább a szakácszönyvmustban, hogy táplálkozhassanak, meg bárki, aki erre magában képességet ekben nincs használatának nyoma : de
támadják annak egyik-másik alkatrészét, érez s foglalkozásának szeretete ösz fogyasztót tömérdek borsot, sáfrán,
szerecsendióvirágot, szegfűszeget és
minél fogva a must természetét is meg tönzi rája.
Egyszóval jelen rovatunkkal ineg- borsot. A régi szakácskönyvek és báró
változtatják úgy, hegy egészen más ter
Apor Peter emlékirata a következőket
teszszük
az
első
lépést
nagyon
is
hát
mészetű test lesz belőle. Ezen változást
ramaradt szakirodaimunk életre kelté mondják régi magyar eleieknek: disz
mondják erjedésnek.
nóláb
tonnával; káposzta tehéyhússal,
séhez
s
a
későbbi
fejlesztéséhez.
Nem
a
A mustnak második alkatrésze a
víz. amelv köneny és t"'lényből képződik. magunk-, de foglalkozásunkat képező ludhi ssal, szalonnával, télen friss disznóhussal;
juhhus spékkel és tárkony
(iparunk
érdekében
valónak
tartjuk
A köneny légnemű test. aminden eddig
nyal stb. Amint ez összevont idézet
ismert testek között a legkönnyebb és vállalkozásunk sikerét.
ből
is
láthatni,
az ételek nem éppen
szintén szín-, szag- és iznélküli elem.
Régi m agyar staká'.smesterek.
könnyük és efajta ételből ebédre tizen
Ez ha bizonyos mértékben az élenynyel
egyesül, ez által ujtest képződik, a (P.N.) A régi szakácsmesterek közül tud hat-tizennyolc fogást, vacsorára tizmelynek neve viz. A víz tehát nem más, juk kettőnek a nevét: Antal mester tizenegy fogást elnyelni nem volt tré
mint köneny és éleny egyesülve. A volt az egyik, szakácsa annak a Peré- fadolog. Pedig a nagyúri háztartásban
víznek sajátsága, hogy a legtöbb test nyi Gábornak, aki Mohácsnál elesett, a tizennyolcfogásos ebéd, a rizfogásos
tel egyesül s azokat fel oldja. Ezért is a másik pedig Mihály mester, Bebek vacsora mindennapos; ilyenkor nem
tiszta áliapotban nem található, de ép György szakácsa. Szó nélkül művész volt lakodalom, nem volt oiszágraszóazért hat oly termékeoyitőleg, mint pl. volt a maga dolgában mindakettő, mén ló vendégség.
az eső viz a mely a szik- , szalaj-. kén-, edy XVI-ik századbeli szakácskönyv
mész, keserfÖld s ammoniák-féle savak aninomus szerzője a közetkezőket ta
Üzleti hírek és hely változások.
ból több-kevesebb mennyiséget foglal nulta tőlük. Könyvében egy fejezet
magában. A közönséges vizek közt cime e z : Az egész ökörnek megsüté•Jj vendéglős. Fővárosi pinezér
legtisztább az esőviz, a kavicsos patak, séről. A mi időnkben csak népünne
peken sütnek egész ökröt, akkor, is karunknak, ismét egy derék s törekvő
vagy folyó viz.
tagja érte el czélját. a nehéz küzdel
olyan
módon,
hogy
lehetetlen
megen
(Folytatjuk.)
ni. A régi jó időkben az ökörsütés az mes pinezér pályán. Ugyanis Hack
oligarka családok menyegzőjén történt! István, az Andrássy-uton lévő Klivényi
s a pecsenye nem szegények asztalá étteremnek huzamosabb időn át volt
ra készült ajándékul, de az urak fo főpinczérc, a Vámház-küruton lévő Sző
G - a s t r o n o m ia .
gyasztották el. Antal mester e sza- ke-féle vendéglőt vette át. Az uj pálya
Alábbi közleményünkkel megnyitjuk kácsremeklését, amely a Petényi György társnak szerencse kisérje működését.
Pohl Károly a fővárosi vigadó
a konyha- és étlapismeret köréhez tar lakodalmán történt, Bebek György sza
tozó czikkeink rovatát, a Gasírouomiáf. kácsa, Mihály mester beszéli el más kávéház volt érdemes bérlője, a bel
városi
Gregorits-féle vendéglőt vette át.
szakácsoknak,
akik
tamáskodnak
a
Itt fognak helyet találni mindazon

16. old. 4. szám .

ÚJKOR-LAPOK.

1600. április 8-án

Bereczky Lajos jóhimevű s köz
— Polatsek Samu előnyösen ismert
Nyilt-tér.*)
ismert vendéglős szaktársunk, a kőbá szaktársunk, helyben a fehérvári utón
nyai Mössmer szállodát vette át.
Nyilatkozat.
a vasúti híd mellett lévő jó hirnevű
! és élénk forgalmú vendéglőt vette át.
A mindinkább elharapódzó kauezió
Szálló átvétel. Horváth Balázs
szédelgés folytán idő- és alkalomszerű
helyben, a Soroksári utón lévő nkétkoronek vélem, hogy én is tudassam a t.
na“ szállodát, mint tulajdonos vette át.
nagyközönséggel i s kartársaimmal az
Q
n
p
d
m
n
é
v
n
a
p
já
r
a
.
HELYVÁLTOZÁSOK. Tomola Róland. a L onJoa
én esetemet, amely nem tudom még,
városáho z czim zett szálló étterm ének föpinczéri
Éljen soká édes u nyűin
nem-e
fog 600 frtomba kerülni ? A múlt
á llását foglalta el. W a g n e r S á n d o r a
évi november hóban 600 frt óvadék
E zt kívánom hálából,
Terez körúti P sihál vendéglő fiizetőpinezéri ál
mellett
mint föpinezér léptem- be az
S küldöm szivem nek mélyéből.
lása; nyerte el. Klafel János Budán, a Rudas
itteni Keleti-fele kávéházba. Keleti a
N évnapja alkalmából
fürdő vendéglőben foglalt állást. Balázs János
névleges
gazda s egy bizonyos Biuet
K olozsvárt, a Biazini szállóban lizetőrinczcri ál
Á ldja Isién egészséggel'
j Lajos nevű ismeretlen előfoglalkozásu
lást foglalt. Dékány Sándor a Metropol szálló
Földi jó v a l nagy bőségnél . . .
!
egyén
a
csendes társ. Én minthogy
volt főpinozere, ugyan ily minőségben állást, a
i távol vidékről kerültem ide, nem bírtam
•Lukacs-furJö* étterm ében foglalt. Mayer József
Édes j ő anyám nak szíve.
|
tudomással
se a csendes társról se a
a H ungária nagy szállodának több éven á t volt
i kávéház ingatag alapjáról. Természetes
Dobogjon még sokáig .
szobafőnöke, s legutóbb a Lukács-fürdő ven
■
tehát,
hogy
amikor megtudtam hogy
Tartsd meg Isten az emberi
déglő főpinczérc, előbbi k artársu n k helyét a
| óvadékom rósz kezekbe került 1még a
• M etropol szálló* étterem föpinczéri állását
Kor végső haláráig !
berendezés
is
birói zár alatt lévén),
foglalté e! Ulits József az A ndrasv-uti Kliványi
Imádkozni fogok é r te . . .
óvadékom megmentése végett leváltaétterem föpinczéri á llá s á t vette at. Untereiner
Hogy bajtól m ent legyen élte.
tásomat
—
s
ezzel
pénzemet vissza
János, a fővárosi »Erzsébet szálló* volt szobakértem. A társak azonban ki akartak
iőpinczcrc, a nvngoti p á ly a -u d v a r vendég
A sors engem j ó Anyámtól
rajtam
fogni,
mérges
folforgyanást
eről
lőben tizető-pinezéri állást n yert, helyét Ambrus
Ily távolra elveteti:
tetve azt állították, hogy én a 600 frtot
István- K assáról, foglalta el. — Lipkovits
Elhagytam
u
h
’
pedig
minő
kölcsönkép
adtam,
nincs
tehát
jogom
József föpinezér L'ngváron a H alpert ká
azt azonnal vissza követelni. Én erre
Gyöngéd szívvel szereled .. .
véházban, 1'. O. a New york kavéh azb an , Luszüzletükből kiléptem s ügyem igazát a
tig Fde lop. s az A bbázia kávéházban Feldmann
Alig várom a zt uz időt.
bíróságnál kerestem. Meg is találtam,
Péter fóp. é s mint segéd p. Berkovits Henrik
Melyben viszont láthatom öt.
s a társak az óvadék azonnali vissza
foglaltak állást. S. A. Ujhelyen a Központi
adására köteleztelek. Ok azonban, hogy
kavéházban Garay Jenő regg. szám adó, A »Club*
Es m ajd akkor elmesélem
ennek veszedelmét valahogy mégis el
kávéházban Weisz Béla fópinczer, Zilahy Pál
A kedves társaságban.
kerüljék, a dolgot megfordították s
a z •Otthon* kávéh. föpinczéri é s Szabó István
Hogy mii láttam s m erre jártam
nyájaskodva, hízelegve és fogadkozva
N yíregyházán a Korona szállóban m int éthordó !
E szeles nagy világban.
vissza csaltak üzletükbe. En, hogy a
foglaltak állást.
pénzemhez simább módon juthassak,
Isten engem úgy segély jen :
— Kávéház átvétel. Cscrna István ■
rááltam az alkura oly kikötéssel, hogy
Édes Anyám soká éljen . . .
közismert nevű pályatársunk, Budán a
óvadékom kiegyenlítéséig minden héten
„Déli vaspálya- kávéházat vette át, j
London, 1900. Jan.
30 frtot levonok az üzleti bevételből.
JSüki I m r e .
amelyet a mai kor igényeinek megfelelő I
Az egyezség meg lett: a keresztül
nj berendezéssel látott el és nyitott meg.
vitelre azonban nem lett idő, mert a
ravasz és megszorult kávéháztulajdo— Budapesten, a szaktársak által j
uosoknak sehogysem tetszett a dolog
is igen előnyösen ismert Nika Antal |
Szerkesztői üzenetek.
ilyetén elintézése sem. így már a 3-ik
vendéglős, a Y'áczi-utczában, saját há- i
napon
reggel amikor üzletbe mentem,
zában egy elegáns berendezésű ven E. Gy. E . város. A szives párto lásért és |
déglőt nyitott.
köszöntésért, őszinte köszönet. A »hármusával* egyikük azzal fogadott, hogy üzletéből
azonnal
távozzam, mert kidob. Magyar
küldött, érkezett. Sz. J. S.-Ujhely. Egy kis tü rel
Vendéglő átvétel. Ecker Károly
met, a piros tojások idejében, a levél érkezend. vagyok tetszik tudni, s e kidobási
Jőzsef-utczai vendéglős, a Sándor- K. Gy. M.-Vásárhely. A szives üdvözletér igen szándéknak az lett a következménye,
utcza 10. sz. alatti élénk forgalmú ven
hogy a ni. t. főnök ur orra uborkává
déglőt Pulay Gyulától a múlt hónapban szives üdvözlet. A jó kiváltatokat köszönjük.
változott; a kauczióval pedig most már
vette át, amelyet az időtől fogva sze V . . . i Szeged, m inekutána a m agas korm ány másodszor foglalkozik az itteni bíróság.
mélyesen vezet. A József-utczában levő figyelme sok felé sok mindenfélére kéretik h át i Óva intem föpinezér kartársaimat,
a küldőt m u n kálaton u nál is inkáb Ö exellen-1
vendéglő üzlet vezetését, a hol a jó
ciájához küldtük m er a fésű a futrikatáéknal ! őrizkedjenek e hasonszőrű vérszopókvendég közönség egy része a főváros m aradt levél megy mindazonáltal.
tól, akik szégyene pályánknak és tönkre
előkelőbb vendéglő pinezérei képezik,
B. K. Anglia Köszönet, köszönet szép hazánk- j tevői sok becsületes és ambiciózus fiatal
gondos ifjú neje intézi. Az Ecker ven fia! csak hogy m ár On is m egérkezett. No m ost főpinezérnek.
déglőkre vonatkozó s szokásos dicsé
Kelt Pápán, 1900. ja n u á r 30.
ár biztosra vesszük hogy néni veszt. a -B u ria. . !
retet ezúttal elhallgatjuk, miután azon m
Üdv-. .
Pál János
vendéglők közül valók, a melyek ren
föpinezér.
desen saját jó maguk szokták magu Ha romlik a bor. Miután jelen szám unkban
kevés a hely, erre jövő lapunkban válaszolunk, j ’ ) E rovatban foglaltakért a Szerkesztő
kat megdicsérni. S erről meggyőződn
nem vállal felelőséget.
bárki könnyen meggyőződhet, ha ne E. F. P. Ha a z t várta tölünk, ak k o r nagyon
kevéssé ismer bennünket. Közügyet szolgálunk
vezett vendéglőket felkeresi. —
és hangsúlyozhatjuk, hogy önzetlenül; akik
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
Pulay Gyula. Ecker K.-nak, a Sándor- i pedig igy cselckcsznek, azok soha se találnak
FLÓR GYŐZŐ.
utczában volt elődje a Baross-utczában jo g alapot a rra , hogy lapjukat a sa já t személyes 1
A kiadóhivatal képviselői:
levő vendéglőjének kezelését vette á t., ügyeikkel töltsék meg. A mi felfogásainktól
HAFNER ANTAL
Jó bora és ételei végett ajánljuk a kö pedig semmi se áll távolabb, m int ez.
zönség figyelmébe.
K A R T H KAROLY.
1900 3. Spitzer Márk Budapest.
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B U D A P E S T , IV ., ItOH tély-utcza 1.

Egy prübarendeles elégséges, hogy habár jóval 0
drágább a többi paprikánál, mégis azt használjuk. ^
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Mintát, árjegyzéket térm en tv e küld

Pálfy-féle cs. és kir. szab. paprikagyár
SZEGEDEN.

P A P EM IL
Magyarország egyedüli enged. Billiárd-kréták feltalájója és
gyártója

I

K ö zk e d v elt .M e rk ú r * k ék B illia rd -k rc ta 100 d rb 4 k o r . 4 0 IU
C ru te d ’I ta lie C a p r i, m e ly jó s á g á r a felü lm ú lja a z ö s s z e s
e d d ig g y á r t ó t f ra n c z ia é s o la s z B illia rd - k r c tá k a t 100
d a ra b — — — — -------------- — — — — <> k o r . — II.
F ő ra k tá ra k :
Budapesten, NOVAK KÁROLY müesztergályos, Kecskeméti-utcza. FRIED
ZSIGMONO m&csrtergályos. Xagjmező-utcza !*. — Romániában. Iliescu és
Grasi uraknál Ja isi stb. sth.

« « « * & » * » * * « * * * « « * « « &
-

Senkinek se hiányozzék asztalán a

n

K r i s t á l y“
Szí. Lukácsfürdöi hegyifarrás

szénsavval telitett legegészségesebb és legüditőbb savanyuviz. Kapható minden
füszerkereskedésben és vendéglőben.
Alapittatott 1869

Az ezredéves kiállításon kitüntette.

kitűnőnek bizonyult

C zim b a lm o k a t

SÖRM ÉRŐ K É S Z Ü LÉ K E K

le g jo b b a t

lég- vagy szénsavnyomással szabadalmazott hűtővel ajánlja

legolcsóbban csak nálam lehet
venni.

VATTERICN

A.

pedálos barna és fekete szalon, szép
erős hangút.

Bu lapest. Dohány-utcza 5.

5

I5

Essrencziák a r

vetés ingyen.
. minden bőrbetegség elleni czikkek.
c s eczetkcsjitéshez hideg utón, minden készülék
nélkül.

Képes árjegyzék é s kezelési könyv ingyen

Solti árihoz gépest felárban 7§*80 frtérí elad

J E G E S I G É Z A

5*

C3. és kir. szab. czlmbalomfe'.találó és készítő

B u d a p e st,

Nefelejts-utcza

4 3.

KIS HIEDETESEK.
C zim tá p .
Vendéglők, kávéházak és szórakozóhcK■ek Útmutatója.
minden czim egyszeri
közzététele 30 tilt. kerül.'

B U DA P E S T.
Arany-bika vendéglő

( Tóth
József) Lónyai-ulcza
Patria káveház ( Takács
Ferencz) József-körut.
Győry Mihály vedégiöje
Nyár-utczu.
Hazám káYéház <Tollák
Sándort József-körut sarkán
Karikás Lajos vendéglője.
Magyar-ucza.
Munkácsy kávéház K e r e p e s i-

iit Luther-udvar
Németh János vendéglője
József-körut
Gentry kávéház Molnár
János) Magyar-utcza

Eladó.
egy szállodának teljes jókar
ban lévő berendezése, mely
áll étterem, kávéház, ven
déglő ós 27 szoba bútor
zata stb. berendezés jutá
nyos áron eladó. A vételbe
bocsátkozni vagy venni
szándékozók kéretnek e
lap kiadóhivatalához fordul
ni hol a czim megtudható.
Vendéglő.
Zentán, a város legélénkebb
pontján, egy régi, jó hírnevű
s a mai kor igényeinek
megfelelően berendezett,
jóforgalmu vendéglő

esetleg házzal együtt
családi okok miatt — eladó,
vagy pedig berendezéssel
együtt haszonbérbe kiadó.
Bővebb felvilágosítással szol
gál a kiadóhivatal.

Szilágyi Béla
antiquariuma, könyv- és
zenemű-kereskedése
Budapest. Károly körút 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” czimii irodalmi érte
sítő minden könyvbarátnak
kívánatra ingyen és bér
mentve megküldetik. Külön
legesség : Egész köny vtárak
igen olcsó berendezése.
A tudomány és szakiro
dalom minden ágából dús
választék.

1900/3. Spitzer M árk Budapest.

Tudakozó
Ezen rovatban, minden 5 so r'g ter
jedő hirdetésnek egyszeri közzététele 1
koronába kerül Kiöflzetőinknck, akik
ismerőseiket illetőleg akarnak valamit
megtudni, dijj nem számittatik.

Vendéglő bérbeadás!
Erzsébetvá oson egy a város
legferg ulmasabb pontján let
déglő. amely 4 szoba, 2 vcud ég
szoba, 16 lóra szolgáló istálló,
kocsisa:in, igen jó pincér jó elrendezcsü konyha- cs külön niosilkonyhából áll, kiegészítve minden
egyebb szükségessel, m int pl. ríj
kút cs külön kocs’álló-udvar stb.
családi körülmények közbejötté
m iatt azonnal bérbe adandó. Az
évi bér ItiOO korona, negyedévenkjnti előrefizetés mellett. A beren
d ezésért 800 korona óvadék te 
endő le. Az ital cs egyébb készlet,
amely hozzav cő leg 4000 korona
értéket képvisel, a közösö — lel
tárig — megállapított becsérték
szerint lesz átvehető. Cím a kia
dóhivatalban.

