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ÚJKOR-LAPOK
Vendéglősök, kávésok, pinczérek szak- és társadalmi heti közlönye 

(volt szegedi -Újkor" országos pinczér-lap.)

A SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÜK. KÁVÉSOK. PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDU EGYESÜLETE -  AZ „ORSZÁGOS 
VENGÉGLŐS-SZÜVÉTSÉG* ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK — A LÉTESÍTENDŐ „ORSZ. PINVZÉR-EGY'ESCLET' KÖZPONTI ÉS ÖSSZES 

MOZGALMI BIZOTTSÁGAI ÉS ASZTALTÁRSASÁGAINAK, - S A LONDONI MAGYAR PJNCZÉR KÖRNEK HIVATALOS LAPJA

E lőfizetési ár belföldön: Egész év 12 kor. Fél 
év ö kor. Negyed év 3 kor. Egyes szám 30 tiII. 

Előfizetési ár kü lfö ldön: Egész év 14 kor. 50 
fill. Félév 7 kor. 25 tilt- Négy. évre 3 kor. 65 üli.

Megjelen minden vasárnapon.
S zerkesztősén : (hová a lap szellemi részét 

illető közlemények intézendők ) és 
K iadó h iv a ta l: (hová az előfizetési pénzek kül

dendők.) II.. Flig. Albrecht ot S. II eni.

Értesítés.
Előfizetőinket tisztelettel értesítjük, 

hogy lapunk szünetelés! idő tartamát 
az igény jogosult előfizetők javára ir
tuk, illetőleg az előfizetési lejáratot a 
régebbi előfizetőknél olykép igazítottuk 
ki, hogy lapunkat épen annyi ideig 
fogják kapni, mintha lapunk egyáltalán 
nem szünetelt volna.

Jövő számunktól kezdve különben is 
nyomtatott cziinszallag alatt kapják 
előfizetőink lapunkat, s a czimszallagon 
a lejárati idő is pontosan ki lesz tün
tetve.

Kinek lett igaza ?
Egy múlt évi ezikkemben párhuza

mot vontam a között a két szives fo
gadás között, amiben jószivü kormá
nynak részéről a vendéglősök küldött
sége is, meg a szatócsoké is részesült 
abból az alkalomból, amikor az uj állami 
italmérési-törvény némely rendelkezé
seit megköszönték, illetve anoknak meg
változtatását kérték

A vendéglősök köszöneté tudvalevő
leg ugyanazou paragrafusokat illette az 
uj törvényből, amelyeket a szatócsok, 
mint reájuk nézve végzetes szerencsét
lenséget elhárítani, illetőleg megváltoz
tatni kértek.

Minthogy pedig a vendéglősök köszö
netére a miniszter egyáltalán nem olyan 
értelemben válaszolt, amelyből arra le
hetett volna következtetni, hogy a kö
szönet tárgya rövid hónapok múlva 
ismét a vendéglősök sérelmévé fog át
változni. s viszont a közép- és kiske
reskedők ugyancsak azt nyerték vála
szul, hogy sérelmük lehetőleg orvosol- 
tatni fog, a két deputáczió eredménye 
igazán nem nyújtott eligazodást az

I iránt, hogy vájjon a törvénj* rendelke
zései meghagyatnak-e az eredetiben, 
avagy a szatócsoknak tényleg fognak 
bizonyos engedményeket tenni?

Ennek a némi komikai színezetet 
sem nélkülöző bizonytalanságnak a ha
tása alatt irtani a fent említett rövid 
czikket, amelynek czime is, tenden- 
cziája is az a kérdés volt, hogy hát 
már most „kinek van igaza ?"

A vendéglősöknek-e. akik szépen meg
köszönték. hogy egy jogtalan versenytől 
— amely a szatócsoknak zárt palac
kokban való italmérési jogában nehe
zedett rájuk - az uj törvény végre 

j megfogja őket szabadítani: avagy a 
szatócsoknak, akik ennek a versenynek 
a tőlük való elvételét nemcsak jóraa- 
gukra. hanem az egész hazai kereske
delemre nézve végzetes szerencsétlen- 
ségünek mondották ?

A miniszterek nyilatkozataiból akkori
ban azt a czifrán fura meggyőződést me
nthettük, hogy mind a vendéglősöknek, 
mind a szatócsoknak a mi gyarló 

! szemeinkben homlokegyenest ellentéte
seknek látszó érdekei igazságosak: hogy 
tehát e szerint úgy a felperesnek, mint 

! az alperesnek tökéletes igazsága van.
Ejha.' — mondottuk, ez egy kicsit fur

c sa .. Azután, hogy elgondoltuk, hogy 
iszen én Istenem, több ilyen furcsaság 

| is létezik még a világon 1 — hát napi- 
i rendre téliünk e fölött a furcsaság 
: fölött is és megnyugodtunk e furcsasá

gokkal teli világ sorjában.
Ámde jött a minapában a miniszter 

úrtól egy rövidke rendelet. Körülbelül 
igy szól: „A közép- és kiskereskedőknek 
panaszlott jogi sérelmét orvosolni kíván
ván-. jelen rendeletemmel ezennel megenge
dem, hogy a szatócsholtok melletti helyi
ségekben. ahova a holtból átjárás van, 
szeszes italokat lehessen kimérni.1'

j  Hát kérem, a furcsaság megszűnt:  
a vendéglősök igazsága is megszűnt: 
ellenben megszületett a szatócsoké.

Őnekik, a szatócsoknak lett tehát 
véglegesen igazuk.

A szatócsbolt tehát immár véglege
sen sanctionált italmérés. Ha pedig a 
szatócsok e sikerükön felbuzdulnak * 
még szebben petíciónálnak: lesz belől-- 
korcsma, azután vendéglő, vegykisérleti 
állomás, pénzügyigazgatóság stb.

A vendéglőből azonban nem lesz — sza- 
tócsbolt. Ne is legyen. A vendéglősök ezt 
bizonyosan nem fogják peticionálui 
sóba sem.

Hogy mért kocsma a szatócsbolt. mikor 
a kocsma nem szatócsbolt, ezen eleget 
törtem a fejemet, de végi-e is egyebet 

1 nem tudtam kisütni, mint, azt, hogy a 
szatócsok szebben tudják kérni, hogy a 
boltjuk korcsma is lehessen, mim a 
vendéglősök megköszönni azt az üdvös 
intézkedést, hogy az ne lehessen.

De hát száz szónak is egy a vége. 
Snmma sumniarium: a szatócsoknak 
lett igazuk !

Bakonyi.

A mi iparunk.*)
Országos vendéglős szövetség.

országos pinezér-egyesület.

I.

(—rö). A jelen század alkonynlá- 
sával, ismét változás állt be az esz
tendő számok rendjében. Az ezrest 
jelező négy számjegy sorában a máMi
dik formát cserélt, a nj’olczas kilen-

*) Czikksorozatos közlem ényünket, je len  
szám unkban, e le jé tő l fogva újból kénytelen 
voltunk kinyom atni, m iután a 3. és 4-ik szám 
bán közelitekből a  tö rdelő g ondatlansága miatt, 
egyes s oly közbeeső részek  m aradtak ki. a 
m elyeknek hiánya — nagy érte lem zavarokra 
szolgált volna okul.
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czéssé s a két utolsó: zérusokká ala
kultak át. Egyezerkilenczszázzal kel
teznek máma a mi időszámításunkkal
egyezők .

Sokan lehetnek — én ügy vélem 
sokan, akik ezt a dátumot szívesen 
cserélnék föl az egy vagy két évtized 
•■löttiekkel. Mert bár ha csiszolatlan és 
fejletlenebb is volt a korszak: egész 
más és türhetök voltak az akkori meg 
élhetési viszonyok; a mától holnapig 
való bizonytalanság kétségbeesése nem 
környékezte oly rémítő arányban a 
ken3'érkeresőket mint ma. A ki 
dolgozni akart, annak akad dolga: s a 
napestig fáradó sem zúgolódott a kevés 
munka bér és a pihenés hiánya miatt. 
A rend és pontosság elvét talán nem 
vették olyan szigorúan, de a becsületes 
lelkiismeretességet, annál inkább gyako
rolták. Ezért is volt akkor nagyobb 
az Isten áldás és több sorsával meg
elégedett.

Á föld embere, a szántó-vető, ha 
jól megmunkált mezejébe elvetette a 
magot, nyugodtan várta be a jó Isten 
adta termés Iearatását és értékesíté
sét. Az eladásra szánt szemet aztán 
jó áron eladta; s a haszuu megmaradt 
néki.

A mesterséget tanult, nem panasz
kodott a kevés s annál rosszabbul fize
tett munka miatt. Nem is volt rá ok, 
mert az a sok és a kis ipar rovására 
egymással oly örült versenyt űző gyá
rak még nem léteztek.

De lőrét sem ismert s ivott ekkor 
senki.

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

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

káskorszakban — mintha mindenki 
fejét vesztené: senki sincs magával, 
mással és sorsával megelégedve. Máma 
mindenki zavart, ideges és elégedetlen. 
Ez elégedetlen, inért a vérében örökölt 
nemes hajlam s tnlajdonoságokkal, a 
mai átkos önzöség és közönyösség 
miatt egy jobb szándékhoz méltó si
kert sem bir elérni. A másik folyton 
izgatott, mert az ő természeti rend
ellenes hiúságának, nem bir kellőképen 
érvényesülést szerezni. És majdnem e 
szerint és igj' van mindenki. Egyik is 
másik is arra törekszik, s azt igyek
szik elérni, a mihez ő mind fizikailag 
mind moralitcr gyönge. A magát meg
illető műveltségből és okosságból pedig 
ki sem akar engedi, egy jottányit is. 
Iiren. igen müveitek és bölcsek vagyunk 
mindnyájan s még akkor is. ha a ha
sunk korogása bennünket három napi 
nem evésre emlékeztet.

így lesz, igy van azután az a sok 
pályát tévesztett, az a sok szakkép
zetlen és az a még több müveit szél
től megcsapott henye ember: a kik a 
jóravaló restség mesterségének üzésén 
kívül még csak azt hajlandók valamire 
valónak tekinteni, a mi nj. hangzatos 
és előkelő. Mert a mai felkapott hó

bortos kor jeles tanai igy oktatják és 
fejlesztik — fejjel lefelé és lábbal föl
felé — a legifjabb nomzedék, korcs- 
szüleményeit.

Százával, tömegesen lehet látni uton- 
utfélen, a fővárosok és provincz váro
sok ntezáin és piaczterein az olyan 
szegény embereket, a kiket a modern 
kor vívmányai: a gőz, gáz és villám; 
tétlenségre és nélkülözésekre kárhoz
tatott — Ök dolgoznának szívesen; 
otthon a család éhes, a gyermekek 
rongyosak és fáznak, de nincs munka: 
a gép pótolja az emberi erőt.

Az ipái- pang; a kereskedelem vi
rágzik — és csődbe megy. Milliók nyög
nek a rájuk rőt teher s az elvállalt 
kötelezettségek súlya alatt. A kinek ma 
virágzó üzlete van, nem bizonyos benue 
hogy ma egy évre nem-e fenyegeti a 
tönkre menés, egy az időközben mel
lett 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, minden féle ipari 
czikkek eladásra alakult s alakuló vál
lalatok elárusító s kereskedő üzletek 
szertelen konkurentiája; maholnap már 
épen elég arra, hogy az iparos osztá
lyok anyagilag vagy teljesen tönkre 
menjenek, vagy pedig egy s oly radi
kális intézkedésnek tervbe vételét ha
tározzák el, amelyeknek végrehajtása: 
egy leend az ipari téren minden létező 
s bekövetkezhető bajok kipnsztitásával. 
S ehhez nekünk, mint vendéglős ipar
nak, is szavunknak kell lenni. Mert bárha 
ami iparágnnka 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 miatt helyzetünk ma már szinte 
tarthatatlan. Nekünk sem lehet tehát 
más feladatunk, mint amazoknak: ha
tározni és erélyesen fellépni a fenye
gető bajokkal szemben

Csak egy-kettöt említek meg. melyek 
mint a fnllánkos fejű kigyók emelked
nek ki a többi apró-cseprő, de mind 
veszedelmes természetű bajok közül. 
Ezek: a „szabadverseny11, és a szőlős
gazdáknak a „borszövetkezetek" létesí
tése iránt indított aktiója

De iparunknak nem csak ez a két 
veszedelmes ellensége van. Ha jól kö
rül nézünk: számtalan oly sok kisebb 
és nagyobb pontok ötlenek szemeinkbe, 
amelyek közérdekeinket érvényesülé
sükben ; folyton akadályozzák. Ezeket 
már mind meg kellett volna semmisí
teni amire a lehetőség mégis lett. volna, 
de more patrio . . . csak hagytuk, 
hogy haild szaporodjanak, s hogy fész
keljék be magukat mindjobban. Nem 
gondoltunk arra. hogy ez a jámbor 
türelem és nem törődés fognak egj’kor 
velünk szembe fordulni.

Mindenféle baj és betegségnek meg 
van a maga indító oka. Csak persze, 
a bajok keletkezése előtt, ezek az okok 
nem oly szembetünést keltők. In spcczie 
nálunk, vendéglősöknél nem. Mi nem

vesszük ezt észre még akkor sem. ha 
a baj már imminensé kezd válni. Ilyen
kor csak azon vagyunk, hogy azt ma
gunk elől elhárítsuk, esetleg hogy an
nak ránknézve károshatását némileg 
csökkentsük. S épen ez az eljárás az, 
amelylyel nem tettünk semmitsem i s ; 
csak rontottunk a dolgon. A betegsé
get mindig gj'ökerében kell orvosulmmk 
vagyis vissza kell térni a baj keletke
zés okára s ezen kell segíteni. Ennek 
a módja pedig nem nehéz.

A vendéglős iparnak, az ilyen elin
tézetlen és orvosol atlan bajai, most már 
oly rémitö számban vannak, hogy 
azokból az embernek magát, kiismerni 
is gondot okoz. Meggyülcmlettek. fel
szaporodtak ezek, s a saját tétlensé
günk okozta gondatlanság és mulasztá
sok által. Csak legyen most már, aki 
mindazon segítendő a kezdet útjára lép.

Mindazonáltal, még nem késő. Hogy 
mulasztásaink és hibáinkat jóvátegyiik 
— van még erre. bár nem sok idő. 
Csak a jó indulat és akarat legyen 
meg beuuünk a saját érdekeink iránt, 
és a szükséges teendőket illető helyes 
elhatározás. Választani kell a múlt nem
törődömsége és a jelen szükség paran
csolta életrevalóság között. Életrevaló
nak kell lenniünk első sorban is.

II.

Ezt megelőző czikksorozatból mint 
egy kitetszik, hogy az itt következő 
sorokban fognak kifejtetni azon irány 
és módozatok, amelyeket iparunk hely
zetének javítása — vagy annak rend
szer változása érdekében kell, s szük
séges követnünk és végre hajtanunk. 
Mielőtt ezzel rendbejönnénk, vessünk föl 
egy-két arra vonatkozó kérdést. Hogy 
az első kérdésre száz s még tán száz
nál is több a bizonyíték száma, hogy 
a kérdésben foglaltak híven megfelelők 
a valóságosságnak : ezt illetőleg e.őre 
is megvagyok győződve. De már ab
ban aztán kételkedem, hogy a második 
és talán fontosabb kérdés felvetésnél; 
a kérdés természetének megfelelő válasz
adás és vélemény nyilvánítások: nem-e 
fognak egy harmadik, de nem létező 
kérdésre vissza tartatni ? Lássuk hát 
azokat:

Vannak-e, és ha vannak, minők azok 
a bajok, a melyek a mi iparunkat, a 
jelen bonyodalmas és veszélyes hely
zetbe jutattak? . . . Továbbá;

ismerve és tudva a nagy általá
nosságban is ismert rósz viszonyokat ; 
a közérdekeink ellen irányuló, evve- 
ellenkezü és következményeiben a lég 
károsabb hatású állapotokat: érdemes-el 
szükséges-e: s ha érdemes és szüksé
ges : akarunk-e azokkal szemben állást 
foglalni? . . .

Ez a két fontos probléma képezi tn- 
lajdonképeni alapját ezen cziklusos köz
leménynek. A czikkiró az elméletet eb
ből merítette, s a keretet ehhez szabta. 
Mert ebben látta összetutva, összo- 
bonyolnlva, az iparunk helyzetét illető 
felmerült s felmerülhető mindazon kér-
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désck fonálszálait, a melyek már nem 
egyszer foglalkoztatták a szakkérdések 
s ügyekkel törődni kész és osztályunk 
érdemesebb szakférfiúit. I)e hogy ezen 
össze-vissza kuszáit csomót megoldani, 
s a komplikált helyzetből kijutni mint 
lehet; azt egyelőre megmondani, kissé 
nehéz feladat. Mert az ezen kérdéseknek 
megoldását már mások is akarták és 
bármint is akarták: azt keresztül vinni, 
eddig egynek sem sikerült Csak maradt 
az akarat akaratnak: az elmélet elmé
letnek. A szóvali értekezések-, tanács
kozások- és konferencziák pedig: lettek 
a papirosé.

A r %i i  rósz viszonyok között, minden 
megeshetik. Az is, hogy a gondos el
méletből. a legjót akaróbb szándék sem 
bir átjutni, a gyakorlatnak, tüskés-, 
bőkös háskőján. S nem valószinü, hogy 
a hevenyében ide vetett elmeszülemé
nyek is; nem jutnak-e az előbbiek 
sorsára ? . . .  Mert teljesen igaz az. hogy 
valamit megérteni mindig könnyebb, 
mint valamit megcselekedni. Ahoz ész, 
ehhez idő és erő szükségeltetik. Sok
nak nagy könnyebbségére esik, ha va
lamely elvállalt feladatot nem kell tel
jesíteni, amiből ugyan még nem követ
kezik az, hogy a vendéglősök és pinezé- 
rek se teljesítsék a közérdek- a saját ja
vukat ezélzó és reájuk váró teendőket. 
Teljesítsék igen, de hogy azt mint és 
hogyan?- előbb,azt kell megtudnunk.

(Folyt, köv.)

Egyesületek.
Az országos pinczér-egyesület 

ügye.
Megállt a mutató — a kerék nem 

forog - a szerkezet nem működik. 
S a két éven keresztül oly nagy s 
lángoló lelkesedéssel folytatott Orszá
gos Pinezéi-Egyesület mozgalom ügye 
megfeneklett. Az őszinte törekvés jo
gosította nagyra törő szépremények 
illuzoriussá váltak : szárnyukat szegték 
a dicső magasból le a piszkos földre 
estek.

Pedig mily szép, mily igazi ügy- 
buzgalommal és igyekezettel láttak 
hozzá pinezéreink, a nemes eszme ezél- 
já t elősegítő s megvalósítása teendők
höz. Egy némely helyen szinte demons
trált a közlelkesedés, amely a kartái- 
sakatnemcsak tettrede áldozatkészségre 
is buzdította. S a kartársak tettek és 
áldoztak szívvel lélekkel és örömest. 
Mert most az ö, egy s mindnyája, 
nagy ügyükről volt szó, amelynek érde
kében áldozatot hozni, és közreműkö
désében résztvenni: nem tekintették 
csak afféle privát passziónak.

ő egyszerre mindennek vége. Az or
szágos pinczér-egyesület ügye megfe
neklett. vagy elaludt Sehol semmi élet. 
sehonnan semmi hir. Az O. P E. énle
kében alaknlt mozgalmi bizottságok és 
asztaltársaságok merev élettelenségbe 
estek s reájuk borult a hallgatagságnak 
titokzatos mély homálya. Megszűnt lenni

! mind a mi volt; részei s szerves mű
ködő tagjai, a tervbe vett nagy testü
letnek Szóval: vissza szenderültünk. a 
kétesztendö előtti lethargikns mély 
álmainkba.

De mi nem akarjuk, nem tudjuk 
elhinni, hogy ez a visszaesés megtör
tént volna. Mert ezen mozgalmakban 
és küzdelmekben változatos két esz
tendőnek sokkal nagyobb nyomot kellett 
hagyni a gondolkozni tudó és értelme
sebb pinezérek között, hogysem ezek 
mindazt, amit a mozgalmak kivinni s 
elérni szándékoztak : csak egy kicsinyke 
álomhozó szellő gyenge fuvallatára, 
örökre elfelejtették. Bár ugyan minket 
már ez se lepne meg. Az elmúlt rövid 
idő viszontagságos napjaiban, a küzdel
meknek annyi sokféle fázisain mentünk 
keresztül s annyi sok rósz oldalu- 
sággal találkoztunk, hogy az önzetlen 
tetteinkéit várt sikerek helyett: inkább 
a legrosszabbaknak bekövetkezésében 
kezdtünk hinni Mindazáltal pesszimisták 
nem vagyunk Optimizmusunkból még 
mindig magunkba tudjuk azt a szüksé
ges és nemesebb részt, a mely a bal- 
következmények levonása után ép úgy 
elhiteti velünk az eddigi törekvéseink 
sikerülése lehetőségét, mint ahogy ezt 
ezek előtt is reméltük. És igy remél
jük azt is, hogy az Országos Pinczér- 
egyesület híveinek, az értelmes pinezé- 
reknek jelenlegi hal Igatagsága s félúton 
való megállása: nem egyéb mint vára
kozás, az ügybeni teendőknek megállapí
tása és kiosztására. Ez azonban egye
dül az ö közös elhatározásuktól függ. 
Valamint hogy az is, hogy a közös 
nagy czélnak megvalósulása mielőbb 
ténnyé váljon. Egy országos testületnek 
létesítése; a többeknek folytonos együtt
működése és közös elhatározására által 
vihető csak keresztül.

Mindezt tán nem mondtuk volna el, 
ha egy ép oly ismert szaktársunk mint 
igaz ügybarátunk nem intézi hozzánk 
az alábbi kérdőjeles czikkét megelőző 
sorait Ezen sorokban inspirált bennün
ket ö arra. hogy fenti nézeteinket nyil
vánítsuk s hogy: részben az ö nemes 
intentiójának is megfeleljünk. Felhívjuk 
tehát az értelmes föpinezéri kart úgy 
a fővárosban mint. a vidéken, liogj- 
kartársunknak alább következő közle
mény sorait megszívlelve, az abban 
foglaltakra tegyék meg a szükséges 
megjegyzéseket és véleményük nyilvá
nítását. Mindezeknek lapunkban tér 
adatik és a beküldendő vélomények, az 
érkezések szerint, sorrendben fognak 
közöltetni. Utóbbit (közlés) kizártnak 
tekintjük azon esetben, ha az illető 
beküldő a tárgytól eltérő s nem a fel
vetett kérdéseknek megfelelő ügygyei 
foglalkozik. A t  közfigyelmet, kérjük 
most itt a következőkre:

T. S ze rke sztő  t / r Becses engedelmével, je 
len soraim nál, egy rövidre ^zabolt közlenié- 
nyemet, azon tiszteletteljes kérésemmel kap
csolatban voltam bátor ide mellékelni, hogy 
az t becses lapjában, a mi Újkor lapunkban 
közre adni szíveskedjék. Mindenek előtt azon
ban előre bocsájtom, hogy az irói toll kezelésé

nek mesterségét nem értem, miután a toll nem 
kenyerem; s igy ennélfogva azon irói sajáttal 
sem rendelkezem, hogy czikkecskémet a  meg
felelő stylussal ellátva, azt a  nyelvnek minden 

I szép szavaival tudjam  leiékcsiteni. ami által 
[ a kívánt balás elérhetővé lenne. Mindazon á l

tal, leszámítva ezen körülménnyel is, bízom 
' abban, hogy azok. akiknek szántam so ra im at: 

elfogják olvasni és megértik azon fölösleges 
I szóvirágok leírása nélkül is. Amire kérem is az 

én szeretett pályatársaimat. Kérem pedig azon 
fontos okból, ami engem jelen közleményem 

! megírására ösztönzött. Ugyanis az Országos 
Pinczér-egyesület ülik ügyének végromlása- és 
megsemmisülését vélem én látni azon mély 
hallgatás és közönyösségbe, amelybe a hazai 
értelmes pinezér kar, t  kartársaim  — merülve 
látszanak. Ebből indulva s  lehetőleg még mi
előtt ezen csúnya kóros betegségbe ú jra  esnénk 
mindnyájan — határoztam el, hogy I. kartar- 
saimhoz ezen lap u 'ján  egy két oly kérdéssel 
fordulok s kérem azokhoz hozzá szólásukat: a 
melyeknek a nyilvánosság — mimlnyá unk elő t 
leendő tárgyalásai közben talán bővebb .i'ká
lóm fog kínálkozni arra. hogy az eddig ho
mályba burkolt eszmék tisztázódva, meg oldat- 
lau kérdéseink elintéztessenek. Felhívom tehát 
szeretett kartársaim  — de különösen a íövá- 

| rosi és vidéki föpiuczér urak becses figyelmét 
alábbi czikkelyem soraira, amelyeknek is midőn 

! megszületését kérem, maradtam t. kartár- 
l saimnak és érdemes barátunk, az Újkor-Lapok 

szerkesztőjének hazatim és szívélyes kar- 
I társi üdvözlettel

Budapest, 1900. május hó 12-én.

G éczy K á lm án , 
fpinezér.

?  ?  ?
Mifőle nagy titkot rejteget magában 

1 s a rejtett titkot - - miféle sötét ho- 
málylyal burkolja be szemeink előtt: 
mit jelentsenek ezek a titkos kérdője
lek ? .. Kérdezitek t. olvasó kartársaim, 
érdeklődvén ezen soroknak szembetűnő 
s szokatlan kérdőjeles cziine iránt- 
Megmondom: Semmi különöset, senuni 
titkosabb vagy bornályosabb dolgokat 
nem jelentenek azok. csak újabb 
kérdéseket. Újabb, igen de nem 
njakat Mert ezeket már mind láttuk 
magunk előtt, s mondhatni mivoltuk 
teljes megvilágításában. Felvoltak vetve 
százszor is és mi foglalkoztunk velük, 
már szászornál is többször. De, megol
dani. még egyszer sem tudtuk még 
azokat.

Az összes kartársak, tudják, érzik, 
hogy helyzetünk, a mai viszonyok kö
zött tarthatatlan, s hogy ez sokáig igy 
nem maradhat: mindegyikünk hangoz
tatta s talán még most is hangoztat
juk? — De most álljon itt meg az 
olvasó: ez az első stáczió. A kérdé
seknek ez az első kérdése és azok kö
zül egy olyan, a melyről már számta
lanszor hangzott a magyarázgatások és 
fejtegetéseknek bőséges szóáradata. 
Emlékezzünk csak vissza, hogy mi ezt 
a kérdést, hogy megfejtettük és hogy 
megoldottuk már. A megoldás ugyanis 
az volt. hogy a helyzetünk tarthatat
lanságát. megismét kimondtuk és egy 
merész elhatározással hozzá is fogtunk
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a  helyzetünk javítása s a rendszerünk 
megváltoztatása teendőkhez. De már 
aztán ebbe beleinelegedtünk, s a fa
képnél hagytuk az oly szépen megol
dott első kérdés teendőinek kérdés 
megoldását. Szóval, szerettünk volna 
valamiképen kijutni a mindenféleképen 
veszedelmes helyzetünkből, de nem 
v.ilt türelmünk; meguntuk a teendők 
kérdéseivel való bajlódást bibelődést. 
Persze, mert mi azt hittük, hogy ez 
csak olyan egy-kettőre megy; hogy egy 
országos egyesületnek felállítását is 
csak olyan lurtán furcsán szójárás 
mcdszerint lehet keresztül vinni. Alig 
kezdtük el. már is befejezni szerettük 
volna, Gondoltunk is arra. hogy a ha- 
raari hamvasnak — hamarcsinálásnak: 
milyen szokott a vége lenni? . . .

De soraimat nem akarom hosszúra 
nyújtani. Mert felteszem azt. hogy kar- 
taisaira ennek olvasásába is belefognak 
iíu i .í . mert nekünk az szintén egyik jő  
t u újdonságunk, hogy a saját dolgain
kat tárgyaló közleményt is —ha hosz- 
szabban van inra: nem olvassuk el. 
Mert nincs meg hozzá a türelmünk. 
Nincs hát, mert (magunk között legyen 
mondva) nincs meg bennünk a kellő 
komolyság.

Haladni a korral és alkalmazkodni 
a jelen társadalmi viszonyokhoz: ez 
művelődést jelent. S vájjon nem mi 
vagyunk-e a társadalomban az az osz
tály, amelynek arra legelső sorban is 
szüksége van? — Mert bizony. — vall
juk csak meg t. kartársam. őszintén: 
igen sokan vannak közöttünk olyanok, 
akikre csak szénás vei Iával hányták azt, 
amit műveltségnek mondanak. Ami 
azonban megint nem csodálni való do
log, mert valaminthogy a jó Isten sem 
teremtette egyformára az embernek 
ujját: akképen nem vagyunk mi sem 
egyenlők A pinczérek között nem va
lami kevés számmal vannak képviselve 
azok. akik még tavaly, vagy harmad
éve : verték a kaptafát, és művelték a 
gyalu és fűrész mesterségét. — sat... 
Ezektől tehát senki sem kívánhatja, 
hogy műveltség tekintetében és szak
képzettség dolgában ott legyenek, ahol 
a tanait piuczérek. Viszont — ha im
már egyszer a pinczérség régiméje 
alatt vannak: azt sem követelhetjük 
fölük, hogy menjenek vissza oda, ahon
nan jöttek. De azt igen, hogy töreked

nek elsajátítani legalább is annyit, a 
...ír a müveit közönséggel való érint
kezésnél tudniok kell: a társalgásban 
•i finomabb és önérzetesebb modort. Ne 
tüntessék tél magukat meghunyászkodó 
és szolgaisnak. mert az a milyen le
alázó és szégyenletes az összes pin- 
rzőrségre; ép olyan bántó hatással van 
arra a müveit vendég közönségre is.

Minderre azonban, mint már sok 
egyébre is — elég bőven kiterjeszke. 
•lett a  gondoskodó figyelem, a mikor 
az a szép és praktikus Országos Pin- 
ezér-Egyesület eszméje kifundálódott.

A legfőbb czélon -  a pinczérek je
len- és jövője biztosításán kívül ugyanis 
még terveltetctt: közművelődésünk: —

önképzőkörök-, szakképzés- szakisko
lák látogatása. — Önsegélyzés, beteg- 
segélyezés s a mi az egyik [legfőbb 
pontja az egésznek; az ingyenes hely
eszközlés.

Na tehát kedves kartársak ! nem-e 
valami nagyszerű remek és fenséges 
eszme ez. Valóságos üdv- és isten ál
dása ennek a mi szegény s elhagyatott 
osztályunknak, ha ezen intézmény lé
tesülhet. De hogy létesül-e ? — ez a 
második fő kérdés

A nemes eszmének megvalósítása 
teendöihöz hozzá láttuuk, azaz: csak 
elkezdtünk úgy tenni, mintha valamit 
tenni szándékoznánk. De mindazonáltal 
haladt a nmnka Újkorunk két éven ke
resztül, folyton biztatott, buzdított és 
lelkesített bennünket a czélt megvaló
sítás tettekre. S a jő szó nem is 
veszett kárba. A magyar pinczérség 
megmozdult és mozdulatára, a társu
lás és tömörülés szelleme; megkezdte 
a nagy s a dicső szép munkát: a lé
tesítendő Országos Piuczér-egyesület 
szervezkedés és mozgalmát, á a magyar 
pinezér kar leikéből örült, hogy végre 
az igazi ezé]hoz vezető egyenes ut fel- 

j találtatott. És mentünk a czélfelé! —
Már a fél nton jóval tnijártnnk s 

már a reménykedéseknek a valóra vál- 
j tásáról kezdtünk gondolkozni, amikor 

egyszerre, csak közbe jön egy nem 
várt nagy esemény, egy igen" snljros 
csapás: Újkor lapunknak megrendü
lése. S ezzel megrendült az egész Or
szágos Pinczér-egyesületi mozgalom is. 
Mert meg volt bennünk t. kartársaim 
az a minden kétséget kizáró tiszta jó 
szándék és hajlam a pártolatlanság 
iránt, hogy nemcsak lapunkat, de 
ügyünket is veszni hagytuk. Cserbe 
hagytuk mindakettöi. — „Ha lap nincs, 
ne legyen mozgalom sem. s ha mozga
lom van: minek pártolni a lapot?„ 

-gondolkoztunk sgondolkoztatok ked
ves pályatársak. De hát vájjon lehet
séges volna ez ? ..  Lehetséges az. hogy 
egy két éven át folyó s már-már si
kere vitt nemes törekvések- és küzdel- 

I meknek egyszerre és minden elfogad- 
j ható ok nélkül vége szakadjon ?

Két-három hónapja körülbelül, hogy 
az Országos Pinczéregyesület mozgal
máról semmi hír sem hallatszik. Fővá- 

j rosi mint vidéki kartársaim csöndben 
vannak, rettenetes csöndben. Meglehet, 
hogy a nagy és hosszú küzdelmek után 
-  fáradalmaikat nyugosszák. Mert hogy 

nyugosznak. vágj' alusznak; ez senki 
| által sem vonható kétségbe. Hiába no, 

mi ezt már csak úgy szoktuk, hogy az 
időnket rendesen akkor aluszuk el, a 
mikor azt nagj' és életbe vágó kérdé
ses dolgaink elintézésére lehetne fel- 

; használni.
Az országos Pinczér-egyesület moz- 

i galma e szerint két évig tartott: két 
év után megszűnt. Legalább ha még 

! valami kis eredménye volna. Ha csak 
azt nem tekintjük annak, hogy a ma
gyar főpinezérek egy nagyobb részé
ről ismét megtudtuk azt, hogy azokat 
semmiféle üdvösebb, okosabb vagy ko

molyabb dolog kezdeményezésére vagy 
kivitelére, nem lehet megnyerni. 
Olyanok ők, mint a féle gőggös nagy 
urak, akik senkire sem szorulnak; de 
akikre aztán ne is merjen ám szorul
ni senki.

Az 0. P- E. mozgalmában, magam 
is résztvettem, itt a fővárosban. A 
mozgalmi bizottsági üléseken. ha 
volt ülés — én és egy néhány főpin- 
ezér társam, s rajtunk kívül ugyancsak 
egjr néhány éttermi és kávéházi segéd 
alkalmazott kartársak jelentek meg. 
Bpestcn 3—4 ezer pinezér van állan
dó alkalmazásban. S ezen rengeteg 
számból, egy Országos Pinezér-egye
sület érdekébe tartott gyűlésre — 
alig jöttek 1)0—70-en. Mindegy, meg
járta volna még az is: csak t. fő
városi föpinezér karunknak, ha egy 
csöpp kis része tanúsított volna is 
rokonszenvet és jóindulatot, ügyünk 
iránt az összejövetelekeni megjelenésé
vel így, nem tűnik fel senkinek, a 
hoz a nagy száinaránj'hoz képest, ez 
az elenyészőn kicsiny szám, és ezáltal 
nem maradu;ik vissza a további ügy 
buzgalommal, a többi nem föpinezér 
szaktársaink. — Mit tudhatunk mi elérni 
főpinezéreink nélkül, a kik pedig egy
általában miről sem akarnak hallani! — 
mondták; és úgy látszik igazuk volt

Nem tudom nagyeszménk s ügyünk 
pártolásával: hogy áll a vidék? így 
van ez ottis, mint mi nálunk! Én nem 
hiszem ezt. sőt azt merem feltenni, 
hogy t. vidéki kartársaimnak egészsé
gesei) a fölfogásuk, mint nekünk. De 
felteszem ennek az ellenkezőjét is. 
bár ha azt egyáltalában hihetetlennek 
tartom, hogy a hazai pinczérség egy 
számot tévő részénél ne volna meg a 
a A'X-ik századbani szellemi fel vilá
gosul tság. a mi velünk egy ily Orszá
gos intézmény létesítésének fontoságás 
és szükségeségét, megértetni tudja. És 
én ezt óhajtanám, ezt szeretném meg 
tudni. Elvégre loptam el azt a három- 
majd négy délutáni szabadidőmet, (amit 
ucm sajnálok) hogy ezen czikkecskémet 
megírhassam, s hogy ennek befejező 
soraiban kartársaimhoz, a müveit és 
értelmes hazai pinezér-karhoz a követ
kező kérdést — és kérést intézzem: 

Tisztelt kartársaim ! Óhajtjátok - e, 
vagy szükségesnek tartjátok-e. eg\' oly 
országos intézmény létesítését, amely 
a pinczérek összes érdekeit megvédeni 
— s a jelen rendszertelen helyzetünk
ből származó súlyos bajok és romlott 
állapotokat megszüntetni lenne hi
vatva. Továbbá kérdezem: — Ha szük
ségesnek tartjátok egy ily intézmény 
létesítését, — köteleségteknek ismeri
tek-e el annak megvalósítási teendői
ben résztvenni és közre működni ?

Ami kérésemet illeti, azt a buda
pesti és vidéki föpinezér urakhoz, t. 
kartársaimhoz óhajtom intézni a végre, 
hogy őket a fenti ügyünket illető támo
gatásra és pártolásra kérve, megnyer
jem. Mert ezen ügynek sikerre vihe- 
tése ő tőlük függ. S ö nekik ezt tenni
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— mind idő. mind pedig anyagi 
szempontból — módjukban áll. — Vé
gül az összes s értelmes kartársaimat 
arra kérem, hogy fenti kérdéseimre 
vonatkozva. — azok is, akik akarnak 
Országos egyesületet, azok is akik ez 
ellen vannak írják meg véleményei
ket s küldjék be Újkor lapunknak. 
Ezen beérkezendő s a nyilvánoság szine 
elölt lefolyandó, nézet vélemény és 
eszmecserékbböl vélem én megtudni, 
hogy létezik-e még, vagy megszűnt-e 
mára létesített Országos Pinczér Egye
sület ügye.

Qéczy Kálmán.

A borravaló kérdéséhez-
Levé l a  szerkesztőhöz.

Tekintetes Szerkesztő ur-
Becses lapját, amelyet eddig nem 

volt szerencsém ismerni, mint aféle 
vendéglőbon élő s szabad idejének leg- 
nagyebb részét kávébázbau töltő fő
városi agglegény-typus, — s aki ennél
fogva jó ismerőse s bátran hozzá tehe
tem hogy igen jó  ismerőse vagyok a 
fővárosi vendéglőkben és kávéházakban 
alkalmazott pinczérek közül igen sok
nak. — érdeklődéssel vettem a kezembe, 
s bizonyos kíváncsisággal kezdtem 
benne lapozgatni. Hogy az én jelen 
soraimhoz becses lapjából mi szolgált 
ösztönzésül? azt hiszem könnyen ki 
találja a T. Szerkesztő nr is. A borra
való kérdésének tárgyalása volt az, 
amely az én figyelőmmel, mint a pin
czérek publikuma közül valónak figyel
mét felkültötte.

Megvallom, hogy némi csudáik ozásom 
járult b- lapjának e czikkéhez, és pe
dig annál inkább, mivel a ezikk tar
talmából azon példa nélkül álló tény
ről értesültem, hogy itt az Ön lapjá
ban tnlajdonképen egy a közönség kö
véhez tartozó úri ember és egy pinczér 
között folyik vita a borravaló kérdé
sének megoldásáról.

Példa nélkülinek mondom ezt az ese
tet. mert én. a ki mindenkori érdeklő
désem folytán figyelemmel szoktam ki
sérni az Önök szaklapjait, s e révén 
meglehetős tájékozottságom van a pin
czérek és vendéglősök viszonyairól, soha 
se tapasztaltam azt. hogy az Önök 
szaklapjaik közül valamelyik lért enge
dett volna a közönség köréből jövő fel- 
szómlalásnak. Az Ön becses lapjának 
mindenesetre érdemül tudom be ez elő
zékenységet a közönséggel szemben s 
tisztelettel kérem szives engedőimét, 
hogy a szóban forgó kérdéshez való 
hozzászólásra már most én is igénybe 
vehessen! b. lapját egy pár szerény 
megjegyzés terjedelméig

Amint levelem elején érintettem, ér
deklődve olvastam a contra L W - 
czikket s ez érdeklődésem természete
sen kiváncsivá tett a ezikk előzmé
nyére is, t. i. a L W. ur czikkére. 
Elolvastam tehát azt is. A pro- és 
contra czikkezés együttvéve szolgál-

| tatja nekem az indokot, hogy egy két 
megjegyzés megtételével a kérdéshez 
én is hozzászóljak.

Véleményem szerint a kérdés tisztá
zásához az első czikkező épen semmi
vel s a második is csak kevéssel 
járult.

Nekem természetesen nem lehet fel
adatom Löwinger urat czáfolni; de 
minthogy czikkében a sulykot fölöttébb 
elveti, kijelenthetem, hogy vele sem az 
okoskodásában, sem a konklúziójában 
egyet nem értek.

De nem értek egyet a Bakonyi név
aláírással ellátott ezikk értelmével 
sem; noha nekem semmi kifogásom 
nem volna az ellen, ha az ott felvetett 
megoldási módot keresztül vinni s 
ahhoz következetesen alkalmazkodni 
tudnának pinezéreiuk.

Én a ínagam részéről ugyan semmi 
kifogásolni valót se találok a mostani 
viszonyban sem. mert engem, legalább 
eddig — egy pár kivételes esetet le- 

1 számítva mindig tisztességesen ki
szolgáltak a pinczérek a szokásos pár 
krnyi borravaló ellenében mindenütt és 

í hozzá tehetem, hogy ahol ismernek, ott 
örömmel szolgálnak k i; de ha már a 
pinczérek maguk mondják, hogy ez az 

: állapot nekik nem tetszik, hát bizo
nyosan meg van erre az okuk és akkor 

I mindenesetre meg van a jogok arra is,
1 hogy annak reájuk nézve előnyösebb 

módon való megváltoztatására töreked
jenek. J)e hát hogyan akarják ezt a rá 
juk nézve tényleg fontos kérdést meg- 

I oldani ?
j Amint az Önök lapjában olvasom: 
j a servicee-pénz hehozatahival. Tehát a 
I borravalónak kötelező tételével Jó. Én 

nem vitatom, hogy kinek a kötelessége 
! a pinezéreket díjazni; az öt alkalmazó 
j vendéglősé-e, vagy a közönségé- Bele

nyugszom. hogy a közönségnek muszáj 
a kiszolgálást külön megfizetni, mert 
mint mondják: a gazda nem fizethet a 

1 pinezérének annyit, hogy abból megél
hessen. — ha annyit kellene fizetnie, 
akkor nem bivná el a személyzettai- 

| tást — és mert mint továbbá mondják, 
a serviece-pénz a külföldön is divatos 

l Amint mondám, én nem bánnám, ha 
1 ezt a pinczérek a vendéglősökkel egyet- 
| értöleg behoznák és ahhoz szigorúan 

alkalmazkodnának. De épen abban van a 
I bökkenő, hogy a serviece pénzt ngvan 
j majd felszámítanák a közönségnek, de 
j  amellett azért megmaradna a borravaló 
I is. Várom, már is hallom az ellent- 
j mondást- Pedig akármit mondjon akár

ki, ennek az állításnak hiábavaló ellent- 
j mondani, mert a mi borravalós vilá

gunkban a borravalót nem lehet olyan 
1 könnyen eltemetni, mint azt némelyek 
j hiszik. Nem pedig azért, mert az a szel- 
I lem, amely a vendégközönséget kasztokra 
| osztja, ezután se engedné, hogy az 
j egyforma összegben kiszabott serviece- 
I pénz minden vendéget egyformává te

gyen a pinczér szemében, 
j  A fokozottabb figyelemért sokan meg

adnák a kötelező kiszolgálási dijon fc- 
i lül a nem kötelező borravalót ezután

is, ami hogy a pinczérek javára lenne-e? 
azt ugyan aligha állíthatják ők imiguk 
is ; Az aztán igazi szolgává sülyesztené 
őket s a közönség szemében bizony 
egy cseppet se fokozná az értéküket. 
Hasznuk meg épen semmi se lenne 
belőle, mert gazdáik, akik a velük 
szemben való kötelezettséget most is 
igen minimálisan teljesitik, azontúl át 
változtatnák ezt a kötelezettséget kö
veteléssé ép úgy. mint ahogy Párisban 
fizetnek a pinczérek a főnöküknek azért, 
hogy náluk alkalmazást nyernek.

Ezek elmondását tartattam szüksé
gesnek, nehogy a pinczérek légvárakat 
építsenek a serviece-pénz behozatalára.

•Jő lélekkel mondhatom, hogy a mai 
állapot nem olyan rósz reájnk nézve, 
mint amilyen rósz lenne az óhajtott 

I lezö borravaló behozatalával, 
i Egyébként, amint fentebb is mond-
i tani. nem vagyok ellensége a serviece- 

pénznek se, ha amellett - a borravaló 
; elfogadását ők maguk teszik magukra 
: nézve tilalmas dologgá.
I Maradtam a Tekintetes Szerkesztő
j ur iránt kész tisztelettel.

Budapest, 1900. május hó 8-án.
Szüvási Béla
ma vénhivai aluok.

Különfélék
Az olaszber eiien A hazai szölősgaz- 

! dák körében az utóbbi időben mozga
lom indult meg az olaszbornak vám
kedvezményes behozatala ellen. A 
mozgalmat indítók első sorában voltak 
Tapolcza, Moór és Keszthely. mely vá
rosoknak bortermelői népes népgyülé- 
seket tartván, tárgyalták le az ügyet 
és állapodtak meg abban, hogy a kor
mányhoz feliratot intéznek amelyben 
azt terjesztik elő. hogy az olaszbor 
vám oly magasra emeltessék, hogy az 
olaszbornak beözönlése hazánkba meg
szűnjön. Ezen határozatot Moór és 
Tapolczán ápril hó 16-áa hozták, a 
melyhez hasonló határozat hozatallal 

j csatlakoztak az ugyanazon hó 22-én 
tartott nagy gyűlésükön, a keszthelyi 
szőlősgazdák is. — A mi iparágunk 
érdeke szempontjából szintén érdemes 

; volna ezen ügyben elfoglalni olyas va
lamely álláspontot, amelynek czélja 
1 elletne, hogy az olcsó de pancsolt olasz- 
borok kimérése és darusításáról ven
déglőseink — egyszeres mindenkorra le
mondanának.

A zónatarifa reformja. A zónát tud
valevőleg még ez év folyamán megre
formálják. A reform föczélja oda irá
nyul, hogy a  középtávolság legyen ol
csóbb a mostaninál, inig a legnagyobb 
távolságra való utazásnak az uj rend 
magasabb árat szab ki. Leglényege- 

■ sebb része a reformnak az, hogy a 
1 zónák számát 14-ről 20-ra emelik föl; 

a zónák közt levő távolság a XI. zónáig 
15—15 kilométer lesz, mig a XI. zó- 

1 nán túl meg marad az eddigi 25 kilo 
! méternyi elválasztó távolság. — A tá
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volsági forgalom uj tarifája különben 
a következő lesz: (A felső számok 
az uj, alsók pedig a régi árakat jelzik.)

1 Távol- 
2 jság ki- 

5  llométe-

Utazási dij koronáiba

szeméh vonaton gyorsvonaton

I. II. III. L II. III.
I. 21—25 1.20 0.80 0.5i 1.5C 1 .- 1 0.60

1.20 0.80 0.50 1.50 1 .- -| 0.60
II. 2 6 -4 0 2.40 1.60 l . - 3 . - 2— 1.20

1.80 1.20 0.86 2 10 1.60 1—
III. 4 1 -5 5 3.60 2 40 1.50 4.50 3 . - 1.80

2.70 1.80 1.20 360 2.40 1.50
IV. 56—70 4.80 3.20 2 . - 4— 2.40

3 60 2.40 1 60 4.80 3.20 2—
V. 71—85 6. - 4.— 2.50 7.50 5— 3—

4.50 3.— 2  — 0 - 4 . - 2.50
VI 86-100 7.20 4 80 3 — »— 6— 3.60

5.40 3.60 2 40 7 20 4.80 3—
VII 101-115 8 40 5.60 3.50 te . 50 7— 4.20

6.30 4.20 2 SO 8 40 5.60 3 50
9.60 6.40 4.— 1 2 .- 8.— 4.80
7.20 4 80 3 20 9.60 6.40 4—

IX 131-145 10.80 7.20 4.50 13.50 9— 5 40
8.10 5.40 3 60 10.80 7.20 4.50

v  146-160 12 — 8.—  5 . - 15— 0— 6.—
9—  4 . - 12— i 8— 5—

13-20 6.801 5.50 16 50 1 1 .- 6 60
9.90 6.60 4.40 13.80[ 8.80 5.50

XII 176-200 14.40 960  6__ 18— 2— 7.20
'1 1 . -  7.50 5.— 14 70 10— 6.20

21—  14— 860
12.10 S.40 5.60 16.20 11.20 6 90

XIV 236 18.— 12.— 8 — 24—  16— 10—
13.25 9.30 6.20 17 70 12.40 7.60

21 — 16— 10—
14 30 10 20 6.80 19.-20 13.60 .8.30

XVI 27« so o lö --  12 -  8-— 24—  16— 10—
| 15.4011 10 7 40 20.70 14.80 9.

24—  16— 10—
16.50 12.— 8.— 2220 16— 9 70

n . . J m  3; , 1 8 . - 1 2 —  8 . - 24—  16 — 10—
lllllj 7.60 12.911 8.60 23.70 7.20 10.40
X lX y.j—400 18.— 12.— 8 . - 24—  16— 10—

18.70 13.80 9.20 25.5018.40 11.20
XX. 401—8.18.— 12.— 8. — 24.— 16— 10—

] 0.— 1 5 . -  1 0 .- 27 — 0— 12 —
Mint e táblázatból láthatjuk, az utazás 
egész a XVII. zónáig olcsóbb lesz a 
mostaninál, amely távolság pedig a mos
tani tarifa szerint erősen tul van XIV. 
zónán. A XVIII. zónánál, vagyis a 350 
klmtrig terjedő távolságnál keresztezik 
egymást a régi és nj árak. Innen tnl 
aztán már drágább lesz az uj tarifa. 
De amint látjuk, a legnagyobb távolság 
legnagyobb különbözető sem több 2 fo
rintnál : míg a harmadik osztály úgy a 
személy-, mint a gyorsvonatoknál (meg
jegyezve, hogy a gyorsvonatoknál ed
dig a valóságban nem is voltak liar- 
madosztályn kocsik) csak 1—1 forint
tal lesz drágább- — A podgyász ta
rifa annyiban szenved változást, hogy 
50 kilogrammig az eddigi tarifa marad 
érvényben. 50 kilogrammon felül pedig 
mérsékelt emelés lesz. Az nj zóna te
hát e szerint részijén jő. részben pedig 
kevésbbé jő lesz. Jó lesz azoknak, akik 
pl. Kolozsvárnál valamivel kisebb utat 
tesznek: de a Kolozsvárra utazás már 
csak az első osztályokon lesz olcsóbb 
mint most. a II és III. osztályokon 
azonban már többe fog kerülni néhány 
krajczávral

Eljegyzés. Kálessy Miklós kartársunk 
S.-A.-Üjhelyrö’i eljegyezte Neunspiller 
Róza kisasszonyt Kassán.

A  R ud as-fü rd ő t nagyobbitjak. A budai 
Rudas-fürdő már régebben tervezett 
kibővítését, a telek spekulatio majdnem 
megakadályozta. A fővárosi tanács 
ugyanis hosszabb időn át alkudozott 
a fürdő mellett lévő bérház tulajdono
sával, de az oly magas árt kért ingat
lanáért, hogy a főváros ezt nem ad
hatta meg. Ily körülmények között kérte 
meg a  főváros a  kereskedelmi minisz
tert. hogy a kérdéses ingatlanra nézve 
adja meg a kisajátítási jogot. A mi- 

| niszter eleget tett a főváros kérelmé
nek s igy a budai Rudas nemsokára 
nemcsak hires. hanem nagyobb is lesz.

Autom aták és cognag vizsgá lat. Talán 
még sohasem fordult elő annyi baj, 
mint amióta az automatákat kitalálták. 
Alig múlik el nap, hogy Panaszt ne 
lehetne hallani róluk. A külföldi mint 
az itthoni lapok mindig újabb és njabb 
hibájukat tudják felfedezni. „Hogy a 
bedobott 20 és 10 filléreseket elfogad
ják, de értük, nem önmüködnek semmit. 
Vagy hogy az értéknek megfelelő porté
kát szolgáltatnak ki, s hogy u kívánt 
égetett mandula és bonbon helyett 
kölni vizet, s a kölnivíz helyett két 
skatulya bajuszpedrőt adnak ki az os
toba jószágok." Szóval, se szeri s 
száma azoknak a becsapásoknak, ami
ket ezek a sehonnaiak végbevisznek, 
a müveit publikummal szemben. — Most 
újabban Pécsről hallunk hirt. mely sze
rint az odavaló t. publikumnak nehez
telését von tik  magukra, a pécsi auto
maták. Pécsett ugyanis a többek között 
a magyar eognacipar részvénytársaság 
is állított fel automatákat, amelyekről 
azonban a városi tisztiorvos kiderítette, 
hogy: ami a cognac-automaták cognac- 
já t illeti, élvezhetetlen rósz és egész
ségtelen". — A eognacipar-részvény- 
társaság persze tiltakozik ez ellen, és 
megvédeni készül az automaták által 
forgalomba hozott cognacot ofyképen, 
hogy vegyvizsgálatot kért cognacjaira, 
hogy bebizonyítsa azok élvezhető mi
nőségét. Hogy mi fog lenni a vizsgálat 
eredménye, azt nein tudjuk, de azzal 
már régen tisztában vagyunk és régen 
is hangoztatjuk, hogy az Automaták 
nem megbízhatók.

Eli’élt borhamisítók. A borhamisítók 
tisztes sorába került Hahn Salamon 
is, a Villányi Klein Hermann és 
társa borkereskedők nagybecskereki 
borraktárának bizományosa: a ki a 
mesterséges borok forgalomba hozatala 
miatt, a 93-ki XXIII. t. ez. 1. §-ba 
ütköző kihágás elkövetésében vétkesnek 
mondatott, ki. A reá szabott büntetés: 
60 kor. pénzbüntetés. 100 kor. vizsgálati 
költség megtérítés és 1200 liter bor 
értékének literenként 30 fillér szó- I 
mitva — megfizetése. A n.-becskereki i 
elsőfokú hatóság ezen Ítélete jogerős.—
A „Borászati Lapok* legutóbbi száma 
ugyancsak ismét két borhamisítónak 
ítéletét közli, a kiket a belügyminisz
ter a következő ítélettel sújtott: Kari 
Mór deési lakost, mesterséges bor for
galomba hozatala által elkövetett ki
hágás miatt 150 frt pénzbüntetésben,

I behajthatatlanság esetében 15 napi el
zárásban és 157 frt vegykisérleti dij 
megfizetésében; Klein Ignátz deb- 
reczeni italméröt 100 frt pénzbüntetés
ben, nem fizethetés esetében 10 napi 
elzárásban és 10 frt 7 kr. vegyvizs- 
gálati dij megfizetésében marasztalta 
el. A borhamisítók ezen kívül kötelez- 
tettekaz ítéletnek a „Borászati-Lapok*- 
bán való közzétételére, (arai a  bünte
tési kiadásokon kívül, ismét újabb 
költséget okoz a hazai borok jóhirneve 
védelméről és magukról megfeledke- 
zetteknek).

Salon-borozó —  Ezen feltűnést keltő 
czimmel csinált reclamot egy nagy
váradi lapban egy ugyancsak odavaló 
élelmes botos. A reclamot mi olvastuk, 
olvassa el a t. szak-közönség is. így 
hangzik:

Van szarencsém a n. é. közönség á l
domására ju ttatni, hogy üzlethelyiségem
mel kapcsolatban „Sálon-borozó" név alatt 
egy a  mai kor követelményeinek teljesen 
megfelelő nappali bodegát nyitottam. Sá
lon borozómban állandó kitűnő és finom 
minőségben kaphatók; — Különféle asz
tali és csemege borok, franczia és nmsryar 
pezsgők, jégbehütőtt kőbányai dupla már- 
cziusi és udvari sö r; mindennemű fino
m ított szeszes italok, franczia és magyar 
cognac poharankint is, hideg felvágottak, 
sajtok az olmützi quargli, a legkítiinőhb 
minőségben; páczolt és olajban elkészí
tett halak, pozsonyi mákos és diós patkó, 
valamint Mégay-féle torták és dessert — 
á In Kugler-sütemények. — A borokhoz 
mindenféle ásvány- és savanynvízek jé"- 
behütve kaphatók. — A n. é. közönség 
stb., stb. . . . Szabó I-tsán, fűszer-, bőr
ös csemege-kereskedő.

Nos t. szak-közönség mint tetszik 
ez a reclam ? . . Szép. Ugv-e. hogy 
szép? — Helyes. — ügy-e, hogy 
helyes? S most tessék olvasni — a 
mi iparunk*-at.

Gyászjelentés. .4 temesvári pinezér-be- 
tegsegélyzö egyleti elnökség és váUiszt- 
mányi bizottság nevében mély megiile- 
tödéssel adja tudomásul Meisl György 
ur egyleti választmányi tagnak f. é. 
május hó 6-án, délután 4 órakor éle
tének 46. évében jobb létre szenderül- 
tét. A megboldogultnak tetemei f. é. 
május hó 8-án, délután 3 órakor fog
nak a gyászházból. (Józsefváros, „Arany 
oroszlán" szálloda) a belvárosi róni. 
kath temetőbe örök nyugalomra kísér
tetni Nyugodjék békében! — Temes- 
várott, 1900. évi május hó 7-én, a Te
mesvári pinczér-betegsegélyzö-egylet 
elnöksége.

Üzleti hírek és változások.
Előfizetőnk figyelmébe. Mindazon t. szak

ba1'8 urakat és előfizetőinket, akik nyári 
üzletbe vagy fürdőre szándékoznak 
menni — ezúton Is felkéijük, hogy újabb 
tartózkodási czimüket egy levelezőla
pon tudassák, hogy az által a lap kül
désben fenuakás ne történjen.

Uj vendéglő nyitás és vendéglő átadás 

Kika Antal, régi ismert fővárosi ven
déglős váczi-utczai saját házában uj 
vendéglőt nyitott; előbbi üzletét, az 
Imre-utcza és Csarnok-tér sarkán levő
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vendéglőt pedig J a jc z a y  M ih á ly  szak
társunknak adta át.

A  nyíregyháza i „Korona  sz á llo d a " uj 

bérlő i S a la m o n  J á n o s ,  a csabai vasúti 
vendéglő messzeföldön ismert és jóhirü 
vendéglőse és N e b e n m a y e r  A n ta l ,  a 
szálloda eddigi föpinczérre lettek. Ez
zel az uj bérlettel pedig egy botrányos 
és szerencsétlen affér nyert szerencsés 
megoldást. Az affér hősei: egyfelől — 
mint már gondolni is lehet — ismét 
egy tiszt, másfelől pedig maga a szál
lodás, B a u m e is te r  voltak. Az igazság
nak tartozunk azonban azzal a beis
meréssel, hogy a botrányt ezúttal nem 
a  tiszt, hanem maga az állítólag szin
tén tartalékos tiszt szállodás okvetet- 
lenkedö virtuskodása okozta. Az eset 
pedig annál sajnálatosabb, mennél in
kább tudjuk, hogy Nyíregyházán a hely
őrség tisztjei és a polgárság közt 
mindezideig állandó jó viszony létezett 
S ezt a jó viszonyt, amelynek nem 
megbontására, hanem inkább ápolására 
kell törekedni egy tapintatos vidéki 
szállodásnak, épen az ö durva virtus
kodása fenyegette. A felháborodás ter
mészetesen nagy volt az eset miatt; 
s annak kárát talán nem is annyira a 
tisztek és polgárok közti viszony, mint 
inkább a » K o r o n á z  vallotta volna, ha 
az uj bérlettel a kinos inczidens oly 
gyors és szerencsés befejezést nem 
nyer. — Az uj szállodásokat osztatlan 
örömmel fogadta N y ír e g y h á z á n a k  in
telligens társadalma, nem különben a 
helybeli tisztikar. S a la m o n  J á n o s  és 
N e b e n m a y e r  A n t a l  nevei nagyon jó biz
tosítékai a szálloda jövő sorsának is. 
meg a polgárság és tisztikar közötti 
kívánatos jó viszonynak is. — Az át
vétel május 1-én történt meg, s ezzel 
a ''Hppal egyszerre megszűnt a közön
ségnek a „Koroná::-tól az affér miatt 
való tartózkodása. Szives jó üdvözle
tünket az uj szállodásoknak.

A  herényi ..M agya r te n ge r" szab ódat  
G r ü n w a ld  M ó r  vendéglős ez idényre 
gyönyörűen renováltotta s a legnagyobb 
komforttal, s a legkényesebb igényeket 
is kielégitöleg újra berendezte. Leve
lezőnk értesítése szerint a lakások 
már jóformán mind levannak foglalva; 
a múlt héten járt B e r é n y b e n  G örge i 
A r t h u r  is. a ki a nyarat szintén ebben 
a kies táju balaton-fiirdöhen szándéko
zik eltölteni Mint általában abalaton- 
parti fürdők kivétel nélkül mind, úgy 
Be ré n y  is nagy fellendülésnek néz elébe.

A  fő vá ro s i „Nemzeti szá llo d a * uj kézbe 
került az utóbbi napokban. A Váczi-utcza 
eme csendes komolyságu szállodáját a 
régi bérlőtől A r k a y  S á n d o r  vette át, 
kit pályánkon mint u j  ke zd ő t üdvözöl
hetünk.

A  veszprém i „Szarvas vendéglő44 újab
ban B a u e r  S á m u e l  tulajdonába került. 
Az átvétel és megnyitás múlt szomba
ton volt.

A  „Szép  j u h á r é h o z ” czimzett ven
déglőt, amely a fővárosi- közönségnek 
a  budai oldalon egyik legrégibb és leg
kedvesebb kiránduló helye, husvétva- 
sárnapján-nyitotta meg nj tulajdonosa,

S z ta n k o v ic s  I s tv á n ,  aki a budai láncz- 
hidfönél levő régi jóhirü TSörkocsiu-nák 
is vendéglőse. A TS z é p  J u h á s z n é r  uj 
vendéglőse elegáns berendezéssel, jó 
italok- és ételekkel, azon fölül kitűnő 
czigányzenével látta el híres vendéglö- 

| jé t ; amit hálás budai publikum eléggé 
, méltányol is, mert daczára az eddig 

nem igen kedvező időnek, tömegesen 
keresi föl régi. kedvelt kiránduló helyét.

Uj vendéglős. Róth Ferencz szaktár
sunk, a nagyváradi Schüch-vendéglőnek 

i huzamosabb időn át volt föpinezére át
vette a „N a g y v á r a d i  P. E g y le t“ házi 
vendéglőjét, (t. i. a pinezér egyl. h á 
z á b a n  levő  vendéglőt) s azt, mint tőle 

, — régi föpinezértöl — jogosan el- 
' várható is volt, első sorban kitűnő 
i italokkal látta e l ; jól tudva, hogy a 
; jó vendéglő fökelléke a jó ital. Az 

uj vendéglős boros pinezéjének. mely- 
| nek tartalmát a jó fajta „J/oori"-fehér

es „M é n e s iu vörös termésekkel telt 
hordók képezik, mindenesetre meglesz
nek a maga törzsökös hívei a váradi 
publikumból: nemkülönben méltányolni 

I fogják azt az állandó váradi. s az át
utazó pinezér kartársak is; mi pedig 
üdvözöljük szívesen az uj vendéglőst 
és kívánunk neki sok-sok szerencsét!

A  főhe rczeg  san d or-té r i Pajtsits-fé le  
vendéglőt Kurucz Kálmánná vette át s 
május 1-én „Próféta“ czim alatt nyi
totta meg. A vendéglő uj tulajdonos- 
nője, nevének megfelelöleg kuruez- 
magyaros konyhájával hódítja meg a 
környékbeli törzsvendégeket a ~Prófé- 
tának*.

Reinprecht János előnyösen ismert szak
társunk, alig két hónapja, hogy a Magyar 
színház melletti (Izabella-uteza) vendég
lőt át vette. A szakavatott vezetés foly
tán az üzlet annyira fellendült, hogy 
most egyike a legjobb forgalmú ven
déglőknek. Reinprecht szaktársunk ked
velt vendéglőjét, mint barátságos talál
kozót : ajánljuk kartársaink figyelmébe.

Uj szálloda. Tolesván „Korona ‘ czim 
alatt egy igen csinos és elegáns szál
lodát nyitott e hó 6-án Elefánt Her
máim régi szaktársunk. Sok szerencsét 
kívánunk az uj szállodásnak!

Vendéglő áta lak ítás. Szirmay Károly 
pozsonyi vendéglős a „ Vörös ökör^-hoz 
czimzett jó forgalmú vendéglőjét a fo
kozottabb igényeknek megfelelöleg át
alakította. egészben uj berendezéssel 
látta el s igy a közforgalomnak újból 
átadta.

A  nagykan izsa i Sörgyári yarkvendég- 
löt“ Merkly János előnyösen ismert 
régi vendéglős vette át s azt május hó 
B-án ünnepélyesen megnyitotta.

Vendéglő átvétel. A fővárost és Erzsé
bet fair,át összekötő Külsösoroksári-uton 
(64. sz. a.) levő kPollakovits-féle ven
déglőt május hó 1-én Stock Ignácz 
vette át.

Zajzon-fürdő bezárása Mint értesülünk, 
a brassói-vidéki Zajzont legalább az idei 
évadon neui nyitják meg. Kár volna 
ezért a gyönyörű fekvésű fürdő helyi
ségért, ha. amint hírlik, a bezárás a 
végleges megszűnést jelentené. Aki járt

azon a vidéken, azelőtt felejthetetlen 
marad az a költő tollára való fenséges 
látvány, amit a Zajzonban nyaralóknak 
a Brassó előtt elterülő gyönyörű róna- 
ságnak a város kátamögött emelkedő 
komor hegylánczolattal való ölelkezése 
nyújt. Nem is lehet hinni, hogy az oly 
tájon fekvő kis fürdők, mint Z a jz o n , 
élelmes emberek kezeiben ne tudnának 
prosperálni. Egész bizonyosra is vesz- 
szük, hogy a jövő évre újra hirt ad
hatunk a regényes fekvésű és ózondüs 
levegőjű Zajzonuak megnyitásáról.

A tompa-utezai Fodor-féle vendéglőt 
G y ö ry  G y u la  szaktársunk vette át má- 

í jus hó 1-én. A vendéglő szép kerthelyi- 
séggel s kertjében tekepályával is el 
van látva. Gratulálunk az uj v*ndég- 

: lösnek!
P é c e t t  a  Leöwy-palotában lévő S il -  

la y - fé le  vendéglőt K r a tt s z  M ih á ly  szak
társunk vette át s májusnak első szom
batján nagyszámú vendégközönség .je
lenlétében adta át a pécsi hü törzs- 

1 vendégeknek. Üdvözletünket!
N yári m ulató és fürdöm egnyitás. K ö r

m e n d e n  május elsején nyílt meg a 
K o rp o n a y  F e r e n c z  fürdővel egybekaj>- 
csoll „Nyári nuilató“-ja. Mint az e 
környékbeli levelezőnk tudósításától 
értesülünk, K o rp o n a y  urnák e nyári 
helyisége ritka egészséges, jól prospe
ráló üzlet, amihez nagyban hozzájárul 
a vendéglő helyiségnek a fürdővel való 
kapcsolata. Kis városokban nagyon he
lyes az ilyen nyári mulatókat fürdő
helyiségekkel összekötni, mert ebben 
tapasztalat szerint úgy a közönség szó
rakozási- és üdülési, mint a vállalkozó 
vendéglős üzleti igényei rendszerint 
igen jó kielégítést találnak.

Kio szk -m egnyitás. A kassai elite-kö- 
zönség kedvelt nyári szórakozó és 
üdülő helyének, a „Széchenyi-téri ki- 
os*A;“-nak e hó elsején volt a megnyi
tása, és pedig igazán nagy sikerrel 
biztató előjelek között. A megnyitáson 
ott volt vendégül jóformán egész Ka>sa 

I városának sziue-java. A kioszk bérlője 
S k e r g u la  I s tv á n ,  a város egyik leg
előkelőbb kávéházának, az „Otthonnak- 

j tulajdonosa: akinek neve nemcsak a 
kassai vendégközönség, de a mi lapunk 

| olvasói előtt is egyike a legjobb hang- 
[ zásuaknak. Szivbül kivárniuk lapunk és 
; törekvéseink e derék barátjának teljes 
, jó sikerű évadot!

Kerthe ly iségek m eg-yitása. P o zso n yb a n  
a donner-ntezai „R ó z s a k e r te l .“ a pozso- 

! nyi közönség egyik kedvencz nyári 
! vendéglő helyiségét Károlyi Ignácz 
! szaktársunk e hó B-án nyitotta meg.
I E rzséb e t f a l v á n ' H e r m á im  S á n d o r  ven- 
j döglős nyitotta meg jól ismert udvari 

kerthelyiségét ugyancsak május B án.
Uj vendéglő  a Népszínház- és Xémetlt- 

utezák sarkán. Németh Lajos szaktár- 
sunk fog itt egy szép és csinos 
vendéglőt e hó 12-én. szombaton meg
nyitni : miután előbbi üzletét, a Józsel- 
ntcza 91. sz. alatt levő vendéglőjét 

! csapiárosnak adta át. Gratulálunk!
C su k a s sy  Ká ro ly  veterán vendéglős 

szaktárs útiknak üzletnyitásáról hozott
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közleményünkben téves az, hogy az njven- 
déglő a  Zöldfakert-utcza 60. szám alatt 
nyillott meg. Itt Csukássy bátyúnak a 
régi üzlete volt. ahonnét hű törzsven
dégeivel együtt — akik közé különben 
a Balpartról is sok nri ember tartozik,
— május 1-én az ó-budai Szöllöskert- 
ntcza 6. sz. alá költözött s itt nyitotta 
meg a múlt számunkban említett uj 
vendéglőt.

Hely Tál tozások. — Dékány Sándor
a fővárosi Klivéuyi vendéglő főp. állását vette 
át. — Stusz János Budán, a Sörkocsi főpin- 
czéri állását foglalta el. Ugyanitt m int é thor
dók alkalmaztattak : Plesch Antal és Horváth 
József. -  A Pntzer étteremben Németh József 
fizetöpinczéri állást foglalt. — A muUszáuiunk 
azon téves közlését, hogy Lustig Ede 
Ungvárt a „Newyork* kávéház Kp- vette ét, 
ezennel helyre igazítjuk: L nsztig Vilmos 
Ungvári a  „Korona kávéház11 főp. állását vette 
át. — Leyer József Mánnarosszigeten az 
„Otthon kávéház* íöpinezéri állását vette át. 
Gombás Gynla Győrött a  Gyárfás kávéház 
íöpinezéri állását nyeete el. — Sugár Sándor 
S--A.-TJjheIyt a központi kávéház főpinezéri 
állását vette át. Ugyanitt Garay Jenő reggeli 
számadói és Bábay Ferencz mint segédpin- 
■tér nyertek alkalmazást. — (Bpest, Papp Emil 
tudósitása > Bpesten a  kővetkezők nyertek al
kalmazást —Az „Otthon11 kávéházban: Trum - 
mer Jó zs-f és B réh er Kálmán főpinezérek, s 
mint segédpinezérek-. O toltirs Dezső. Brnnner 
József és Kai ser Bél*. — Schuszter Ernő Xyu- 
goti pályaudvar I., I I . oszt. éttermében : Rapszky 
Zsigmond főpinezér, — Rezső Jenő. Varga 
János és Tumsits István  éthordók.— Bokor 
János fővárosi pavillon vendéglőjében : Dióssi 
Ágoston főpinezér, — W elner János fizető- 
pinezór. É thordók: W einer B ila . Hencz Jó
zsef. Vallach Gyula, S tefko  Pál. W ieder 
Lajos, Birkmayer K álm án, Xarczinka Fe
rencz. C h o ta r I. Somogyi Kálmán, P h lern - 
beck József, VTölfer István, S tib in ger  F e 
rencz, Horváth IstTán, Mika Jáu o s , Radi 
M ihály, Zslfsov'lts Győző, Kiss Géza és 
Crbanek Béla. — A „Gizella kávéháziban  : 
B lázy Vilmos segédjinezér. — Mayer Ferencz 
étterem. Arany Jáuos-u tcza: Jan isch  József, 
F a rk a s  István  es Zwinger Jakab éthordók.— 
„Scherving k áv éh áz ib an ; Németh Já n o s  fő
pinezér. — „Stancsu József k á v é h á z ib a n : 
M asztaller József főpinezér. — „Sósfürdő ven- 
déglö‘ -ben: Moritz S ándor főpinezér, Dombi 
J. fizető pinezér és Szalay  K ároly éthordó.
— „Hütlner J. vendéglődben, A rena-ut :
Mnchong János főpinezér, X andlln Ferencz 
és Kovács Jó zse f éthordók. — „Hanusz Béla 
k áv éh áz ib an : Főrster János főpinezér. — 
Vigadóéttermében: SturmGyula főp.—„Sctamidt 
Ferencz étterem. Buda: Rozinán Jenő és
Berkovits József éthordók. — „Janisch1* étte
rem  : Kopányi Mátyás, Németh Adolf és 
Gsik Ernő éthordók. — Porzsolka J. Gyer- 
tjánligeti tűr lővendéglőjében : Horostyák Já
nos Uveh Gábor és Szakorics János ét
hordók.—A Stancsu kávéházban: Pancza Zol
tá n , Pancza Pál és Potterm ann Ferencz 
segédpi uccorek.

Innen. — Onnan.
Hétről-hétre.

— Bachus meg Gambrinus —

Parisban.

„Hát hogy áll ct b t ü — a fejet hátraveti 
S  bámul — „Én vagyok én — mond (rambnnus 

neki:
Eljöttem s ott hagyám a sok császárt királyt 
Vilmos pedig sörrel mindszün/elen kínált .

— No, no kedves kartárs — mondám — meg
árt a sok;

De egyre bízta'ott. hogy (t is inni fog:
Na hát Isten neki! — s fogyott a nedű. a 
Milyent pesteti nem mér Bogai s Pannónia.

„Hát itt minő a sör? — és rendéi Gambrinus : 
„De te miért búsulsz miként egy A n g l i u s . 
jinglus búsulhat mert veri a búr hada :
„He' gargon sört hozzon, a kocsmáros maga !

S ki önti mit kapott. — Bachus leszen vidám : 
Tltt  hiába kérsz mást jobbat nem kapsz komám, 
Nincs itt ital s étel. sem pinezér. sem szakács, 
Pedig mondják: figyelmes és gondos Lukács. . .

— Nem magyar kocsmáros — r éh a sör
király :

_Szegedi.’ — mond Bachus — nézd im ott 
álldogál

De minden mi itt van rósz. német s idegen — 
Magyar gyomor mehet el innen betegen . . .

„Mennénk akkor mi is, mert még ránk jő  a kór ! 
Mond Gambrinus s fel áll, Bachus is, d' előbb 

szól:
„Fizetni !u a főpinezér vissza szól: „Ja ioohl /*
A sör király: — hát még ez is német bagoly ? !

Hogy fizetett, ment a két nagy fenség tova 
Kint fűlkint okoz a kiállítás zaja :
Zug-zsong s minden siet, sürög-forog a test. — 
Az indónál hangzik: — Berlin, Becs, Budapest.

A legnagyobb bolond.

XlV-ik Lajos franc/.ia király, mint ezt róla 
régi hiteles krónikák jegyzik : a szép asszony
nak s lónak — nagy kedvelője volt. Hogy az 

j utóbbi — a lovak iránti kedvtelése mily nagy 
volt; mi sem bizonyítja jobban, minthogy a  ló
vásárokra rendesen maga já ro g a to tt  el s  o tt ő 
m aga választotta és vette meg istállói számára 
a legkitűnőbb faj-menü csikókat.

Történt egyszer, hogy egy a  székvárosában 
ta rto tt országos nagyvásárra szintén ki sétált, 
a melyre udvari bolondját is magával vitte. A 
fátum keze já tszo tt közbe, mert am ikor a  ló
vásárba ért, egy arab ép a  pillanatban adott 
tűi két olyan lován, a milyent még XIV. Lajos 
király vajmi kevesett láto tt. Az arab alig tu 
dott hova lenni, a  midőn a királytól magától 
tud ta  meg, hogy mennyire sajnálja ö ennek a 
vásárnak elszalasztását. De nem azért Arab az 
Arab, hogy a király egy két eladott ló miatt 
búsuljon. — Van ő neki odahaza Arábiában 
még olyan négy paripája, a  melyeknek párjá t 
találni még a tiindérországban sem lehet ta 
lálni. Amidőn ezt előadta, ő felségo arcza 
azonnal felderült s az arabbal a vásárt, azon
nal o tt nyomban megcsinálta. A lovak vásári 
összegben 40 ezer forintot előre, — csak úgy 
látatlanba fizette ki. A boldog arab zsebrevágta 
a rengeteg summát s miután király ő felségétől 
elbúcsúzott; Arábia felé vette utjár, hogy a  négy

ló elszállítása iránt intézkedjék. A király pedig 
még nagyobb boldogságot érezve — hazament 
bolondjával, aki az egész vásár a latt egy árva 
kukkot se szólt.

A király odahaza megebédezett és megfe- 
katézett. (Ebéd után rendesen egy piccolo feke
tét szokott elkölteni.; Lehet hogy az ebéd volt 
jó , vagy a  fekete ízlett neki jobban, mint m is  
kor, vagy pedig talán még mindig eszébe volt 
az a  mánia vásárolt négy szép arab ló ; 
mert szokatlan vidámkedélylyel és őrömmel 
hagyta el a* étkezőt, hogy a dohányzóba men
jen egy csibuk dohányra. Az étkező és dohányzó 
termek között volt a  dolgozó-szoba s a  király 
azon m ent keresztül. Már majdhogv belépett 
a  dohányzóba, amikor vissza tekintve, dolgozó 
asztalán, egy kis notesz-féle könyvecskét vesz 
észre a  mely szinte szembetünést keltőén volt 
odahelyezve Miután XIV. Lajos királynak egyik 
gyengéje közé tartozott a  kíváncsiság i s ; visz- 
sza ment. hogy meglássa közelebbről is, ezt az 
ismeretlen kiskönyv portékát. Hát lá tta , de hogy 
nem örömmel, ez azonnal látszott arczárói, mert 
az egészen elborult. A félig-meddig szé nyi
to tt zsehkönyvből, ugyanis a  következőket ol
vasta a k irá ly :

A legnagyobb bolondok uévsora:
XIV. Lajos

A király roppant felbőszülve, intette magá
hoz a hátamögött sznszmálfeoió bolondot, s  a 
haragtól elesnkló hangon kérdezte tő le :

— Ki ir ta  e z t ! ? . . .
A bolond pedig fenséges pózba vágva ma

gát, igen nagy nyugodtan az t fe le lte :
— Én felség !
A felség még nagyobb haragra lobbant. — 

Ily hallatlan, és oktalan vakmerőséget király
ija i szemben, még egy bolond se követhet el. 
Mert bárugyan a bolond, bolond, az más mint 
a többi em berfia: s ha aunak minden bolondság 
ineg is van engedve, de — XIV. Lajos majd á t- 
lövelé villámokat szóró tekintetével a bolondot. 
Ez pedig mintegy méltatlan felháborodással 
felelt:

— De hát hogy ne fölség, mikor azért a  lá
tatlanban vett jószágért 40 ezer forintot fizet ki 
előre egy olyan embernek, a k it életében még 
sohase látott. Hátha az az Arab sohase hozza 
el azokat a  lovakat.

— De hátha még is elhozza! — monda 
gyors ellenvetéssel a király.

— Akkor — szól a  bolond s újával az 
inkriminált lapra m utat — akkor, felséged 
nevét innen kitörölöm és az Arab nevét irom 
ide, mert ha csakugyan elhozza a  lovakat, ő 
lese a legnagyobb bolond.

(Amint historikusunk emlékszik, az arab 
sose hozta el a  lovakat).

Szerkesztői üzenetek.
K. F. K olozsvár. 2 —3 oldali betöltő köz

leményeink között — nagysajnálatunkra — az 
ö n é  is kimaradt. Jövő számunkban duplán is 
pótoljuk a  mostani kimaradást.

Debns P., P á r ís . Az ígért levelet csak 
holnap lesz időnk m egírni; de holnapról semmi- 
esetre se marad el. A kiállításra vonatkozó 
tudósítások folytatását várjuk és kérjük.

Felelős szerkesztő : Flór Győző. 
Lapkiadó tulajdonos : Schlld Adolf.

A kiadóhivatal képviselője: Mártii K ároly.
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C z i m b a l m o t
aki a legjobb hangút, ;
szebbet és a legolcsóbbat 

t akarja megszerezni, -az leg- 
előbb

JegesiGéza
cs. és kir. szab. czimbaloin feltalálóhoz
.' _: ~_____ és készítőhöz —,  :________

Budapest, Nefelej ts-u. 43.
f forduljon, aki a kiállításon a nai|yéPi3iet nyerte 

el az olcsó árért és szép erős hangért.
* g a r n a ,  d ís z e s  sz a lo n c z im b a l-  t

m ó k á t  — — — 65 fo r in té r t ,
t fe k e te  d ísz e s  sz a lo n c z ic p b a l-

l

f***—r  i

S za b a d a lm i sz á m  16794,

B eck  K ároly
vjonnan fe lta lá lt és szabadalm azott

^ j e l s ő  a b la k - s z e l lő z te t5 k ^ =
Alkalmazhatók szögletes és fél kör a ablakokra. 

Egészség szempontjából igen ajánlhatók, mert a 
legnagyobb helyiséget is léghuzam nélkül 
szellőztetik. Bárkitől könnyen felhelyezhetek. Ki
költözés alkalmával anélkül, hogy a fa, vagy 
fal rongálódnék könnyen levehetők.
Kávéházak, Vendéglők, iskolák

és magánlásokra nélkülözhetetlen!
Ára 3 forint 80 krajczártól 6 fit 50 krajezárig. C 

Képviselve: Eble Lajos által, VI., Révay-ntcza 24.
’ Vidéki m egrendelések gyorsan  teljesitte tnek . 
* Tisztelettel
Beck Károly lakatos-mester.
rzzz; Budapest, Yüf., József-utcza 28.

mókát — — 70 forintért:
Á rje gy zé k e t b é rg e n tv e  küld.

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxrv
Ax x
X 
X 
X 
X
g

Steinwald Károly, x
l'VDCXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

„Eladó Szálloda"
Dicső szen t Mártonban a .Nemzeti Szálloda* 
— a melynek szerződése hat évre szól - telje
sen njonnan berendezve — kocsival, lovakkal — 
3000 írtért eladó. 1000 írttal azonnal átvehető: 
a hátra levő összeg pedig megállapodás szerinti 

részletekben lesz fizetendő.
Értekezni (levél utján, vagy személyesen) lehet 

a jelenlegi alulírott bérlővel.

11n 11111 ii i in i m  iiríii11u11 i i in i i m  11 t i i m  i m 11 ■ in  in  n i n i i mi n n  n i m i  in  ii

K IS HIRDETÉSEK.
Ezen rovatban minden egyszeri szó beiktatása 4- vastagabb  betűkből 8 lillórbe kerül. A k is h irdetések  d ijja  előre fizetendő. Jelige alatti 
ezímek nem közöltéinek. Felvilágosítást ad, és a ján la toka t (egy 10 flll. bélyeg m ellékléssel) továbbit a kiadóhivatal. Írásbeli, válaszokhoz 

__________________________10 fill. levélbélyeg melléklendő._________________________________________________

Czimtár.
Vendéglők, kávéházafe, és szóra

kozóhelyek utmntatója.
(Ezen rovatban minden ezira egy

szeri közzététele 30 fill. kerül.)
B U D A P E S T .

A ran y -b ik a  vendéglő (Tóth 
József) Lónyai-utcza

Pátria  káveház (T a k á c s  Fe- 
rencz) József-körut.

G y ö ry  M ihá ly  vendéglője Nyár- 
nteza._____

Hazán kávéház {Pollák Sándor) 
József-körut sarkún.

Karikás Lajos vendéglője Ma- 
gyar-nteza.______

M u n k ácsy  kávéh áz  Kerepesi
ül Luther-udvar.

Kéme fii János vendéglője Jó
zsef-körut.

Gentry kávéház (Molnár János) 
Magyar-utcza.

E la d ó
egy szá llodának teljes jókar- 
bau lévő berendezése, mely 
áll: étterem, kávéház, ven
déglő é s 2 7  szo b a  bútorzata 
stb. berendezés ju tányos áron  
eladó. A vételbe bocsátkoz
ni vagy venni szándékozók 
kéretnek e lap kiadóhivata
lához fordulni hol a ezim 
______ megtndható.

Vendéglő.
Zentán. a város legélénkebb 
pontján, egy régi, jó hírnevű 
s a mai kor igényeinek 

megfelelően berendezett, 
jó forgalm u vendéglő 

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

S zilágy i B é la
antiquariuma, könyv- és 

zenemű-kereskedése 
Budapest, K á ro iy -kö ru t  26. 
A magy. kir. államvasutak 
pályaudvari könyvkereske

désének kezelösége.
Ajánlja dúsan felszerelt 

raktárát mindennemű könyv 
és zeneműben, melyek nagy
részt uj és hibátlan állapot
ban melyen le szá llíto tt á rakon  
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.

Eladó Vendéglő
Budapesten a  Józsefvárosban egy 
forgalmas utczában (té ren ) lévő 
vendégló ju tányos áron azonnal 
eladó. Czim a  kiadóhivatalban.

Vendéglő bérbeadás!
E rzsébe tvároson  egy a  város 

legforgalmasabb pontján levő ven
déglő, amely 4 szoba, 2 vendég
szoba, 15 lóra szolgáló istálló 
kecsiszin. igen jó  pincze, jó  elren’ 
dezéstt konyha- és külön mosó. 
konyhából áll, kiegészítve minden 
egyébb szükségessel, m int pl. ól 
kút és külön kocsiálló-ndvar stb- 
családi körülmények közbejötté 
m iatt asonnal bérbe adandó. Az 
évi bér 1600 korona, negyedéven' 
kinti előfizetés m ellett. A beren
dezésért 800 korona óvadék te
endő le. Az ital és egyébb készlet, 
amely hozzávevöleg 4000 korona 
értéket képvisel, a közős — lel
tá rig  — megállapított becsérték 
szerint lesz átvehető. Czim a ki- 
adóhivatalban.

Nyomatott Kimer Károlynál Budapest LL két


