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Hirdetések 3 hasábos petitsora 10 kr 
Nyilttérben 20 kr.

Többszöri hirdetők és előfizetők ked
vezményben részesülnek.

Egész halmaza a leveleknek fekszik előttünk, 
melyek a múlt számban a fenti czim alatt megjelent 
közleményünket, mint életrevaló eszme kifolyását 
lldvözlik, tanácsaikkal támogatják és hozzájárulá
sukat biztosítják.

Midőn e kérdést felvetettük, igaz, hogy szá
mítottunk arra is, hogy sokan ellenkező nézetben 
lesznek, kik e nézeteiket érvényre juttatni ipar
kodni fognak.

Kellemesen lepett meg bennünket az a körül
mény, hogy körülbelül 35—40 az ország minden 
vidékéről beérkezett levél közt egy sincs, mely 
ellenkező nézeten volna és kisobb-nagyobb eltérés
sel mindannyian az eszme életrevalóságáról tanús
kodnak.

Ennélfogva indíttatva látjuk magunkat e 
tárgyra visszatérni és annak a gyakorlatban leendő 
kiviteléhez röviden hozzászólni.

A mi a kivitelt illeti, mi azt, minden lármás 
hű-hó nélkül, a lehető csendben, a lehető legegy
szerűbben és mentül nagyobb költségkíméléssel, 
óhajtanók létre hozni.

Legelőször is egy működő bizottság volna a 
budapesti pinczéregylet kebeléből kiküldendő, mely 
az előmunkálatok elkészítésével és a mozgalom meg
indításával volna megbízandó.

E bizottság mindenekelőtt egy körlevelet bo
csátana a Magyarországban létező hasonczélu egy
letekhez, mely körülbelül a következőleg hang- 
zanék:

„Az 11— i pinczéregylet tettes Elnöksé
gének !

Budapesten a fizető pinczérek közt moz
galom indult meg a vendégeknek való hitele
zés beszüntetése iránt Nem szükséges e moz
galom hasznát, czélját és előnyeit a t. kartárs 
uraknak bővebben megmagyarázni, mert meg
győződésünk az, hogy minden érdekelt szívből 
fogja üdvözölni e mozgalmat, mely az általá
nos kötelezettségnél fogva sem a nagy közön
ségnek, sem pedig az üzlettulajdonosoknak, 
de legkevésbbé a fizető pinezéreknek nem leeml

hátrányára stb. minélfogva teljes czimet fe l" 
kérjük, hogy a mozgalommal tartva az idecsa" 
tost aláírási ivet az egyleti tagok közt köröz" 
tetve, azokat aláírásra felhívni méltóztas- 
sék stb."

A felhíváshoz csatolandó aláírási ivet a kö
vetkezőleg lehetne fogalmazni:

„Alulírottak a mai napon —  tekintve a 
hátrányokat ká,rakat, megrövidítéseket, me
lyek a hitelezés által előidéztetnek —  érde
keink és anyagi helyzetünk megkönnyítése és 
megóvása czéljából, elhatároztuk részflr l~;“H a 
vendégeinknek való hitelezést minden körül
mények közt beszüntetni, melynél fogva saját
kezű névaláírásunkkal kötelezzük magunkat e 
határozatot megtartani és a hitelezést meg
szüntetni stb. Következnek az aláírások."

Czélirányosnak tartanók ezenkívül az úgyne
vezett igazolási jegyek behozatalát, mely az illető 
pinezérnek a vendég előtt úgyszólván igazolásul 
szolgálhatna és tartalmuknál fogva megmagyaráz
nák a pinczérek eljárását.

Ezen „Igazolási jegy" karton papirosra lenne 
nyomtatandó, a következő, vagy hasonértelmü szö-

IGAZOLÁSI JEGY.
N. N. főpinezér, a „Véd-egylet" tagja, 

az egyleti szabályok értelmében, mint kö
telezett tag, az üzleti helyiségébe járó ven
dégeknek ezentúl való hitelezéstől, kötele
zettsége és a fentiek alap ján, szigorúan 
eltiltatik és e tilalom áthágása esetén pénz
bírsággal és esetleg az egyletből leendő ki- 
záratással bilntettetik.

Kelt . . . .  év . . .  hó . .". napján.

N. N. N. N.
t i t k á r .  e l nö k .

Meg vagyunk róla győződve, hogy ily szövegű 
igazolási jegy előmutatása a vendégek részéről a
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zugolódásnák elejét, venné és mindenki belenyugod
nék ez uj rendszabályba, melyet minden kötelezett
nek tiltva volna áthágni.

A megfelelő intézkedések megtörténte után a 
bizottságnak fel kellene kérni a fővárosi napilapo
kat, hogy ez uj intézkedésről, illetve határozatról 
tudomást vegyenek és azt közölve a nagyközönség
gel ismertessék meg,mi által a közönség is tudo
mást szerezve a dologról, az indokok alapján ez in
tézkedés jogosságát is be fogja látni.

Az előleges költségeket két módon lehetne 
fedezni és pedig: Tekintetbe véve, hogy a költsé
gek. ez intézmény egyszerűségénél fogva nem rúg
nának sokra, tudjuk, hogy a budapesti pinczéregy- 
let szívesen előlegezné az e mozgalom megindításá
hoz szükséges összeget, és már azért is meghozná 
ez áldozatot, mert az igy befektetett csekély tőke, 
már rövid idő alatt megteremné áldásdús gyümöl
cseit. A második mód lenne a költségeknek gyűjtés 
utján leendő beszerzése, mely esetben szerkesztő
ségünk o írttal járulna, mint megnyitó, a gyűj
téshez.

Meg vagyunk róla győződve, hogy az esetben, 
ha A sinus József ur a budapesti pinczéregylet 
elnöke, — ki már számos oly esetben bizonyította 
be erélyességét, ahol kartársainak jólétéről volt 
szó — veszi kezébe ez ügyet, akkor az ige nemso
kára testté fog válni.

Kartársaink, az osztály ezen anyagi jóléte 
érdekében hívjuk fel ujjolag az intéző körök figyel
mét ez ügyre és ismételve hangoztatjuk a jelszót:

„V é d j ü k m a g u n k a t !“

A regále megváltásának ügye
Egy vidéki lapban a következők, olvassuk: Az 

italmérési regálé megváltására folynak máraz előké
születek az igazság-és pénzügyi minisztériumban. A 
hűbéri kiváltságok ezen legfontosabb és legsúlyosab
ban érzett maradványának eltörlését már régegyhan- 
gulag’és következtessen sürgeti a közvélemény.A sző- 
lődézsma-váltság terén szerzett szomorú tapaszta
latok után azomban alig akadhat komoly politikus, 
ki e megváltást az állam utján akarná végrehajtani. 
Mindenki tudja, hogyan szaporodnak évről-évre a 
hátralékok, s hogyan szaporodik ennek következté
ben az állam terhe, mely pedig eredetileg csak a 
közvetítésre vállalkozott. Az italmérési regale meg
váltását tehát csak úgy követelhetjük, ha abból az 
államra s ezzel az adózókra semmi újabb teher nem 
háramolhatik. Ez elvet tartja szem előtt a készülő 
törvényjavaslat is, mely a megváltást nem az állam 
hanem a községek által akarja végrehajtani. Ez el
vet csak helyeselhetik mindazok, kik a kérdéssel 
foglalkoztak. A községek által történendő megváltás 
természetesen feltételezi azt, hogy akadnak magán
pénzintézetek, melyek a művelet közvetítését ma
gukra vállalják. Szerencsére a pénzpiacz mai helyze
tében nem lehet azon kétkedni,hogy csakugyan akad
nak majd pénzintézetek, melyek a kellő biztosíték 
mellett e nagy műveletre hajlandók. S némi jóakarat 
mellette biztosítékok megtalálása sem képezhet le
győzhetetlen nehézséget. A mi magát a megváltást 
illeti, a következő irányelvek körül foly az eddigi 
eszmecsere. Az italmérési jog mindenütt a községre 
szállna át, mely azt önmaga nem gyakorolhatná, 
hanem a körülményekhez képest egy vagy több bér

lőnek adná ki. A bérlet úgy volna eszközlendő, hogy 
annak harminczkét évi jövedelmével a megváltási 
összeg tőkéstül és kamatostul teljesen törlesztet
nék. Az italmérési jog eddigi birtokosai a kárpótlást 
egyszerre és tőkében kapnák meg. A megváltás tár
gyát maga a jog képezné, az illető épületek, korcs
mák és vendéglők tekintetbe vétele nélkül. Nehogy 
azonban oly helyeken, hol a regale-birtokos épüle
tein kívül más e czélra alkalmas helyiség nincs, s 
a község ennek következtében csak nagy áldozat
tal, vagy épen nem adhatná bőrbe az ítalmérési jo 
got : minden ilyen helyen a község optió jogával 
bírna azon épületek haszonbérletére, melyekben ed
dig az italmérési jog gyakoroltatott. A megváltás 
alapjául azon regale-jövedelem szolgálna, melyet 
eddig adóalapul bevallottak. A régi hűbéresek ital
mérési joga, melynél fogva minden szőlőbirtokos 
Szent-Mihálytól Gyertya-szentelőig saját borát sza
badon kimérhette, az italmérési jog megváltásánál 
érintetlenül hagyatnék A többi kisebb haszonvéte
lek a malomipar és halászati jog egyelőre változat
lanul fenmaradna, s csupán mint érdekes adatot 
akarjuk felhozni, hogy az előbbinek tőkeértékét 40 
millió forintra, az utóbbiét 18 millió forintra be
csülik. “

Jegyzőkönyv
Felvétetett a „Pinczér-körM-nek 1881.október 

hó 8-án tartott választmányi ülésében.
Jelen voltak A sinus József és S z í n e i  

Alajos igazgatók, T ö r ö k István titkár, M ü4~l e r 
Antal pénztárnok, és T r i t s c h e Ferencz, G ó r  u- 
b e t z  Adolf, B e g r i  cs Ferdinand, B a a r Károly, 
K o p p János, Ba ye  r Lajos, G a l a m b o s  Ulrik, 
B r o c h e  József és B i s c h o f f Ervin választmá
nyi tagok. A tanácskozáshoz meghivattak: K o 1 b 
Ferencz és D a s i n s  k y Antal ellenőrök és S p i 1- 
1 e r Károly mint vendég.

A napirend a következő :
I. Jegyzőkönyv.
II. A pénztárnok havi jelentése.
III. A rendező bizottság jelentése.
VI. Uj tagok felvétele.
A gyűlést A s m u s József ur megnyitván, 

üdvözli a jelen levőket és hangsúlyozza, hogy hosszú 
idő óta ismét e tisztet vezeti: kéri a választmányt, 
hogy működését minden irányban támogassa. Az. 
augusztus 12-ikén és a szeptember 17-én felvett 
jegyzőkönyvek, — melyek az utolsó választmányi 
ülésen alaki hiba miatt visszautasittattak: — felol
vasása után azok Baar Károly, Kopp János, Trit- 
sche Ferencz ésGalambos Ulrik által hitelesíttettek.

Ezután elnök felolvassa a pénztári jelentést 
és megjegyzi, hogy ily eredményt a kör fenállása 
óta nem mutathat fel. Örvendetes tudomásul véte
tik, mely után Színei Alajos felolvassa a rendező 
bizottság jelentését, melynek az e hó 15-én meg
tartott koszorúcska és a (3-án megtartott estély 
voltak tárgyai.

A következő uj tagok léptek október 1-én az 
egylet kötelékébe: Maron István, Schnell József 
Kolozsváry János, Muhr Gyula, Grimm József, 
Peschl W. J., Yeisz Ignácz, Pfandl József, és Maii
déi Lajos.

Ezután következtek az időközben beérkezett 
tárgyak. A titkár felolvassa Pajtsits elnök leköszö-
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nését. Elfogadtatott és elnöklő ajánlatára eddigi 
működéséért jegyzőkönyvileg köszönet mondatott. 1

A pénztáritok felemlíti, hogy az utolsó leltá
rozásnál, több tárgy (u m. csészék, poharak, czu- 
kortartók stb.) hiánya tűnt ki, minélfogva elhatá
roztatott. ezentúl a meglevő tárgyakat az első szol
gának leltárikig a saját felelőségére átadni. — í 
Elhatároztatott továbbá még egy második egyleti 
szolgának november I-tői leendő felvétele és egy 
zongora beszerzése, mely utóbbival elnök Asiiius ur 
bízatott meg.

Müller i énztárnok jelenti, hogy F>00 darab 
vörös és 2000 darab fehér játékszelvényt rendelt 
meg, melyek legközelebb elkészülnek, minek foly
tán titkár Török ur azt javasolja, hogy a játékszel
vények kiosztásához három tag választassák, kik ! 
Színei elnök, Török titkár és Müller pénztárnok 
urak személyében meg is választattak.

Több tárgy nem lévén elnök a gyűlést befeje
zettnek nyilvánította.

Levél a szerkesztőhöz egy magyar or
szágos pinczérszövetség ügyében )

..
Özöne a tentának folyt már egy magyar or

szágos pinczéregyesület alapítása mellett és ellen, 
anélkül hogy a legkisebb sikerre vezetett volna, és 
ha mind a válaszokat valamint a viszonválaszokat 
melyek ez keszme ellen és mellett e kitűnő szakla
punk hasábjainak vezérhelyét kitöltötték ügye- 
lemmel áttanulmányoztuk, ha igazságosan és tár
gyilagosan akarunk Ítélni, mindkét félnek igazságot 
kell adnunk. — Hanem sem azok a ki le a pinezér- 
szüvetsék mellett, sem azok a kik ellene szavaztak 
nem indokolták véleményeiket kellőleg: de még 
megközelítőleg sem. — Egyesek ra jongtak alz alapí
tás után, a anélkül azonban, hogy annak előnyeit 
kellő világosságba helyezték, vagy pedig a kivitel 
mikéntjével behatóbban foglalkoztak volna. Mások 
ellenezték, a nélkül, hogy el len véleményüknek el
fogadható alapot, vagy egyátalán ez eszme hátrá
nyait részletezték volna

Nem akarom állítani, hogy a két egymással 
merően szemközt álló pártnál hiányzott a jó akarat 
hanem, hogy a vállalat lényegének megfelelő szak
ismerettel nem bírtak, az az eddigiekből világosan 
kivehető. A világért sem akartam azomhan mondani, 
mikép az eddig elöhozottak sine exceptione elve- 
tendők Ellenkezőleg, midőn feladataiéul tűzöm ki 
a konkolyt a szemtől elkülöníteni, összegezve az 
eddigieket a következőkben megkísértem egy ma
gyar országos pinczérszövetség előnyeit megvilágí
tani, és ha lehetséges az annak megalapítása ellen 
felhozottakat részben megsemmisíteni, részben pe
dig megerőtleniteni.

Egy magyar országos pinczérszövetség alapí
tásának eszméje nem uj. — Már akkor penditte- 
tett meg, midőn a budapesti pinczéregylet. elhatá- 
rozá, hogy tagjai szellemi javáért a cselekvés 
terére lép ; mindamellett csak mintegy két évvel 
ezelőtt öltött határozattal)!) alakot. —- A budapesti *

* K levelet közöljük az eszmék tisztázása czéljábúl, 
ib- megjegyezzük, hogy a henne foglaltakkal nem minden
ben értünk egyet. Föntartjuk magunknak azonban ez ügy- ! 
höz az eszméit és vélemények tisztázása és kinyilvánítása 
után, újból — kivonva mindenből a legjobbat — és bő- j 
vebben hozzá szólni, Szerkeszt.

pinczéregylet 1880. évi január 23-án tartott rendes 
évi közgyűlése alkalmával egy tag részéröl egy ma
gyar országos pinczérszövetség alapítása indítvány
ba hozatott és a közgyűlés részéről elvileg el is fo
gadtatott, s egy tervezet kidolgozására egy bizottság 
ki is küldetett. —  Két év múlt el már azóta, anél
kül, hogy a bizottság szükségesnek találta volna 
magáról életjelt adni, akár pedig minősithetlen el 
járásukat azok előtt igazolni, a kik bizalmukkal 
ajándékozták meg. — Nem tudom ugyan, mi lehe
tett az oka, hogy ezen urak feladatuk megoldása 
nélkül már az első bizottsági ülésen elhallgattak, 
de hogy nem az által való félelem volt, miszerint 
munkájuk és fáradságuk veszendő lehetne: a legjobb 
lelkiismerettel állíthatom, mert feladata fontoságá
tól a bizottság mindenik tagja át volt hatva.

„A mi késik nemmulik“ mondja egy régipélda 
beszéd és én biztos reménynek adok kifejezést, mi
szerint., ha a beállított munkálatok oly emberek 
részéről vétetnek újból foganatba, a kik erre egy
részt elég szakismerettel bírnak, másrészt ezen ala
pítás előnyeitől át vannak hatva: a rég álmodott 
pinezér szövetség eszméje rövid i< ö múlva testté 
fog válni és áldásos tevékenységét meg fogja kez
deni. —

Derék szaklapunk, a „Vendéglősök Lapja“ 
volt az, mely az életre való es üdvös eszmét újra. 
megpendité és pedig nem mindennapias eréllyel és 
meg vagyunk győződve: kitartással is. E lapra e 
nemes czélu mozgalomban, nagy szerep, nagy fel
adat vár és méggyőződésünk az, hogy e lap van hi
vatva arra, hogy ez országos és létérdekeinket 
érintő ügyben a távolabb elemek között is össze
kötő kapocs legyen. Az alábbiakban egy pinczér
szövetség alapos vonalait bátorkodom előterjeszteni 
és felkérem a magyar pinczéregyletek tagjait ez 
irányban és e felett annak idején nyilatkozni.

a) A Magyarországban létező pinczéregyletek 
egyesülnek — és pedigjfesupán tagjaik u gy  1 e t i és 
h u m a n i s z t i k u s é r d e k e i ('1 ő m ó z d i  l á s a

e g y p i n c z é r s z ö v é t s  é g g  éc z é 1 j á b ó I
b) a pinczérszövetség székhelye Dudapest, és 

czime : „A magyar országos pinczérszövetség bulla 
pesti központi egylete" :

c) A vidéki egyletek czime: „a magyar orszá- 
goz pinczérszövetség N . — í. kerületi egylete" ;

d) az ügyleti érdek áll egy egyöntetű helyköz- 
vetités alakításában, egy úgy a központi —  vala
mint a kerületi — helyközvetitők tekintetében 
egyenlően megái lapítandó díjszabályzattal

e) a központi helyközvetitő: a központi egylet 
felügyelete alatt áll, a kerületi egyletek helyközve- 
titői pedig a kerületi egyletekéi alatt.

f) humanisztikus érdekek: megbetegedett
szövetségi tagok ellátásában állnak és a kölcsönös 
elszámlálás alapján alapulnak.

Felesleges megemlítenem, miszerint ezzel a 
szövetségi alapszabályokat sem meg nem állapítot
tam, sem ki nem merítettem, hanem az általános 
megértés czéljából rövid vonalakban csak alapvona
lait akartam nyújtani.

( Eg y  m á s o d i k c z i k k k ö v e t k e  z i k. )
Török István.

A  helyközvetitésről.
A helyközvetitésről és az ez ügyben lábra

kapott visszaélésekről már annyit Írtak a szaklapok,*
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hogy alig marad már oldal, melyen nem lett. volna 
megvilágítva. A legtöbb esetben az uralkodó bajok 
Ítéltettek el és rovattak meg, annélkül azonban, 
hogy ez ügyben valami alapos intézkedés történt 
volna.

A helyközvetit.és egyik elfajult kinövését, az 
úgynevezett, „vad ügynökök“ képezik, kik valamely 
obskúrus lebujbán ütik fel tanyájukat és itt várják 
be áldozataikat, kik a provincziából jövő minden 
foglalkozásbeli egyénekből állanak, akik a fővárosba 
jöttek, hogy itt szerencsét próbáljanak. Ezeket rá
beszélik, hogy legyenek pinezérek, kitűnő alkalma
zásokat helyeznek nekik kilátásba, fényes Ígéretek
kel csábítják őket mindaddig, mig a szerencsétlen 
áldozatnak csekély megtakarított fillérei az ő zse
bükbe vándorolnak. E szerencsétlenek egy része 
még idejekorán észreveszi a turpiságot és visszatér 
elhagyott foglalkozásához és lesz belőle tisztessé
ges esernyőkészitő, szövő stb. mig a másik, szána
lomra méltó rész mint kisegítő, vagy éjjeli üzletek
ben tengeti nyomorúságos életét. Ebből származik 
aztán az az óriási proletarismus, mely nálunk talál
ható és ez az oka, hogy állásunkat lenézik. Ez a 
helyközvetitési ügy legnagyobb baja, ez a mi osz
tályunk egyik fájó sebe.

És miért ? Ez a most. magát pinezérnek ne
vező harangöntő, üvegessegéd —  vagy Isten tudja 
mi volt azelőtt, mielőtt pinezér lett —  kiszorítja a 
tanult pinezért, megnehezíti a rendes helyközvetitő 
munkáját és helyzetét, nem törődik renddel, sza
bállyal és ritkán tagja valamely egyletnek.

Miután a lielyeszközlési ügy szoros összefüg
gésben áll az egész osztállyal, ennélfogva a közve
títési ügynek a hibái egyszersmind az egész osztályt 
sújtják.

E bajon csak egy módon lehet segíteni és a 
főnököktől függ, hogy eredménnyel. A már oly rég 
óhajtott és felette szükséges tanidő kötelezettség- 
behozatala volna egyike azon eszközöknek, me
lyek e baj elharapódzását. meggátolnák. Ellensú
lyozni és megakadályozni lehetne e bajt még azáltal 
is, ha a főnökök a segédszemélyzetet nem holmi 
fönt körülirt „vad ügynökök,** hanem valamely tár
sulat vagy egylet utján, a kisvárosiak pedig ahol 
egylet nincs, az ottani atyamester utján szerez
nék be.

Ha az ügyet ily módon rendszeresíteni lehet ne, 
már rövid idő alatt meggyőződnénk róla, hogy úgy 
a helyközvetités, mint az osztály társadalmi állása 
javult. A többi és a közvetítést illető hibák pedig 
oly kismérvüek, hogy azok könnyű módon orvosol
hatók, sőt a rendszeresítés által önmagoktól el
múlnak.

Ennélfogva addig bolygassuk ez ügyet, addig 
intézkedjünk és hívjuk fel a főnökök figyelmét erre, 
mig azok belátva a saját érdeküket : behozzák a kö
telező tanidőt, és segédszemélyzetüket állandó ren
des közvetítő irodák által szerzik be.

Török Bálint.

Pinezérek itt  és ott.
Nem is hinné az ember, hogy egy foglalkozást 

hányféleképen lehet és szoktak gyakorolni és hogy 
arra aki a mi viszonyainkhoz van szoktatva mily 
idegenszerü benyomást gyakorol az, ha a külföldre 
utazik és ott ugyan azon osztálynál a hazánkban

bevett szokásoktól oly mindenben elütő szokásokra 
bukkan.

A mi p i n c z  é r ő i n k  franczia minta után 
indulnak. Modoruk előzékeny, magokviselete udva
rias, sima, nagyvilági, egész a túlzásig Meg van 
bennük a párisi pinezér éleslátása, finom tapintata 
és csak egy jó tulajdonság hiányzik náluk, mely 
minden valamire való f r a n c z i a  pinezérben fel
található, t. i. a képzettség, a műveltség.

De még egy tulajdonság van a franczia pin
ezérben rendkívül kifejlődve és ez, a furfang ; úgy 
hogy a párisi pinezérnek e tulajdonsága példa be
széd tárgya.

Természetes, hogy Párisban van a legtöbb 
pinezér és ott van a pinezérnek legjobb dolga. Ez 
onnan ered, hogy ott a városnak fele hotelekből .áll. 
Az ottani viszonyok nem engedik, hogy minden em
bernek meg legyen a saját, háztartása. A lakosság 
legnagyobb része hotelekben lakik, vendéglőkben 
étkezik és kávéházakba jár. Párisban a pinezérek 
száma óriási és még sincs ez olytályban tulszaporo- 
dás. Társadalmilag bizony ott sincsenek valami ma
gas fokon, ami abban leli magyarázatát, hogy soha 
sem tettek kísérletet arra, hogy társadalmi állásuk
nak elismerést akarjanak kivívni, mert ha csak 
némi összetartás is volna köztük, akkor —  tekintve 
számukat — régen kivívhatták volna maguknak azt 
a tért, mely őket. tekintélyes számuknál és intelli
gens voltuknál fogva megilleti.

A második sorban említendők az a n g o l  pin
ezérek. Londonban, habár sokkal nagyobb mint Pá
ria, félannyi, pinezér sincs mint ott és ennek ismét 
csak a lakosság az oka, mert mig Párisban az egész 
világ az éttermekben étkezik, addig Angolhonban 
minden embernek meg van a maga családi tűzhelye, 
s e tekintetben annyira mennek, hogy még a nőtlen 
emberek is azon vannak, hogy otthon étkezzenek, 
mely czélból gyakran 2— 3 fiatal ember együtt vesz 
lakást s a lakásba gazda asszonyt, aki a háztartást 
ellátja Az angol barátja a kényelemnek és termé
szetes, hogy azt legkönnyebben otthon lelheti fel.

Ez az oka, hogy az angol pinezérek száma 
aránylag sokkal kisebb, mint a francziáké.

Valóságban az angol pinezér a pinezérek min
taképe, de nem modorban, hanem csak külsőben, 
mert mig a franczia pinezér az angol külsejét utá
nozza, hosszú pofaszakállt növeszt, s a bajuszát 
borotválja, addig az angol pinezér a francziának a 
modorát, előzékeny fürgeségét, udvariasságát akarja 
utánozni, ami azonban, a hideg, halvérü angolnak 
nem igen sikerül Társadalmi állása az angol pin
ezérnek a legtöbb elismerésre tart igényt. Sokat 
tart magáról és nem oly könnyen közelíthető meg, 
mint a franczia. A praktikus angol, aki minden tisz
tességes munkát és foglalkozást becsül, tiszteletben 
tartja e foglalkozást is.

Amerikai kollégáinknak van a legsajnálatra- 
méltóbb helyzetük. Amerika nagyobb városaiban a 
legutolsó utczasöprő, ha bevégezte munkáját, haza
megy, megmosdik, átöltözködik és elmegy a legelső 
kávéházba, vendéglőbe, vagy sörcsarnokba melyet 
útjában talál és épen ez az oka, hogy ott a pinezé
rek társadalmilag a legalacsonyabb fokon állanak. 
Ila nálunk egy oly vendég lép az üzletbe aki ne
künk nem tetszik, az esetben vagy kiutasítjuk, vagy 
valamely félre eső zügba ültetjük, ahol senki sem 
látja. De kísérelje meg csak egy „Egyesült Álla-
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mokw-beíi pinczér és megfogja keserűim, mert a 
szabad polgárok hazájában, ahol a szeméthordó és 
a háziúr egyenlő ez esetben legalább is félholtra 
vernék a szegény pinczért, amiért az Egyesült-Ál hí
rnök egyik szabad polgárát megsérteni merészelte

New-Yorknak csak másodrendű kávéházaiban 
mindennapi dolog, hogy egy unatkozó vendég szé
kében hátra dőlve a lábait az asztalra rakja, anél
kül, hogy ezt néki megtiltani lehetne s miután 
New-Yorkban minden alantas foglalkozáshoz nége 
reket alkalmaznak, ennélfogva a pinczérek közt is 
számtalan néger található.

Ilyen a pinczérnek a társadalmi állása az 
Egyesült Államok 1 >an.

A német ,  illetve p o r o s z  és b a j o r  pin
czérek társadalmi állása tűrhető ugyan, de udva
riatlanok, ami a germán faj jellege. Ha belépsz a 
kávéházba és leülsz, akár egy óráig is elülhetez 
annélkül, hogy megkérdené tőled: mit kívánsz? 
Tizenötször is elmegy melletted: észre sem vesz, 
mig meg nem szólítod. Végre aztán nagy nehezen 
rászánja magát és elhozza amit kívánsz. I)e ha azt 
hiszed, hogy szolgálatkézsége annyira terjed, hogy 
valami hírlapot a kezedbe adjon, akkor csalódó!, 
mert hacsak nem kérsz lapot, nem is kapsz soha.

Igaz, hogy néhány év óta e tekintetben nagy 
javulás állt be ott is és Bécsből s máshonnét ex
portált pinczérek, udvarias, előzékeny modorukkal 
máris majd nem kiszorították a lusta német pinczé- 
reket.

Még egy nemzet pinczéreiről akarunk meg
emlékezni és ez a t ö r ö k .  A török kávéházakban 
alkalmazott, benxzülütt török pinczér, az egész vi
lág pinczérei közt a legnagyobb ur. A kávéskanna 
az egyik kezében, a csibuk melyből időközben 
szippant —  a másikban, igy jár-kel a kávéházban, 
valódi mohamedán nyugalommal, annélkül hogy va
lami által zavartatná magát, mig a türelmes moha 
medán vendég nagy rezignáezióval várja mig a sor 
reá kerül. Akinek nem tetszik, az odébb mehet. A 
vendégek nem parancsolgatnak a pinczérnek, nem 
henczegnek vele, nem nézik le és ami a fő az a szó 
„Awfschreiben“ ott ismeretlen

Ilyen a török pinczér állása abban a hátra 
maradt országban.

Tószegby Károly.

A közönség köréből.
>yllt levél A sinus József úrhoz, n budapesti „I’iuezér- 

Küru vezérigazgatójához.
A múlt évben a tanonezok oktatásra vonatkozó 

következő körlevél lett kibocsátva:
„T. ez. A budapesti szállodások, vendégfoga

dósok és korcsmárosok tekintetes ipartársulata az 
alulírott pinczéregyletet figyelmeztette, hogy a te
kintetes ipartársulat által a pinezértanonezok ré
szere alapított iskola nagyon gyengén látogattatok, 
s hogy niég a beirt tanonezok is az iskola látogatá
sában nagyon hanyagok. Minthogy nemcsak a pin
ezértanonezok érdekében fekszik, hogy a hivatásuk
hoz szükséges kiképezést elnyerjék és miveltségö- 
ket tökélyesbitsék, hanem a pinczérek összességé
nek érdeke is azt követeli, hogy tagtársaik becsüle
tükre váljanak, a tisztelettel alulírott pinczéregylet 
t. Czimedet felkérni bátorkodik, miszerint a tekin
tetes ipartársulatnak a pinezértanonezok kiképzé
sének előmozdítására irányzott tevékenységét, me-s

lyet az alulírott pinczéregylet egész erővel ámo- 
gatiii kíván, a teljes Czimetl hatalmában fekvő min
den eszközzel támogatni és különösen oda hatn 
szíveskedjék, hogy minden az Ön felügyelete alatt 
álló pinezértanonezok az iskolai látogatásra nem
csak beírassák magukat, hanem az iskolát szorgal
masan is látogassák. Felkérjük t. Czimedet ezen 
támogatásra azért, mert meg vagyunk győződve, 
hogy a tekintetes ipartársulat által alapított iskola 
jótékony hatását csak akkor fogja gyakorolhatni, 
ha mindazon tényezők, kik az iskolai látogatásnak 
gyarapítására befolyást gyakorolhatnak, egyetértő
kig működnek. Midőn tehát t Czimcd becses támo
gatását teljes biztonsággal reméljük, maradunk 
Budapest, 1^80. Január hó, kitűnő tisztelettel Asmus 
József elnök. Lippert József titkár.“

Daczára ezen körlevélnek az egész, fontos 
ügy, mintha tökéletesen feledésbe ment. volna, mert 
ma már nem hallunk róla semmit.

Ennélfogva azon kéréssel vagyok bátor t.. El
nök úrhoz járulni, hogy miután a most megnyitott 
költséges tanfolyamra, nékünk pinezéreknek ke- 
vésbbé van szükségünk, mint a fenti körlevélben 
körülirt tanonezoktatásra, ezt tekintetbe venni és 
engem a tanonezoktatás ügyéről, e lap utján, némi
leg felvilágosítani méltóztassék.

Kelt Budapesten 18*1. október hóban 
kiváló tisztelettel

_____  Birley Gáspár.

Előfizetési felhívás.
A pártolás, mely lapunk megjelenése óta 

vállalatunkat kiséri, az elismerés, mellyel a 
szak társak, a közönség és a sajtó lapunkat 
illeti, bizouyitja, hogy jó utón haladunk.

Még mindig a kezdet nehézségeivel küzdve 
azon vagyunk, hogy lapunk szellemi része a 
kor és szaktársaink igényeinek megfelelve, 
tolmácsa, kedves olvasmánya, jó barátja, fel vi
lágositója legyen az egész osztálynak, mely 
intő szavával felrázza lethargiájából és tőle 
tellietőleg előmozdítja anyagi és társadalmi 
érdekeit és tisztázza a felmerülő kérdéseket.

A lapunk első számában kifejtett prog
ramúihoz ragaszkodva, azon leszünk, hogy la
punkat, illetve annak szellemi részét, mindin
kább a tökéletesedés felé vigyük.

Hogy mennyire sikerülend e feladat, azt 
majd törekvésünk és a jövő fogja megmutatni.

Addig is t. szaktársaink becses támoga
tását kérve, maradunk liazafiui üdvözlettel

a s z e r k e s z t ő s é g .

Előfizetési á rak :
iigesz evreI

Fél évre . 
Negyed évre

G frt .. kr
3 frt — kr 
1 frt 5u kr

Hírek.
Közvetítési statistlka. A budapesti szállodá

sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata és
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a budapesti pinezéregylet hely közvetítő-intézete ál- 
tal a 111. évnegyedben elhelyeztetett .‘1 főpinczér, 4 
tizetőpinczér, 44 éthordó és szobapinczér, 52 borle
gény, 1 pinezemester, 10 pincze- és csaplegény, 7 
evőeszköztisztitó,4 háziszolga, 15 legény (mindenes), 
l kávéfőző, 1 kocsis, 34 vegyes női személyzet, 
összesen 180 személy. Ezek fizettek összesen 3(10 
frt 01 krt. Kiadások voltak 20 frt 80 kr. Tiszta ha
szon 330 frt. 21 kr. Ezen intézet Preyer urnák 
ügyes kezelése alatt áll, és tekintetbe véve rövid 
fenállását elég sikert mutat fel.

Helyiségváltoztatás. A budapesti pinczérkör 
áttette eddigi helyiségét ugyanazon ház első emele
tének másik oldalára, mely által az egylet helyisége 
jóval nagyobbodott úgy, hogy a szobák hosszú sora 
most valóban impozáns benyomást gyakorol. A helyi 
ség 5 szobából előszoba, konyhából és egy gyönyörű 
nagy díszteremből áll. A diszterem, három nagy, tá
gas és világos szobából lesz egy teremmé alakítva. 
Az összes helyiségek parkettirozva lesznek, a falakat 
pedig díszes falszönyegekkel látják el. A munka 
nagyban folyik, úgy, hogy rövid idő alatt az uj, dí
szes helyiség tökéletesen be lesz rendezve.

Koszorúcska. A „Pinczérkör" e hó 19-én tar
totta meg koszorúcskáját, melyen az egyleti tagok 
széj) számban vettek részt,miáltal a koszorucskamint 
rendesen, sikerültnek volt nevezhető. Volt kisorsolás 
is, mely alkalommal a medaillont. P e g r i c h urhölgy 
nyerte el. A mulatság kedélyes és fesztelen volt.

Uj szakácskönyv. Budapesten S t r i m Győző 
egy uj szakácskönyvet szándékozik kiadni és pedig 
nem annyira magánosok, mint inkább vendéglősök 
számára, amennyiben Strim ur ez uj könyvében sulvt 
akar fektetni a nagyo d> mennyiségben való főzés és 
sütésié annak legegyszerűbb, legkönnyebb leggyor
sabb módjára, tekintetbe véve a kiadások és költsé
gek leszállítását és mégis kitűnő eledel nyújtását 
E könyv, ha megjelenik, hézagot lesz hivatva pótolni 
A szöveg, mint halljuk, magyar és német lesz.

A múlt számban szerkesztőnk távollétében 
megjelent nyilatkozat, annak tudta nélkül került a 
lapba, minélfogva, de egyébként is sajnáljuk, hogy 
ama nyilatkozatnak lapunkban helyet adtunk, miért 
is t. olvasóink szives elnézését kérjük, különösen, 
meit lapunkat ezentúl m i n d e n f é 1 e s a l a k t ó l  
t i s z t á n  akarjuk tartani, mi miatt abban a három 
fejti csoda állatban ezentúl megjelenő bármely Ízet
len piszkolódást még megvetésünkre sem fogjuk ér
demesnek tartani.

Török István úr, a „Pinczérkör" titkára s la
punk tisztelt munkatársa mint sajnálattal értesül
tünk a tisztviselésről lemondott. Visszalépését egy 
levélbe indokojla, de reményijük, hogy az Igazgató
ság részéről iparkodni fognak neki elégtételt adni, I 
hogy ezen ügybuzgo tag a lemondását visszavonja.

Veszprómy Samu ur, mai lapunkba megje
lent hirdetésére olvasóink figyelmét felhívjuk.

Sárkány testvérek árjegyzékét mellékeljük 
lapunk jelen számához. Ajánljuk azt olvasóink 
figyelmébe azon meggyőződéssel, hogy ezen ezég- 
társak iparkodnak megbízóik megelégedését, ügy 
az áruk jó minősége mint jutányossága által, kiér
demelni. Ezen ezég már rövid fennállása óta, külö
nösen p e z s g ő -  és a szu bo r o k  szállításában 
általános elismerést szerzett magának. (Czim: Sár
kány testvérek, Budapest, Xsibárus-utcza 2 sz. a 
váczi-utcza sarkán.)

§. §. Lapunk jelen számaihoz F ö 1 d v á r y J. 
fehérneműnk gyári- árjegyzéke vau csatolva, ajánl
juk azt olvasóink szives figyelmébe.

Dr. Gross a k á V é s s e g é d  egyleti orvosa 
lakik Károly körút, 7., rendel tagok részére napon
ként dél u. 3—5, kedd csütörtökön délelőtt 1 1 — 12 
óráig. — Dr. morzsányi Károly ugyan ez egylet 
ügyvédje, lakik: síp-uteza 7 sz.

Vidéki hírek
Székesfehérvárott a pinezéregylet megtar

totta az alakuló közgyűlését, a választmány által 
előterjesztett alapszabályok egész terjedelemben el 
lettek fogadva és szentesítés végett a belügyminis- 
teriumnak előterjesztve. Ezek jóváhagyás után a 
testvéregyleteknek be fognak küldeni. — Sopron
ban Seb  ró f Lajos vendéglős átvette az „Arany 
kakashoz “ czimzett vendéglőt az eddigi tulajdonos 
B u r k e r t, Jánostól. — Komáromban S t e i d 1 
Ferencz az „Arany hordóhoz" czimzett vendéglő 
bérlője f. hó 4-én kelt egybe E r b er Mariska kis
asszonynyal. A menyegzői lakomán igen díszes tár
saság gyűlt össze a vőlegény vendéglői helyiségé
ben. — Pápán S z á né  r Sámuel, Somlón levő idei 
bortermését szüret alkalmával eladni hajlandó. — 
— Somlyón a szüret f. hó 13—tói folyamatban van, 
tehát két nappal előbb megkezdődött mint az az 
előző években a hegységi szabályok értelmében 
történt. I)e sok helyen már annyira rothadásnak 
indultak a fürtök, hogy további érlelésről szó sem 
lehetett. Annyi bizonyos, hogy a bor minőségre 
nézve messze marad a tavali mögött, a mennyiségre 
azonban középszerű eredményt várhatunk. —  Ko- 
márommegyében a szüretelés a héten vette kezde
tét. Bár a termés úgy mennyiségileg, mint minősé
gileg nem igen volt kielégítő, vidám mulatságok 
zajától viszhangoztak a szőllőhegyek. — Neszmó- 
lyen 17-én vette kezdetét a szüret — Gyöngyö
sön a szüret erősen folyik. Mennyiségileg közép
szerű a termés, minőségileg gyenge maradt. A must 
mérő (Klósterneuhurgi) 1 1— 17 fok czukortartal- 
mat mutat; ára régi akoliként, értesülésünk szerint 
3 forint. Osongrádon a szüret e hét elején tar
tatott meg. Mindenütt nagy a panasz a szőlők rot
hadása ellen és Csongrádon is emlegetnek kárt, de 
a panasz nem oly nagy. — Nagybányán a szüreti 
idény szokásos készülődéseivel seholsem találko
zunk. Minden mutatja, hogy szüretünk az idén sem 
lesz. A mi kis termést megkímélt volna az idő, azt 
elpusztította a madár, mert pár puttón szellőért 
senki sem tartotta érdemesnek pásztort fogadni. 
Szegszárdon a szüret múlt hó 3-án vette kez
detét : a gyakori esőzés azonban anvira akadályozta 
a szedést, hogy a szegszárdi 3000 hold szőlő majd 
nem egészen szedetleu. A mi a kilátásokat illeti, azt 
hiszszük, hogy még mindég van remény, hogy jó 
közép minőségű vörös borunk lesz. A rothadás, mely 
a tulnedvesség folytán beállott, nem oly arányú, 
hogy a bor minőségét nagyobb mérvben befolyásolná.

Vegyesek.
Kitűnő találmány. Párisban egy Dengrenevü 

szakács oly gépet talált fel, mely a tyúkot, csirkét, 
fáezánt, pulykát, ludat stb. megöli, inegkopasztja, 
levágja, a beleit kiszedi, kiöblíti, aztán megsüti, sőt
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ha szükséges darabokra is szeli és egyenlő adagok- 
bana tányérokra rakja. Az a párisi lap, melyből e 
hirt átvesszük, megjegyzi, hogy Dengre e találmá
nya nagy horderejű. Higyje aki akarja.

Gyilkosság! kísérlet egy pinozér ellen. 
Milánó egyik kávéházában egy vendég, mert a fizető 
pinczér az összeszámolásnál „elszámolta magát,M a 
pinozért megtámadta és egy hosszú késsel veszélyes 
sebet ejtett nyakán.

Gazdag pinozér. Marseille-ben a napokban, 
mint a franczia lapok írják, egy Bicell nevű fizető 
pinczér halt meg, 82 éves korában, aki hat millió 
frankot hagyott hátra. Tiz éves korától kezdve pin- 
czéreskedett, soha sem volt kedve magát önállóvá 
tenni. Nőtlen volt s igy nagy megtakarított vagyo
nát, rokonaira és jótékony czélokra hagyta. A boldo
gult, még 70 éves korában is pinczér volt, ami csak
nem hihetetlen, de a forrás állítása szerint: igaz.

Csarnok.
Hogy étkeznek Párisban 1

Arra a kérdésre, hogy jól vagy roszul étkez
nek-e a párisiak, határozott választ bajos adni. Esz
nek jól is, az időhöz és körülményekhez képest. 
Jól eszik, kinek sok a pénze, s rosszul, a ki csak 
kevéssel rendelkezik ama „hitvány érczből", mely 
nélkül épen azok élhetnek el legkevésbbé, a kik 
leginkább ócsárolják.

Ha én Párisról szólók, első sorban a párisi pol
gári és munkásosztályt értem, azaz a Szajna város 
lakóinak amaz intelligens és szorgalmas elemeit, 
melyek a világvárosnak dicsőséget és fényt kölcsö
nöznek. Azt akarom olvasóimnak leírni, mint él a 
párisi polgár és munkás, mert csakis ezek köreiben 
találhatók fel az életmód hamisítatlan nemzeti sa
játosságai, inig a jobb módú osztályok életmódjának 
már sok közös vonása van hasonló viszonyok közt 
élő külföldi néposztályokéval. A helyett tehát, hogy 
ama f é n y ű z ő  v e n d é g l ő k e t  mutatnám be, 
melyekben a legegyszerűbb teríték személyenkint 
20 frank, valamivel jobb ebéd vagy vacsora pedig 
ez ár kétszeresébe sőt háromszorosába is kerül — 
elvezetem az olvasót a párisi kis polgárok és mun
kások által látog. atott vendéglőkbe.........................

Nagyban és egészben a párisi munkások és 
kisiparosok nem élnek rosszul. A keresetviszonyok 
itt meglehetős kedvezők, a munkadijak aránylag 
magasak s legtöbb esetben tisztességes megélést 
biztosítanak a munkásoknak.

Mikor a párisi munkás reggel hat óraköi mű
helyébe megy, betér egv C r é m i e r b e, minő te
mérdek van Párisban, hol első reggelijét költi el. 
Ez : egy csokoládés tej, vagy kávé, egy darab ke
nyérrel. Ettől kezdve a nap folyamán még két fő 
étkezési idő van : a dé j eu ne r  (villás reggeli-féle)
11 órakor s a d i né  r (ebéd) esti 6 órakor. Időköz
ben vagy semmit sem eszik, vagy legfölebb egy po
hár bort iszik, darab kenyeret mellé, s csak igen 
ritka esetben még valamit a kenyérhez. Hanem a 
(léjeuner és diner alkalmával jól hozzá is lát aztán 
a falatozáshoz. Az étkezés nem itren sokba kerül 
Párisban. I'j#— 2 frankért egy I)uval-féle vendéglő
ben meglehetős tisztességesen étkezhetni s van elég 
helyiség — úgynevezett g a r g o t t e - o k ,  — hol a

komfort tekintetében kevesebb igényű munkások 
még olcsóbban is tápláló eledellel jóllakhatnak-

A rendes foglalkozásban levő párisi munkásra 
nézve egyébként a pénz ritkán képez akadályt, 
hogy azt egye, amit épen megkíván. így például az 
o s z t r i g a - s a i s o n b a n  épen nem ritkaság, hogy 
egy párisi munkás vasárnapi ebédjét egy tucat 
osztrigával vezeti be s egy méltányosan gondolkozó 
ember sem fogja megszólni érte. Mert hát végre is 
a szorgalmas munkás, kinek eleget kell törnie ma
gát, legalább is ép oly jogosult, eszközei mérvéhez 
képest résztvenni az élet által nyújtott élvezetek
ben, mint a gazdag semmittevő, akinek kevesebb 
hasznát veszi a társadalom. Ezt az érzelmet, ezt a 
meggyőződést ösztönszerüleg táplálja minden párisi 
munkás s ennélfogva könnyen megmagyarázható a 
munkások öntudatos fellépése.

Ha étkezés idején Páris utczáin kószálunk, 
nem bírva megállapodásra jutni, hol keltsük el ebé
dünket, c sak  li a m a r ké z  ti n k be n y o m o t, t 
r e k l á m o k k a l  s é t j e g y z é k e k k e l  l e 
s zünk e l á r a s z t v a ,  m e l y e k  a k ö r n y é k e  n 
f e k v ő  v e n d é g l ő k  k o n y h á i t a j á n 1 g a t- 
ják.  Egy tekintet ez étlapokra s tudjuk: hol mi és 
mely áron kapható. Aztán bemehetünk egvik helyre, 
hogy megrendeljük, mi az ő étlapjukon étvágyunkat 
fölkeltette s mehetünk tovább folytatni az ebédet 
ott, hol ismét egy más Ínyünkre való falatot kapha
tunk. Ez igen kényelmes, s mert senki sem harag
szik érte, elég gyakran követett étkezési mód.

A vendéglőkön kívül, hol á la carte étkeznek, 
vannak Párisban középrangu étkezőházak is, hol 
tahié d’ boté lehet ebédelni, többnyire 2 frankért. 
Egy párisi ebéd főalkatrészei: kenyér és hús, leg
alább mindkettőből jókora mennyiség pusztittatik 
el. A kenyér kitűnő buzakenyér, mindig igen Ízle
tes, ellenben a leves soha sem ér sokat. A husada- 
gok nem épen nagyok, de hát lehet több darabot is 
enni. Burgonya és főzelék nem adatik a hús mellé, 
hanem azt külön eszik meg. Bor elmaradhatlan. 
Bor nélkül a párisi még egy darab kenyeret sem 
eszik meg. Pedig az itt kimért borról nem sok di
cséretest mondhatni; vagy a leggyalázatosabb rab
vallató, vagy a pincékben összepancsolt mismás; 
azért hamar be is csípnek tőle a párisiak, jobban 
mondva azonban: elkábulnak. S azt hiszem, ha a 
viz nem volna oly rósz, hogy alig élvezhető, félannyi 
bort sem fogyasztana Páris. I)e hát kivételek erősí
tik a szabályt. Vannak Párisban is borcsarnokok, 
hol aránylag jó és tiszta bort (literjét 80 centimes- 
ért) kaphatni. A drágább fajok jobbak is s 1 frank 
és 70 centimesért már teljesen élvezhető palackot 
kap az ember.

A párisi munkás ebédjét d e s s o r t fejezi be, 
melyhez legtöbbnyire még fekete kávé likőrrel is 
járul. A dessert igen változatos, még a legszegé
nyebb étkező helyiségben is. Télen többnyire kü
lönböző sajtok, füge, datolya, mandula, mozsolaszőlő, 
alma, körte, dió képezik, nyáron pedig friss gyü
mölcs, cseresznye, eper, dinnye, articsóka, lágy saj
tok stb. stb. Az afrikai kolóniák terményei töltik 
meg többnyire a párisiak csemege asztalait.

A boron kívül, mely a főitalt képezi, egész 
sereg másnemű folyadékot is fogyasztanak a pá
risiak s pedig nem kis mennyiségben. Első helye' 
foglalnak ezek között a likőrök vízzel vagy anélkül. 
A z ab si nt.h nagy  s z e r e p e t  j á t s z i k  a
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p á r i s i n k  k e d v e n c z  i ta 1 a i k ö z t, de azért 
a külföld nagyon téves fogalmat táplál ez ital élve
zetének mérveiről. Igaz, hogy egészben nagy meny- 
nyiséget fogyaszt Páris, (le azért, ha egyes szeren
csétleneknél szenvedélyévé válik is élvezete, s a leg
borzalmasabb következményeket vonja maga után, 
ebből nem vonhatni következtetést az egészre, a 
tény, hogy a lakósság legnagyobb része, ha egyá- 
talában élvezi is, mérséklettel élvezi az absintliet, 
igy pedig az semmit sem árt.. Vízzel kevert absintli, 
mint itt inni szokták, jótékony melegséget kelt a 
testben s fokozza az étvágyat. Azért, iszszák legin
kább evés előtt például d. u. 4—5 óra közt. Ilyen
kor a boulevard kávéházai telvék vendégekkel, a 
kik egy „absinthe pur“ vagy „nbsinthe gommé" 
mellett az újságokat, olvassák. — A franczia sör 
rossz és drága. Azért, újabb időben nagyobb mérvet 
öltött a külföldi sör behozatala s ma már két mün
cheni mintára berendezett, sörcsarnokban lehet jó 
bajor sört inni; a Palais-Royalban meg kitünű pil- 
senl sört mérő cseh vendéglő nyílt meg.

így esznek-isznak a párisink. Gourmand.

Szerkesztői üzenetek.
Q. H. ííyltra. Köszönjük szives figyelmeztetését A 

mutatványszámokat útnak indítottuk.
K. L. Béos. Jól esik látnunk, hogy annak a kom

pániának az üzelineire épen Bécsitől figyelmeztetnek ben
nünket, s hogy ott is megbotránkozást kelt. De megveté
sünket nem fejezhetjük ki jobbau, mint ha hallgatunk. 
Az olyan embereket úgy sem lehet megsérteni.

H. S. Budapest. Legezélszerübt ha ez ügyben a 
„Magyar keresk. I.apja" kiadóhivatalához fordul, (Vác.zi 
Utc.za 10. .37. ) ahol könyvvezetők csekély dijórt elhelyez
tetnek.

V. S. Budapest. Köszönjük a ezikkeket és a szives 
érdeklődést

W. M. Kolozsvár. Hadd lássuk a ezikkeket. Hibás 
ortográfiája sose riassza vissza az Írástól. Csak a gondo
lat, az eszme legyen jó, a többit majd elvégezzük mi.

Mindazokat kiknek a szerkesztő távolléte folytán 
nem válaszolhatunk, lapunk jövő számára utaljuk

A „szállodások, vendéglősök
én

koresmárosok i pertárs ulatu
én a

„ b u d a p e s t i  p i n c z C r e g y l e t "
l i e l y k ö / .v e U t á  I n l é z e f « k

Budapest, IV. k..  i;rin.Uü8-n c;.» H. m.
közvetít inindeiiiiemii szak

beli férfi-és nős/.einélyzetet a 
leggyorsabb slegpontosabban.

Az iroda teti-mS vei Preyer  Lajos 
ur Uicutott mén, kihez in ;i t i sz t i t  
meií h ' z ;Ik .. k intézetniük, min ellent) .» 
az figymtkeéai teendőket Sperlich Jó
zsef ur végsi. Tisztelettel

az elnökség.

Budapesti ezégek.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a következő jó hír

nevű czögeket bevásárlási forrásul:
Rothhauser testvérek, cliinaezüst- és alpaca-raktúr 

Deák h’erencztér C. sz.
Zollerln Mátyás, Bádogos-, érez- és fényezett áruk 

gyáriraktára; viz és legszesz berendezések, Sobestyéntér. 
Gyártelep : nagydiófa-uteza 15. sz.

Borovltz Adolf, bor bizományos, király-utcza 9. sz.
Tömösváry és Frohner, bel- és külföldi borok nagy

ban és palaczkbani eladása, Józsefién
Holle M. pezsgőborgyár, hajós-uteza 31. sz.
Drézsa L. vasbutor gyáriraktára, király-utcza 28. sz.
Karikás Lajos, férfidivatárukereskedő, Dorottya-utcza 

3 'szám.
Brázay Kálmán, fűszer- és gyarmatáruk-üzlete, mú

zeum körút V 3.
Kertész Tivadar, Dorottya-utcza 1. Különféle kony- 

haeszkö/.ök, chinaezüstczikkek, világítási tárgyak, aczél 
késnemüek és theae zközök stlt stb.

Varadi Béla, fehérnemüek gyára és féríidivatezik- 
kek raktára, kishiu-uteza 9. sz. és váczi-utcza 24.

Flsohor J. porczellán-edény- és kályharaktára, bécsi- 
utcza G.

Pál K. vadhuákereskedő, torony-uteza 1.

g  A „ V E N D É G L Ő S Ö K  L A P J A11
tisztelt olvasóihoz.

20 évi tapasztalataim és minden irány
ban fentartott jóbirnevem elegendő bizonyí
téka annak, hogy igen tisztelt megbízóimat 
mindég kielégíteni képes vagyok.

Ajánlom magamat minden a kávés
vagy vendéglős szakmáihoz tartozó segéd
személyzet megszerzésére Tisztelettel

I t u t M c l ie r a  M i h á l y  közvetítő. 
Sebesténytér, Budapesten-

■f Mi,"
B u d a p e s t ,  I V .  k e r ü le t ,  K á r o l y - u t c z a  1 . s z á m .  (29. b o lt .)

Vegyészeti termékek es festöszerek.
Vegyi készítmények a háztartás gazdászat, borászat és gyáripar számára.
Alkohol tinomitott 40’ 1 L ite r .........................................  11
Osersav végy. tiszta 1 kiló....................................................
Clycerln „ „ 28° 1 k iló ........................................... r
Egetett ezukor 1 k i ló .......................................................  r
Márványpor 1 k iló ............................................................ r
Vlzaholyag Saliansky I. rendű 1 k iló .............................. r

„ Beluga 1 k iló ......................................................
Salloylsav lleyden tanár-féle 1 kiló 

1 He

55 kr.or.
1 40

-  50
—  20 
1G 50 
15 50 
12 . —

I éktől iter must 10 gr. Salicyls&v hozzáadása által ter
mészetes édes izét 2—3 hóig megtartja.

Franozla zselatin borderitő 1 kilón.................................  „ 1.60 „
1 Hektoliter bor egy táblácska zselatin által (G) deríthető.

Valódi amerikai ruggyanta bortömlők
4 centimét, átméretü 3-os pamut betéttel I. rendtl 1 Meter „ 4.51 „
® n . . . .  " , » . » w II- n 1 n n 4. „
Borostyánkőlakk szohapallóra (5-féle szín)

1 kiló 10 négyszög Meter tér bevonása......................... „ 1.50 „
Különféle borUlatok, málna, eper- ananász égvény, valamint 

különféle Illó olaj és méregmentes festékek, Likőrök és cznkor-ké- 
ssltményekhes.
Sziksó száraz és jegeczes, lúgessentia, - zappanfőzéshez. Fertóztelenitésre 

Oarbolsav, Carbolsavas-mész és vasgállcz.
Külön árjegyzék, valamint minta és használati utasítás kivánatra 

ingyen és bérmentve küldetik meg.a w w w w w S  vöocxxxxx xxxx: xxxxxxxxxx:

LETI LAJOS
V e n d é g l ő i  é s  k á v é h á z i  
s z e m é l y z e t  h e l y k ö z v e -  

t i tő  i n t é z e t e .
Budapest, egyetem-ntoza 7.
Üzleti verések é» eladások 

eszközöl tettnek.

Első magy. egyesületi könyvnyomda (Dorottya-utcza 11.)




