
Budapest, ISIM), október hó 15.

VKXhKIiMisTlK. K.U I .*'i|<. PIXC/ÉIIKK És KÁVÉSUKCI IUIK OIW/.Á"<.'iS XVI "M l l.'IVIM l-M 11: I '  \< „ORSI. VENDEGLÍlS SZÖVETSÉfi ■ ELŐKÉSZÍTŐ BIZIJTTSÁGÁNAK HIVATALOS LAPJA

Megjelenik minden hó l-ón és IS-én. | Saerkeuztö  és la p tu la jd o n o s  FLÓH GYŐZŐ. | Szerkesztősét̂  és kiadóhivatal: Bndapest, Vili., Yás-nlcza 18,

Lii|i.ink jelen si.'intármk tartalma: Krtesité̂ . —

IK/S.)*’—' A hazaimig jegyében. (Irta: 
Docxkttfik Mihály.) Az ország szivében 
.Irta: Boór Jen.',.) — Üdvözletek. — Szer
vezkedés és mozgalom. tHivatalos rész.) — 
Sajtipar Magyarországon. I Irta : Bakonyi.)

A uii gisztálynuk. Pázrmindy Péucs 
ci kkei. (Iria : Giéiiiisz.) — Kiiliiiitélék. — 
Hyásuovat. Mimién Támla tarisznyáié- 
ML — Mos-xo Mlilöii . . (Vers. irtó :
hivatali iizenetuk. — Tároza. (Krónikás ver
sek, Botothit. | — Hirdetések. Z

Előfizetési ár
Egész évre I) t'rl. — Félévre H írt. 

— Negyed évre I Irt í>0 kr. Borfiuk- 
nak: fél évre I fi t ">11 kr., egész évre 
:(Irt. Egyes széni ára kr.

Kelkéretnek n t. előfizetők, hogy 
maradt előfizetési dijaikat liekiililem 

szíveskedjenek, nehogy a szétküldésnél 
fennakadás történjen.

Értesítés !

Lapunk l. elöfi-etöil is olvasón ér
tesítjük, miszerint az eddig Szegeden 
megjelent „ ÚJKOR'' lapunk október 
i-tiil Budapesten jelenik meg.

Értesítjük továbbá I. előfizetőinket 
hogy tápunk jelen szánuitöl kezdve nem 
az eddigi, hanem „ liyKORl.APOK- 
ezitneti Jog megjelenni.

Lapunk ezen caiiiii’dllotsdsdl azon 
megokolással adjuk köztudomásra, mi• 
szerint a Budapest székesfővárosi pol
gármesteri hivatal egy ugyancsak ily 
czimmel (,, Ú jkor, társad hetilap) 
bejelentett lap miatt, a fővárosban 
lapunknak további megjelenését esak 
más ezim alatt engedélyezhette. — ,4 
szándékolt „ t.jhorszak* czimet ugyan
ezen okból nem vehettük főt.

Amidőn tehát t. lappártolóinkat a 
lapáthetyezcs és ennek czimváltoztalá- 
sárót értesítjük, kérjük, hogy a .szel
lemében, czéljában és törekvéseiben régi 
„ Újkor"-/, illetve „UJKORLAPOK'-at 
ezután is mint eddig, részesítse jóin
dulatában és támogatásában. 

líaznJiHi és kortársi üdvözlettel
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P ro g ra m m u n k !
Legnagyobb élő tirátonink, Ugrón 

Iiáboi- szavai jutnak eszembe:
„Kérditek, mi az en programmom ? 

Adjátok ide az ég villámait, hogy 
agyonsujthassam vele ellenségeinket. 
Ez az én programmom.-

Kérditek, mi a mi programtanuk? 
Fajunk a osztályunk szeretett; — ez a 
mi programmnnk.

Az a rajongó Imzaszeietet, atnulylyel 
soviniszta lelkünk egész melegével, büsz
kén valljuk magunkat magyaloknak; 
osztályosaink s szíj iparig ónk szebb 
és job.. jövőjébe, tár.yada'mi nagy híva 
tásába vetett rendithetleu hitünk: ez a 
mi programtanuk; ez a világitó fák
lyája a mi itirlajiirói működésünknek.

Magyarságunknak s kenyeret és pol
gári állást nyújtó foglalkozásunknak 
akarunk és lógunk szolgái, vezérei — 
apostolai lenni.

Azért fogtunk tollal, hogy szellemi 
bajnokaivá szegődjünk a mi osztályunk 
haladásának.

Ereztük, tudtuk, hogy szükség van 
ránk.

Hivatottságuukat megítélni — szak- 
kőzőnségunk, karlársaink vannak hi
vatva; az a szakkőzünség, amelyről mi 
elmondhatjuk, hogy értté -vele; meg
értve és megértetve; a szellemi közös
ség drága kapósa által velünk egyesülve 
osztályunk jövendőjének máris szilárd, 
biztos alapja.

Ez a szakközönség az összetartásnak 
(ami pedig minden jóratörekvésnek 
első és elengedhetetlen feltétele) osz
tályunkban eddig példátlan bizonyítékát 
szolgáltatta.

Nem igaz tehál, hogy ez az osztály 
képtelen a uiHga sorsát intézni.

Igaztalan vád s csakis a blazirl kis
hitűség mondhatja, hogy a mi osztá
lyunk javáért nem érdemes közi-emun- 
kálkodni.

Ott van előliünk a legnagyobb ma
gyar: Széchenyi István ragyogó példája.

Ha ü a százatleleji Magyarország re
ménytelim állapotán elkeseredik s azt 
mondja, hogy e nép javáén nem érde
mes kozi"-::iiködni, Isten tudja, mi lett 
volna a mi szegény, elnyomott és árva 
ne.nizolunkböl.

Uh ez a nagyiélek a szeretet isteni 
ajándékával felfegyverkezve látott az 
emberfölötti küzdelemhez, hogy népét 
lölemelltesse.

S a szeretet fenséges érzete látnoki 
erőt adott neki, hogy belekiáltsa a 
világforgás zúg,’: árjába öröklétű mon
dását : Magyarország nem volt, hanem 
tesz 1“

És a mi szép Magyarországunk ma 
iná- méltán soroztunk a világ legmü-

Jliuket is a szeretet élteiadó lángja 
hevít, tüzel a soha nem lankadó mun
kára, hogy osztályunkat, fölemelhessük 
a jelen nyomorából a jövő jólétébe.

A tiirlietlen akarat, az elöretörekvés 
elvitázhatatlau példáját íme a fővárosba 
jövetelünk alkalmával azonnal szolgál-

.Jeletl megjelenésünkben, lapunk jelen 
számában immár olyan lapot nyújtunk 
a mi közönségünknek, hogy ebben büsz- 

| ke.ségiiaket és örömünket egykép ta-

l’ei veink és Ígéreteink fokozatos meg- 
valósit ásói nk, bevallásának íme itt a 

I bizonyítéka.
A mi lelkes pirloló közönségünknek 

i így fejezzük ki, igy rójjllk le a mi há- 
1 Iánkat.

A főváros szellemi központján, a fej

lett technika segítségében: a külső és 
belső fejlődésnek uagyhasznu segéd
eszközeit ismertük és találtuk lói

Élni akarunk veink.
Itégi szán,lékünk kivileiének idejét 

elérkezett nek látjuk.
Ügyünk s czélunk érdekében valónak 

ismervén fel lapunknak gyakoribb meg
jelenését, elnatároztiik, hogy azt még 
ebben az évben (és pedig inár az 
O. 1’. E. fenntartó bizottságának meg
alakulása idejére) a mostani 2-szeri 
megjelenés helyeit a jelen alakban ha
vonta í szór fogjuk megjelentetni.

A többszöri megjelenés több terel, 
nagyobb alkalmat nyújtaná terveink 
keresztülviteléhez a nem csak hivszol- 
gálali. hanem minden uiás tekintetben 
is üdvös leend.

A jóravaló eszmék nem elég, hogy 
megszülessenek és lel vettessenek ; foly
tonos felszínen tartással ébren is keli 
azokat tártául.

Pinczérkarunknak örvendetes szellemi 
l'ölpezsdiilésn pedig szinte kiáltólag kö
veteli az időről-időre való megnyiiat- 
kozhatást.

Mindez pedig a mostaninál sokkal 
inkább lesz lehetséges lapunknak több
szöri megjelenésével.

Az összetartás kapcsát még szoro
sabbá, a testvéries szellemi egyesülési 
még intenzivebbé tenni: ez a czélunk 
s ezért szellemi és anyagi erőnket, szó
val  ̂mindenünket feláldozzuk, amink

Magunk elé tűzött nagy czéljaink 
teljesülése tehát rajtunk nem — a erős 
hitében vagyunk annak, hogy a magyar 
vendéglős- és pinezérkuron sem — fog 
múlani.

Teljes bizalommal és hittel fordulunk 
tehát hazánk szakközönségéhez. amidőn 
lapunk támogatásira és terjesztésére 
iparunk s osztályunk létérdekére való 
hivatkozással tisztelettel lelliivjttk.

Szakközöuségilnk párt lógása és támo
gatása megadja nekünk a módot, hogy 
czéljainké.rt az Addiginál is nagyobb 
erélylyel s czélravezetübb eszközökkel

Az „Újkor-Lapok" Tározója,
H ű r e  n i  Te a, s  v e r s e k .

írja : Botor.

.,Mondja « krónikás: „itt van könyvein itue. 
i-',irtatni, tanulj abból és gyönyörködj benne. - 
A bóka a tudós igy szól: Irt u könyvel veszed. 
Olvasd, hogy bülcaebb ér okosb' legyen eszed.- 

Hm, hót én mit mondjak, én a poéta fó,
Kinek leje Inlyton verses fazékba ló.

Krónikát tudományt n holmi blfleaeségtl, 
líégi hajdan korról is valami szépet:

Krónikás véreimben olvasliatoil rendre

Mindannak daceóra akad majd soromba, 
lágy egy szólás, mi lón lesz kissé goromba ;

Hogy ki? majd megmondja azt a jó vcrsbiró.

Ilónyat ittak akkor, mikor még nem írlak ? 
Mikor nap, liol.l és Ibid még melyen aludtak, 
Valahol a mélybe vagy tudja ki merre.... 
Nem volt akkor teás csak a mindenség helye. 
Kinél és Üres volt minden mint a pokol,
(Pedig még akko: ez sem létezett sehol:

Hondáié az ég: „itt valamit kell tenni-.

| fle elég az Imzzá: megszerették ngymósi,
S így ini loll a vége, Iáim lógjuk iiiiml)órt. 
Ez pedig úgy történt, hogy egy fényes nappal,

S maga elé czitállatá Adóm Évát.
K ■ illíréit hozzájuk ilyenforma ,1 .

Teremtük embert és annak szép világot, 
Majd megfizettetem, ón o fáradságai -

Ezenkívül tengeri, mezőt, fitt. ló:, bokrot, 
K ezek tetejébe egy szép égi boltot.
Hogy azután mindrn ,Hígét elvégezi, 
Adóm és Évót egy szép kertbe belyezéj 
Hol krónikák szerint; Adómba egy napon,

1 e: i-enoeieh, 

. ,tj ■" éhetek.

"  neki kellett, a balóltbozé étek: 

llejh, azóta minden milyen máskép lenne.

Isten adta asszony... látod Éva. látod.
Miattad vesztettük cl a menyorszógot :
Ha te nem lettél vén. te... no meg az alma, 
Az emborek közül senki meg nem halna. 
Élnénk szépen s Bokán ez árnyék világba,
Bár ha volnánk any ai, is mint, rossz vargánya , 
Nem vén ekkor szükség étel vagy ruhára, — 
Mennyi sok pénzt nem dobnánk ki most hiába I 

Igaz, hogy Adóm is hibás volt, vagy gyáva : 
Minek hallgatott az asszonynak szavára?
Ha szép Évácskának meg tetszett az alma,

R'ngy látszik Idámnak látszott Évácskája, 
Annak piros almáitól, pirosb orczája; 
llát még iczi-piczi csókra álló ajka,
Boldog volt Adóm, ba csókolhatott rajta, 
így tértént aztán, hogy történt, ami történt, 
Adóm mugháma, do feledte is tüstént ;

Gondoló: „törődjék ángyom asszony véle .. •"

jött a gondolata V : Hnrczotkodni kellett Éva h
Lapunk mai szám a 8 oldal.
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kiizdhessHnk ; mi Imiiig azzal felelünk n 
minkéi tanulgató közönségünknek, hogy 
bizalmáért lapunk folytonos fejlesztését 
adiuk cserébe.

Kel tehát szaktársaink I Önzetlen tá
mogatásukkal, lapunk terjesztésével se
gítsék a mi tértünkéi '»• ügyünket a 
méltó sikerhez r - mi megfogadjuk, hogy 
szent hivatásunknak igaz és hit sáfárjai 
leszünk mindhalálunkig!

A iiiiify átadás.
Közel áll hozzánk immár az az idő

pont. amikor az „Országos Pinezér- 
Egyesület- létrehozására megindított és 
általunk eddig irányi lőtt mozgalom 
további intézését éi. vezetését lelesz- 
sziik fővárosi kai társaink kezeibe. 
Egyik kétségtelen jele ehez való 
intézkedéseinknek azon tényállás, hogy 
eszménk Ilii és állhatatos propagálója, 
ezen lap, elhagyva szülővárosai, lel
vonult arra a térré, a híd a döntő- 
küzdelem lészen megvívandó; a mely 
küzdelemnek azonban csak győzői, de 
legyözottei nem lehetnek soha.

Szép hivatás, magasztos feladat 
háramlik azzal fővárosi kartársainkra, 
hogy ezen mozgalom vezetését, — a 
melynek nagyszabású méreteit csak 
czéljaiuak üdvös volta és nagysága 
múlja felül — kezeikhez veszik. Kiter
jed az ország minden zugára és merem 
állítani, hogy ma már nincs oly pmrzér 
az ország területén, a ki az országos 
pinczér-egyesület eszméjével, annak 
mozgalmával, ha nem is aktív, de vala
mely vonatkozásban nem állana; vala
mint azt is merem állítani meggyőző
déseim alapján, hogy hála Latén, nagyon 
csekély .azok száma, a kik e mozgalom 
jelentőségei és üdvös voltát he nem 
látnák és annak ezéihoz jutásában lel 
nem ismernék életbevágó érdekeik islá- 
polását.

Be kell bár, hogy ismerjem azt is, 
— ezt is  szerzel! tapasztalataim alapián 
teszem hegy vannak mozgalmunk
nak passzív elemei is, a kik, habár 
belátják is a i zéi üdvös voltát, de tét
lenségük vagy nemtiirödéségük lekötve 
tartják erejüket, a mit a czél érdeké
ben hasznosan tudnának az ügy embe
rei érvényesíteni; vannak nemkülömben 
olyanok is, a kiket kishitűségük két
kedővé tesz, a kilátásba helyezett siker 
kivivhatása iránt. Küllői külőmben vsak 
>:•/, látható, hogy mint minden egyéb 
lény és tárgynak, ugy a mi mozgal
munknak is meg vannak az ö alkat- 
elemei. Igen is  alkatelemei, hangozzék 
bár az akármilyen furcsán is, hogy 
azok, a li k mozgalmunkban aktiv részt 
nem vesznek, hogy azok is  a mozgalom 
alkale.leméül számíttassanak. Már pedig 
az ugy vau. Sőt éu tovább megyek <U 
még azokat is a mozgalom keretébe 

■ v -  annak a'kateieuiéiil lekin- 
tem, a hi akcziónkkal szemben retograd 

tat, s . gy m iért: arra sem 
mara tok adós a válasszal. H a tudnillik 
azt akarjuk, Imgy egy felvetett eszme 

■ --in. hogy HZ ne 
link; :i az érdektelenség mélységébe, 
ahoz mindazok az elemek szükségesek, 
a melyeket felsoroltam, — süt ha nem 
volnának, mesterséges utón kellene 
azokat megteremteni. Kell, hogy legyen, 
a ki azzal nem törődik: kell, hogy 
leg ye. « ki annak sikerében nem bízik,

sót keli, hogy olyan is legyen, a 
ki annak -ikeréi, ellenzi és gátolja. Az 
ügy 2azi embereit, — a k ik az eszme 
üdvös voltával tisztában vannak és 
annak diadalra jutásában bíznak és 
leikül elég erős almz, hogy abban 
hinni, de igazán hinni is  tudnak, 
azokat az eszme gyakorlati megvaló
sulásának ezen látszólagos akadályai 
csak fokozottabb munkára, ügyük ér
dekében erősebb agitáczióra sarkalják: 
a minek nyomán pedig az eszme térről- 
'ért I' elül «'•- ie.i-merb-tö, megérih-tó 
alakká jegeczesedik. A kiizdéste terem
tett és küzdeni tudó ember már a ter
mészetből ugy van alkotva, hogy minél 
nagyobb az előtte lévő akadály, p.nnál 
szivósabban (igyekszik azzal megküz

deni, hogy czéljál érhesse; és en 
hiszem, hogy a természet rendje a mi 
mozgalmunk híveivel szemben sem fog 
fordított arányi mutatni. Miért is  hiszem 
süt tudni is vélem, hogy nz országos 
plnczér-egyesület eszméje, a melyet 
ma már sok jó einher vall az övének 
nem csak, Imgy meg fog valósulni, de 
arra nem is soká kell már várnunk.

Én tellát ebből a szempontból tartom 
megítélendőnek a mi kartársainknak

galiuiinkkal szemben passzív állást, vagy 
ellen-állási foglalnak el s a kiket én a 
„látszólagos akadály" nevével illetek. 
Knyire kell őket taksálni; se többre, 
de kevesebbre se. i>k tehát a lenti 
értelmezés és az éa benső meg
győződésem szerint igen is szük
séges alkatelemui a mi mozgalmunknak, 
habár önkéntelenül, akaratlanul sőt 
annak ellenére is. Negatív alakban 
tehát igen i- részesei lesznek a Ilii 
ügyünk sikerének. Rendeltetésük a mi 
mozgalmunknál az a mi phosphoré, kéné, 
széné és salat romé a puskaporban, 
gyújtanak, mint ezen alkatrészek is, 
hogy ők inaguk is megégjenek, miglen 
összhatásukban önkéntelenül is  a golyó 
kitaszitójává válnak.

pontján nem mellőzhettem, hogy mozgal
munk létesülendő központi vezetőségé
vel én, a ki ez idő szeriül még a 
vezetőség élén állok, mozgalmunk alkat- 
elemeit megismertessem, mert első szük
ségnek tartom, hogy azzal, a mivel 
foglalkozunk, tehát leiadataink tárgyát 
megismerjük. Nem akarok vezetőségbeli 
utódaink követendő eljárására befolyást 
gyakorolni; vagy, mint. mondani diva
tos: annak prejudicalni, de nn magam 
iránti kötelezettségemből kifolyólag ki 
kell, hogy mond jam azon véleményemet) 
miszerint nem tartanám az ügyre nézve 
üdvös dolognak azt, ha ezeu ma még 
télien elemei mozgalmunknak más meg
ítélésben és ennek folytán más elbánás
ban részesülnének a központi vezetőség 
részéről, mint a minő ítéletet én ma
gamnak e sorok közt megformáltál/

De kiiISmben hasztalan is  volna ezt 
másképpen akarni, mert hiszen kény
szert ugy sem lehet alkalmazni senkire, 
és arra nem is  volna szükség; mert 
valamin (hogy a gyümölcs napról-napra 
érlelődik a nap melege által, épp ugy 
majd az eszme jósága, szépsége és 
annak igazában rejlő melege által le 
lógnak olvadni azon szivek és agyak 
kérgei is, a melyekbe a nemes eszme 
addig még nem tudott magának utal 
törni. A jelen helyzetben azt tartom a 
föladatnak, hogy egy. a hivatása tuda
tában ég annak kellő magaslatán álló 
központi vezetőség legyen, a mely az 
eszmét folytonosan ébren tartsa, azt 
szüntelenül propagálja, a mozgalom 
anyagi eszközeiről gondoskodjék és 
annak meglévő tényezőit —  értve a 
vidéki m. bizottságokat — a czél 
előbbre vilele érdekében ész és 
czélszerüen felhasználja.

Épp ezért megnyugvással tölt el 
bennünket és minden igazi iigybarái- 
link ölömére szolgálhat, hogy a tolyó 
év jnnius havi szegedi országos kan- 
l'erenczia határozata értelmében fővárosi 
karlársaiuk ve-zik kezeikbe a mozgalom 
további fejlesztését és vezetését. K/z-1 
tehát oda j illand a mozgalom központja, 
a hol annak tényleg lennie is kell, hogy 
a siker biztos zálogát bírhassuk.

Még egy-két lépcsőfok és mi, mint 
az országos mozgalom eddigi irányítói 
lelépünk országos pozitiónkról, hogy 
szőkébb köreinkben annál intenzivebben 
szolgálhassuk a szép ügyet, a mi annyi 
sok ezer pinezér üdvére és javára 
irányul. Tesszük pedig ezt igazi öröm
mel és kellő átgondoltsággal, a hogy t. 
i. azt az eszme győzelmére nyíló kilá
tás nekünk diktálja.

Addig pedig szorgalmasan dolgozunk, 
hogy a „nagy átadás ' utó Iáinkkal 
rendben folyhasson le.

Tóth Endre,

A lu a lM j jagfébao.

ig -n ! A haznliság jegyében, a triko
lor szent jelvényének varázs* és az 
édes anyaföliliiek olt hatatlan szerelnie 
által vezéreltetve jutott el az O. 1'. E. 
eszmén* a megvalósulás küszöbéig, az 
„Újkor" pedig Szegedtől Budapestig.

Azon eszméktől ihleietlen s azon el
vek sikerein fellelkesedve, amelyeket az 
„tijkor* vall migáénak, tollat raga
dok, hogy pályájánál; e jelentős for
dulatán szép hazámtól e távol eső ide
genből is  üdvözöli essék n vezér, oki 
osztályunk érdekeinek védelmét s er
kölcsi nívójának hazafias szellemben 
való emelését i gikép hivatásának tartja.

Amidőn pedig jelen szerény soraim
mal a küllő,dőli élő pálya- é* iioiilii.ir- 
saiin zöme. hazafias érzésének vélek 
hangol ndui, nem mulaszthatom elánnak 
hangsúlyozását, hogy mi épen azért vi- 
sehetünk az Országos l ’inczéi-lígyesii- 
let mozgalma s annak vezetője, az 
,,tíjkor" iránt liaiárlal.iu bizalommal 
és szeretettel, meri az, elleniéiben más 
osztályok törekvéseivel: czélját, boldo
gulását csakis nemzetünk érdekeinek 
előmozdításával, magyar voltunk szem- 
elölt tartásával óhajtja elérni. Szüksé
gesnek, sőt elengedhetetlennek tartom, 
hogy szó essék arról az anomáliáról, 
hogy amíg majd emberfölötti küzdelem 
folyik a magyar pinezérek országos 
egyesületének létrehozásáért s miiig a 
külföldön is magyar kört tartunk lőnu, 
addig otthomi, saját tűzhelyünknél a 
hazátlan jövevény, a genfi srciió képes 
volt lábai' megvetni s híveket toborozva 
sátrát felütni, mondanom sem kell. hogy 
saját magyar egyesületünk érdekeinek 
rovására.

Kartársaim ! K ik  magyar pinezérek 
vagytok, édes hazai levegőt szívtok, avagy 
sziilőfólilelekiöl távol eltek hivat Adtok
nak, szóljatok: szabad-e, azt eltűrni, hogy 
amig magyar egyesült lünk létesítéséért is 
minden erőnket megkell feszíteni,mon
dom, addig egy nemzetközi ss icziális 
társulás legszűkebb utllionunkTmn, or
szágunk fővárosában jön létre, hogy 
azon áldásos mozgalomnak, amely egye
dül hivatott n mi érdekeink védelmére, 
kerékkötőül szolgáljon?

Szabad-e, összetett kezekkel néznünk 
a genfi seetió aknamunkáját ?

Nem és százszor is  nem 1
Meg kell akadályozni annak terjedé- 

.-ét, mert az a térfoglalás, amit a genfi 
■ seclió nálunk elér. ellenkezik a mi leg- 
vitálisabb érdekeinkkel.

Azokat a czélokat, amelyek a genfi 
klub programmjából akczeptálhatók, 
megvalósítjuk mi magyarul is, a mi 
országos egyesület iink felállításával, test
vér n testvérrel, magyar a magyarral 
egyesülve a jó és nemes törekvésben.

Magyarok vagyunk, azok is  akarunk 
maradni utolsó feliclfe.tünkig, vessen bár 
» sors a világ bármely pontjára; azért 
mi csak azt a zászlói követjük, amelyen 
szép hazánk, Magyarország dicsősége 
vall felírva.

Éljen a Magyar Országos Pinezér- 
Egyesület.

Udv a derék zászlótartó „ Ú jk o r
nak Budapesten.

Docskdlik Mihály.

Az orsziiir szi váltén.
liud.ipcrt, ISStl. október 13.

Az örökkévalóság soha el nem tűnő 
küzdelmei közepeit, majd a remény ere
jétől vértezve, majd meg a lankadds 
keltette keserű fájós érzelmektől 
bágyadt, már-már kilárailt küzdők se
rege által folytat tátik közel két év óta 
egy tiiáni liarez. Egy gigászi küzdelem 
a magyar pun-zén-k j..vö|ééri, ez osz
tály tagjainak ujjáébredéseért, szóval 
mindazért, amit az 0. P. K. eszméje 
jelent nekünk.

fcs ime. alig két esztendő múltán oda 
ju'oltunk, hogy ennek a nemes eszmé
nek önzetlen hirdetője, az „Újkor", fel
hozott Szegedről, az allöld metropoli
sából egy már az országban körülhor

dozott lobogót Bud-ipestra; azon fel 
szentelt szeplőtlen zászlói, a melyei 
saját maga bontott k i és a melyei 
daczára minden ellenactiónak, sárdobás-

amily tisztán és nemesen kibontod.
Hogy tehát e réven mozgalmunk a 

különféle átalakulások után eljutod a 
jelen stádiumba, tartsa szakosztályunk- 
nak minden miinká-a megketliízietell 
erkölcsi föladatának, hogy ezen eszmé-
ért áldozzon; azim eszméért, a inelv
kél évvel ez-.'Öit iiiin i valami II M es
siás születésének ti Ion
végig osztályunk tagjai közölt, és a
melynek fényes diadala társadalmi lé-
nyezövé fog emeliü bennünket.

Szigorít erkölcsii kötelességünk i
áhlozni az „(irszágas /inczéi-egye- 
sülét" Riznv'jónek megvalósulásáért, 
mert csak a benne foglalt pontok létre- 
jövetelének kapi-sán (úgymint: szakis
kolák, - -  önképzőkörük stb.. ' jutunk 
oly helyzetbe, hogy szakosztályunknak 
kulturális életét, generáezióját magyar 
szellemben fejleszthessük illetve nevel-

A mozgalom tehát e lap által a 
vidéken előkészítve fényesen kifejlődött 
és most elérkezett oda a hova való, — 
az ország szivébe Vissza tekintve a 
közeimüli kél év küzdelmeire, csak 
illanó p-rezeknek, linó pillanatokink 
l tiaiiek azon nehézségek, melyekkel az 
(I. P E  magasztos mozgalma a vidéken 
megindult. És ma, hogy végre itt lalálja 
magát a fővárosban, ujia és újra kitörő 
lelkesedései követjük az „Újkor* által 
irányzott inat, a szabadulás uiját. 
Megjön tehát az óra s pillanat, a mikor 
a hon szerelem magasztos érzetéiül fel
villanyozva, b.-pesti kai társainkul egye
lőmben élvezhetjük az 0. P. K. meg
valósulásának dic-ö ünnepéi.

Magyarország pinezér kara csak 
örömmel üdvözli az „ Újkort" Budapes
ten, az ország szivében ; örömmel, mert 
ezzel egyedüli igaz pártfogóját látja 
nagyra nőni és erősödni.

Azért minden pinezér ez országban, 
a kinek szivében a lionszerelcm rajongó 
lángja tiszta hévvel lobog, tartsa egyik 
legszentebb honfiú köteleségének az 
0 . P. Egyesület eszméjének megteste
süléséért, valamint az Újkor fennállásá
ért áldozni. Te Eszme, l e pedig haladj 
előre! — T á rj utat magadnak a soka- 
dalomhan, hogy az ige testé váljon !

Pair Jenő

Ü d v ö z le te * .
Kő városunkba költözése alkalmából 

fogadja az „Újkor" üdvözletem és 
legőszintébb szerencsekivánaliin szives 
kifejezését. Kaszás Lajos,

a ..Budapesti piuctir-agylel - elnöke.

I dyözlöm az „Újkor" derék munkás- 
gárdáját a fővárosban.

Kibontott zászlótokat lobogtassátok 
még magasabban, hadd lássa meg a 
magyar pinezéri kar, hogy lelkesedés- 
lek nem szalmáiéiig s fáradhatatlan 
munkálkodáatok nem a hívatlanok hiú 
erőlködése.

A  magyarok Istene vezéreljen benne
teket igaz utatokon.

Mindenkor kóss kivetek
Oarabb József, 

tö p inezér, Szakait ka.

líégi tervének megvalósításáért leg- 
bensőbb üdvözletem s saivbeli jókivá- 
uatimat az „Újkorinak.

Érdekeink hivatott védőjének Buda
pestre áthelyezése nagy és igaz örö
mömre szolgál, mert az az éli régi 
meggyőződésem igazságát s a közjó 
iránt érző szivem óhajának teljesülését 
jelenti.

Isten áldja meg nz „Újkor" hat- 
ezosait testi és szellemi erővel, hogy 
nagy hivatásukat mindnyájunk örömére 
WlLBrfk b„. m : <
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A z „LTjkor'-t van szerencsénk üdvö
zölni uj állomáshelyén, az ország szi
vében.

Lelkűnkből kívánjuk, hogy fáradságos 
és netuesiörekvésii munkáját a siker 
koronázza, hogy annak gyümölcseit Ma
gyarország pinczérei minél előbb élvez- 

ll" " ík ' t o r  Gyiib,
a Nagyváradi luo/g. bigott*. elnöke.

Knvtiii Illés.
a Nagyváradi utbxg. bigott*. titkára.

Az „Ujkorlapok'-at, a  szellemében 
és törekvéseiben régi „Újkor*-! Buda- 

« » » « « » ■  M >  /£■»,
Kocsin!. (Untál y).

Mi'ii’lliV ii!
A lét. 0 . I ’ . 10.-nek Budapesten a 

Magyar-utczai Molnár-féle kávéházban 
f. hé 12-én tartott értekezleten meg
alakult központi bizottsága e hó25-én. 
szerdára (záróia titánra) ezennel nagy 
illést hirdet. A tárgyalás és tanácskozás 
pro grammja:

I. a szervezkedés legközelebbi leen
dői. 2. a kerületenkénti bizottságok k i
jelölése. :t rendszabályok felolvasása. 
1. az 0 . P. 10. tagsági könyvecskéinek 
kiosztása, fi. Indítványok. Az illésen 
való megjelenésre (az ujvilág-uiczai régi 
Fereuczy F . kávéházi felkéri az összes 
kart ársakat az elnökség.

K e ll Budapest, október hó I8-án. 

Magyaríts Gábor. Tomola Kóláiul, 
elnökök.

Olmássy József, lí'ass/is Emil Lajos,
aki uii bök.

Milrovátz Adolf, intéző-bizntls. elnök.
József, Takács József, jegyzők. 

Eeiimann Béla, Slölczl Frigyes, pénz- 
tárnokok. Aczél Miksa, Palika György, 
Uékány Sándor, bizottsági ellntörök. 
Littman József, Moúr Ferencz, Sza- 
nathy János, Nika Kálmán Áihim Jenő, 
Vajniár Lajos, Haváth  István, Hoch 

Ferenc.?, i.rtkács Kálmán, Somodi István, 
Hallassa Mihály, Lil inger Ferencz, 
Kotozsváry Bandi, Petrákovits István, 
Tingl Lajos, Józan Aladár, Krizmanits 
Gusztáv, szervező-bizottsági tagok.

Szervezkedés és mozgalom.
Az 0 P. E. Bpcslen.

Magyarországon, hazánkban ezekül 
mástól évvel egy eszme vettetett fel:

méje. Az eszme létesítés, illetve a czél 
megvalósulása iránt a mozgalom meg
indult ország szét le, Több városban 
— Szegeden kívül, honnan az eszme 
kiindult — azonnal mozgalmi bizottság 
és asztal-társaságok alakultak, a melyek 
az eszme ti ijeszlés és ismeri elésen 
hívül, az egy osztály összes érdekeit

Országos Pinczér-cgyesii/et alap javára 
a gyűjtést heti és havi díj fizetések hm 
megindították. íg y terjedt az eszme 
mind nagyobb arányokban és szélesebb 
körben, inig végre abban, a vidék min
den városában lévő kai társaink telin 
találták magukat. Az ezen év jimius 
havában a midőn Szegeden az 0 . I’, K, 
létesítése érdekében az első óvsz. kon- 
ferenczia tartaton, in áraiig  volt vidék, 
a mely részel ki ne vei te volna az 
általánosságban elterjedt nemes czél 
iránti nagy mozgalomból.

Egy hely volt csak. Budapest, a Ind 
az egy és mindnyája érdekeit rzéixó 
0 . P  E . eszméje, mindeddig tért hódí
tani és jelentősebb eredményt elérni 
nem tudott. Voltak ugyan már egyes 
mozgalmak, kisebb és nagyobb szabású 
gyűlések, sőt Iiirotlások az l). I \  E. 
kiizp. bizottsága megalakulásáról. Mindez 
azonban alnpitélkilii- csak látszat és 
többé kevésbbé erőltetett és eredmény- 
nélküli kísérletezések vollak. A tiszta 
igaz s jó szándékú törekvések hiába 
valóknak bizonyullak. S  hegy üdvös cxélu

mozgalommal i l l  csak valamit is lehes
sen elérni a létesítendő intézmény sorsát 
őszintén szivükön viselők, az eszme igaz 
barátai erről már teljesen lemondtak.

I ly  állapotoklól uralta, ily körülmé
nyek közt volt a helyzet, a midőn régebbi 
szándékunkat megvalósítva, lapunkat 
Bpestre helyeztük át. Lapunknak áthe
lyezésit amilyen hirtelenUI történt, ép 
olyan gyorsan változott meg a helyzet. 
Az első 0. P. E . értekezleten már 
következtetni leheteti, hogy a működé
sek — bár nagy fáradság s küzdelem
mel eredménynyel és sikerrel fog
nak járni. Ennek nemcsak igazi, de 
fényes bizonyítékát láttuk az 0. P. E . 
második értekezletén, a mely számos és 
értelmes karlársaink jelenlétében t. hó 
12-én éjjel, a kiagyar-utczai Molnár-fele 
kávéházbau tartatott. Az 0 . P. K 
eszméje il l ,  azon az értekezleten vonult 
he Bpestre. Ezen az értekezleten fog
lalta le magának és a mozgalmi teen
dőknek, azon teret, a melyen a sikeres 
küzdelmek után s nemsokára fog léte
sülni; eddigi haiczaink czélja, mind
nyájunknak egy vá gja és gotalolatja: 
az Országos Piactér- Egyesület.

Első akeziónkról, illetve a budapesti 
mozgalomról s az eddig elért ered
ményről. röviden a következőkben szá
molunk he.

Az 0. P. E. budapesti közponli bizott
sága megalakulása.

Lapunk szerkesztőségének f. hó íki 
meghívására az uj Bróker-palotai, (Do- 
liány-ntcza) l.elieli I. vendéglőben meg
jelentek : Palika György, Aczél Miksa. 
Dékány Sándor, Kenhet Lajos, Pét- 
rákovits István, Tingl Lajos, Kolvzs- 
ráry Bandi, Brill Nándor és Cza/uta 
Alajos. Elhatározták, hogy az O P, E. 
Ppesli Központi bizottsága megala
kítására nézve meghívókat — aláírási 
ivek — bocsátanak ki. Az alakuló érte
kezlet megtartása f. hó 12-én, éjjeli 
záróra után, a Magyar-utczai Genlry- 
kávéházbau állapitatott meg.

Ezen megelőzmények után a  nevezett
időben és helyen nagy és szépszámú 
egybegyűltek elölt ismerletélapmik szer-

P. E . eszméjél, annak
czéljait teljesen és együttvéve. Ismer-
tette az ezen é-? június hóban Szegeden
tartott országos konferencziának hálá
rozalait s az r 
bály okból:

it t elfogadott alapsza-

az 0. P. E. á'ta/i ingyenes hely-

az öuképzö körök felállítását;

és a szakisko'ákfelállítására vonat
kozó szabályok és szakaszokat.

Lapunk szerkesztőjének a legnagyobb 
ügyelem és helyeslések kisérése közben 
előadott beszédjét, valamint az (> P. 
Budapesti Központi Bizottsága meg
alakítására vonatkozó indítványát egy
hangúlag lelték magokévá a jelenlevők 
s a megalakult bizottság tisztikarává 
ugyancsak egyhangnlag választottak meg 
a következő határozat k i“éretében :

— Értekezlet Etór Győző előadó által 
ismét tetett létesítendő 0. IV E . eszméjét 
magáévá leszi, s annak kivitelét Ille
tőleg, az n . P F, bpesii központi bizott
ságát megalakítja azon teendőkre nézve, 
hogy a bpesti kartársakat kerületenként 
szervezi s az <>. P, E. szegedi elök. 
vezető bizottsággal egyetemlegesen, a 
f. é. június hó 20-án tartott orsz. knn- 
ferencziáii megválasztott fenntartó bizott
ság tagjait, lehetőleg még november hő 
folyamán az O  / ’. megalakítására 
nézve — egy országos kongresszusra 
hívja egybe, a melyre azokon kiviil az 
országból a megjelenhető iw z .» kai
tól.iák és szak főnökök is meghivatnak. 
A tervbe vett és elhalálozott szer
vezési stb. teendők végzésére alakult 
kiizp. bizottság tisztikarává megválasz
tanak :

Elnökök: Tomola Kóla ml és Magya
ríts Gábor. A le Ildik ó k: Kaszás Lajos 
és Ulmóssy József. J .g jz ó k : Takács 
József, KághyMnsO és Kamuitr Karoly. 
Pénztáritok'! k t Stö/zl F i igyon és AV«- 
malin Béla. Klleiiöibk: A izéi Miksa, 
Padka György és Dékány Sándor.

A központi bizotlság kebeleken ala
kult intéző bizottság tagjai:

Mitrovátz Adolf elnök. Klór Győző, 
int. bizotts. titkár. Takács József, Sághy 
József és Kommer Károly, jegyzők. 
Mozg. intézőség: Kaszás' Lajos, Géczy 
Kálmán, Uhu József és Ilock Ferencz, 
Ilii. bizottsági tagok: Adóm Jenő, 
Gregor Lajos, Vajmár Lajos, Horváth 
István, Szanathy János, Kotozsváry 
Bandi, Kika Kálmán, Krizmanits Gusz- 
táv, Lukács Kálmán és í ’égh Ede

Szervező-bizottsági tagok : Aczél II., 
Patika György, Dékány Sándor. Bizott
sági ellenőrök: Littmann József, Moór 
Ferencz. Szanathy János, Kika Kál
mán, Adám Jenő, I 'ajnuir Lajos, 
Horváth István, Bo<h Ferencz. Lukács 
Kálmán. Somodi István, Hallassa Mi
hály, Lilinger Ferencz, Kotozsváry 
Bandi, Pitrákovits István, Tingl Lajos, 
Jczsa Aladár, Knzmanits Gusztáv, 
Guttmann Dezső. Givizer Nándor, 
Paukovils Sándor, Piick József, Hor
váth Sándor, Strasser Adolf, Katonai 
Géza. Katona József, Pándt Józset, 
Aczél Artluir, Szcrémi Mátyás. Paár 
József, Gerstner József, Kis Henrik, 
Kova Is Ignácz, Hermán Ferencz. Czéh 
János, Braun Lipól, Utca Géza. Krassy 
Bódog, Haik József, Végit Kilo, Ke- 
mcnczcy Károly, holding.\ózsel, Pntzer 
Keretez. /.idarits Odöu. Kelemen Jó
zsef, dics  Lajos. Kiad! Vilmos Zsán. 
Bereezky Im ié, Csóka F iig yis. Szimon 
János, Czipó Ferencz, Kn óly Ferenc/, 
Gregorits Alajos. Wieder Alajos, Ga- 
járszky Károly. Kövessé Nándor, Latig-

Lapunkszerkesztője ezután kifejtene 
a bizottság teendőit, s nz 0 . P. E. ni'- 
előbbi megalakítására nézve a követ
kezőket adta elő:

Az O. P. E . budapesti központi bi
zottsága első nagyobb s érdemlegesebb 
ülése után megkezdi működését, mely 
abból áll, hogy a szervező-bizottság 
tagjai ismerőseik s a többi kel-társakkal 
ismertetik az ügyet s azokat a központi 
(vagy bármely kerüieii 0 . P. E . bízott- 
sá’ ba, melyek alakíttatnak, VII., V II I , 
kei'. — Közp. b. — az I., If., Ill-ben, 
a IV., V-ben, a V I.. V II . és a IX  . 
X  ben) bizottságba mint r. tag belé
pésié bírjak. .A belépett tagoknak az 
0. P. E . czimü tagsági könyvecskék a 
mozg. intézösége által kiállítva, az ülé
sek alkalmával lesznek kiállítva.

Az O. P. E . megalakilását illetőleg 
az elük. vez. bizottság Budapesten no
vember hóra tervezte a lentartó bizolt- 
ságha beválasztott lagok pgybehívását, 
amely alkalommal tartandó országos 
kongresszuson adná át. a szegedi elök. 
vez. b. a fentartó bizottságnak az or
szágos ügyek vezetéséi, az O. P. E. 
alapia javára midig a szegedi kézmü- 
vesbankba befolyt összeget, nemkülön
ben a bel- és kereskedelemügyi minisz
tériumhoz, valamint a képviseliiházlmz 
felterjesztendő iratokat és az Országos 
Pinezéregyesüli t alapszabályait. Az 
ezen időtől számítandó Ital hét mttlva 
az 0 . P. E . megkezdi működését.

Az értekezlet ezután a legközelebbi 
ülés megtartására nézve határozott, a 
mely f. hó 2ö én az ujvilág-uiczai régi 
Fcrenczi kávéházbau Ing tartatni.

N a g y v á r a d

Amily nagy örömmel vetliik a nagy
váradi mi zgalmi-bizottság megalakulá
sáról szóló' jegyzőkönyvet, éji oly saj
nálattal kellett múlt szántunkban (« 
fővárosba történt költözésünk c/sö
napjaiban érthető kezdetleges berende
zésünk miatt) annak szószerinti közlé
séről lemondanunk. Annál szívesebben 
pótoljuk most helyre e mulasztást, mert 
mi a mi osztályunk és ír szagos moz
galmunk szempontjából rendkívül nagy 
súlyt helyezünk Nagy váiadra. K város
nak értelmes pinezér-karára jelentős 
szerep várakozik abban a nagy és ön- 
leláldnző munkában, amit az,, ti IV E .'1 
hálom bellije jeleni. 8 hogy ezt a sze
repel méltóan és híven fogja betölteni, 
iiria  nézve megtaláljuk a gai'Hlicziát a 
most létrejött mozgalmi-bizottság tgzti-

karának neveiben. E  nevek viselői tel
jes mértékben rászolgállak, lmgy róluk 
a szeretet és becsülés hangján emlé
kezzék meg minden karfára, aki a köz
jóért heviilni tud. Aki ismeri Nagyvárad 
pinezér-társadalma zömének konzervatív 
hajlamait, az tudja, hogy mennyi küz
delmet és fáradtságot igényelt az a 
siker, amit az 0 . P. E. ügye a nagy
váradi mozgalmi-bizottság létesítésével 
elért. Kétszeres elismerés illeti tehát az 
0. P. E. nagyváradi elMiarczosait és 
pedig első sorban is  Karner Gyulái, a 
kinek a sikeiből oroszlánrész jut k i; 
nemkülönben az ö hűséges fegyvertár- 
sait, Hillinger Fíilöp alelnököt, Kriván 
Illés litk ári, valamint Klein Lajos, 
Weissberger Józset, Weissberger Jenő 

és Berger József kartársakat, akik 
mit d kitettek magukéit a nemes ügyben 
Laniisitott önzetlen fáradozásukkal.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett Nagyváradon IS!)!), szept. 
hó 22-én éjjeli I órakor a létesítendő 
Országos Pinezér Egyesület, nagyváradi 
mozgalmi bizottságának alakuló (első)

Jelen levők: Karner Gyula, Berg- 
ner Gusztáv. Kriván Illés, Leó János, 
Hillinger Fíilöp, Hal liter Károly, Klein 
Adolf, Balázsi János. Freifeld Mór, 
Mócs Dezső, Csepcsik József, Bognár 
•I ózsel, Szegedy űrire, Tubákovics Gyula, 
Weissberger József, Horváth Lajos, 
Scliönfeld Márton. Diamant Lajos és 
Frölich Pál vendéglős.

Az egybegyűlteket Karmer Gyula üd
vözölte lelkesen. Azután hévvel szóno
kolva adta elő az összejövetel czélját, 
hogy I. i. más városuk pinczérkaráuak 
példájára Nagy-Várad pinezérei is ala 
kitsanak mozgalmi bizottságot a léte
sítendő Országos Pinezér Egyesület 
támogatására. Nagy figyelem közi lej- 
tegeti a lKivezetl egyesületet a maga 
egészében, minek után indítványozza, 
hogy az 0 . P. E . nagyváradi mozg. 
bizottsága még a lblyó értekezleten 
alakuljon meg.

Következett az 0 . P. E. tagsági 
könyvecskémé1: kiosztása.

Majd több, egymástól eltérd felszóla
lás után, (amelyek a megalakulás, alap- 
gyűjtés s annak kezelésétől szóltak) 
Hillinger Fülöp emelt szót a a felmerült 
ellentétek kiegyenlítések !p közbevelöleg 
ajánlja, hogy a nagyváradi mozg. bi
zottság a többivel í gy azon alapon ala
kuljon meg; pénzalapjának kezelésér 
azonban a mozg. bizotlság önmaga esz
közölje olykép, hogy azt egy helybeli 
bankban helyezi el a O. P. E . tőkéjé
hez való esatoitalás végett. A mozg. 
bizottság állal szintén felállítandó per
selyek jövedelme pedig jótékony c/.ólokra 
legyen fordítva.

Az értekezlet helyesléssel já iul l l i l-  
linger F. előterjesztéséhez s ez alapon 
megválasztatott a tisztikar és pedig a 
következőkép: Elnökké Karner Gyula-. 
alclnökké miután Freifeld Mór a neki 
felajánlott e tisztséget nagy elfoglalt
ságára való tekintettel nem fogadhatta 
e l: Hillinger Fíilöp, titkárrá Kriván 
Illés; pénztárunkká: Weissberger Jó
zsit . ellenőrökké: pedig Bcrgner Gusz
táv és Szegedi Imre, valamennyien 
egyhangúlag.

Karner Gyula elnök elfoglalván nz 
elnöki tisztet úgy a maga, valamint a 
megválasztott tiszt társai nevében meg
hatottál! mond köszönetét a bizalomén 
s lérliasan szép szavakban fogadja meg, 
hogy amily nagyra becsülik e kitilnte 
lést épp oly emberül fogják helyüket 
mindenkin' megállni s a zászlót, melynek 
e mai nagy jelentőségű napon harezosaivá 
szegődtek, minden körülmények között 
hűségesen követni legszentebb köteles
ségüknek tartják.

Zúgó éljenzés és taps között fejezte 
be elnök ezen emlékezetes szép szavait; 
minekután nz illések tartásának módo
zataira nézve történt megállapodás. Ülé
seit mindeu pénteken a ..Nagyváradi 
pinezér E g jle P '-i házban tartja a mozg. 
bizottság.

Elnök újbóli felszólalásában a tag
g j iijtés módozataira, az elük. v bízott-

/
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MigífRl való conlactusiH, valamint a 
szaklapokra terjeszkedvén ki, iniuden 
egyes lagnak lelkére kötötte, hogy a 
hívek szerzését és toborzását a a moz
galom szellemi kapcsát és vezérét az 
„Újkori-" p.-titolm kiki a saját lelki- 
isineretbeli kötelességének ismerje, meri 
a kitartó muk&sságot minden szép szó
nál ékesebben fejezi ki a tett.

Végül következett n tagsági dijak 
beszedése. Rendes tagul ezúttal lö-an 
léptek be s a hegyiül tagsági dij llsz- 
szege 25 korona és tiO fillért számlál, 
minek tudomásul vétele és láltamozásii 
után elnök újra tidzözölve a tagokat, 
az ülést lelkes éljenzések közt bezárja.

K. m. f.
Kriván Illés, Karner Gyula, 

titkár. elütik.
Weissberger J., Hillinger Fniöp, 

pénztáritok. illetnek.
Szegedi Imre, tíergner Gusztáv,

Lapunk jelen szántából az (>. P. E.
Pápai és az Újvidéki mozg. bizottsá- 
gok jkönyrei va amint az 0. P. E, pénz- 
kimutatása térszüke miatt kimaradtak. 
Jövő számban közöltéinek.

Hivatalos rósz.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a „Buda

pesti Pinezér Kgylef-nek I809. évi 
augusztus hó 10-én délután 4 órakor 
tartott választmányi ülésen.

Jelen voltak: Kaszás Lajos elnök, 
Krassy Bt dog alelnök, Ahnsteuer 
István titkár. Gajárszhy Károly köz
gazda; továbbá Stöiizl Nándor, Klosz 
Kálmán, (iiwizer Károly, Orosz Satut és 
öiwizer Náudor.

Kaszás Lajos elnök üdvözli a meg
jelent tagokat s a határozat képessé
get megállapítva, az ülést megnyitja.

I- A ..Nagyváradi Pinezér Egylet* 
25 éves fennállását zászlószenteléssel 
egybekötött iinnepélylyel jubilálja, a 
melyie a „Budapesti Pinezér Egyletet" 1 
is meghívja. Minthogy pedig senki sem I 
vállalkozott a jelenlevők között, hogy 
az egyletet képviselje, Kaszás Lajos 
elnök táviratilag üdvözli a jubiláló egy
letet, szegre pedig 15 Irtot küld posta 
utján „összetartás* jelige alatt.

II. Török István szaktanár levelet 
intézett az egylethez, a melyben kéri, 
hogy i -téré a 100 Irt tiszteletdij mint 
az előző években, úgy az idén is meg- 
szavazlassék.

A választmány eire vonatkozó hatá
rozata az, hogy ragaszkodik az 1898. 
évi június hó 30-án felveti jegyzőkönyv 
vonatkozó pontjához. Kgyszersmint saj
nálatát fejezi ki a fölött, hogy az idei 
évzáró vizsgára az egylet nem lelt 
meghívó

III. Kininéből Riehlei Almái- föpin- 
caéf az egylet tagjául való [elvételét 
kéri.

Tudomásul vételik, illetve a felvételt 
a választmány jóváhagyja.

IV. A „Budapesti Pinezér Egylet" 
tagjai közt gyűjtés rendeztetett a „Lon
doni Pinezér Kör" részére, melynek 
eredménye 34 fit telt ki. Az összeg 
rendeltetési helyére jultateloit.

V. Határozatba ment továbbá, hogy 
az egylet a f. év őszén egy táncz- 
estélyt rendez, a minek előkészítésével 
a közgazda ezennel megbizatik.

Több tárgy nem lévén napirenden, 
elnök az ülést berekeszti.

Kinf.
Almsteuer István Kaszás Lajos

I. titkAr olnlik
Giwizer Nándor Orosz 8amu

Jegyzőkönyvi kivonal a Sz. V. K. p.
és Kávéssegédek Oi-sz. Nyögd. Egye
sülete igazgatóságának 1899. évi szept. 
Iió 27-én tartott rendes havi üléséből.

leien vollak : Bokros Károly elnök, 
Nérey I). áldunk, Sztanoj Miklós. 
Priudl Nándor, Förster Komád, Iíe.r-

I ger Leó, Kaszás Lajos igazg. tagok; j 
Frányáig Lajos felügy. biz. tag; dr. Solti 
Ödön ji "tanácsos és F. Kiss Lajos 
szerk. Seress Márton elmaradását ki
mentette. A", újonnan megválasztott | 
elnök Bokros Károly székfoglalójában 
méltatta elődének Sladler Károlynak 
érdemeit s Ígéretet tesz, hogy elnöki 
működésében előde dicső nyomdokán I 
tog haladni. Majd az egyesület többi | 
tisztviselőinek érdemeiről emlékezik 
meleg szavakban, nevezetesen pedig 
Nérey Dezső alelnök, Förster Kom ád, 
Seress Márton, Varasdy Sándor, jura- j 
noi’ics Femicz.Sztanoj Miklós, (-íréinél- I 
Márk, Fiit sebe Vilmos és Dautlicli tíynla 
működését emeli ki, mint a kik az 
egyesület körül igaz érdemeket szerez- 

j lek. Elnöki üdvözlésben részesültek még 
az újonnan megválasztott s az ülésen 
első ízben megjelent igazg. tagok: 
Kaszás Lajos (s Berger Leó.

Tárgyalásra kerüllek ezután a kassai, j 
szegedi és budapesti választmányok ! 
szeptember havi elszámolásai. A kassai 
választmánjnál I(i8 fii 98 ki-., a sze- j 
gt dinéi I Í J kor. 43 Ml)., míg a buda
pestinél 5Ili kor. és Ilii Üli. folyt be.

A tagok felvételének módozatairól 
való tanácskozás során Förster Kimrád- I 
lialc egy indítványa fogadtatott el, a 
mely felvett tagok okmányainak gyor- j 
sahb kiadatását ezélozza.

Bokros Károly 500 koronát ad át 
az igazgatóságnak, mint a polgári ser
fűző részv.-társaságnak alapítványát.

Némely postaiakat éki betéteknek az I 
nrsz. központiba való átutalása vétetett I 
még tudomásul, azután pedig jogtané- j 
csosnak azon jelentése, hogy az érték- 
papit-számla kamatjövedelmesze|d. l-iki , 
értékkel 227 Irt 25 kit lesz ki, a mely- 
összeg a folyó számla javára bevéte
lezünk.

Ezzel az ülés véget ért.

A „Temesvári Pinezér Egylet b s. p."
I. hó 23-án rendkívüli közgyűlést tart, 
a következő napirenddel: I. a választ
mány megválasztása; 2. három negyed
évi számaeás; 3 a tagsági járulék 
felemelése; I. az alapszabályok módo
sítása; 5. csatlakozás az Országos 
Pinezér Egyesülethez; ti. jegyzőkönyv- 
aláírás.

A közgyűlésre szóló meghívásban a ta
gok teljes számban való megjelenését, 
valamint annak tudomásul vételét kéri 
az elnökség, miszerint tagdíjakkal hátra
lékban levők szavazati joggal nem bírnak.

Aláírva : Zinimerer Miklós mint elnök 
és Weimnaiin Miksa titkár.

A Budapesti Pinezér Egyletből. A
„Budapesti Pinezér Egylet - szegény- 
sorsit tagjai között, az I«!)!). év folya
mán a következő alapítványok kamatai 
fognak kiosztattni és pedig:

Az ipartársulati jubileumi, 50 fit 
összegben legyenként 25 Írttal)

Az id. Kammer Ernö-féle, 22 frt 
50 kinyi összegben.

A Drélter Alt tál-félé, 20 Irt összegben. 
Es az Aiclt János-féle évi adomány 

20 frt összegben.
Azon egyleti tagok, kik ezen alapít

ványok egyikét elnyerni óhajtják, folya
modványaikat legkésőbb november 15-ig 
az egyleti indában (Rostély u. I Lein.) 
adják át.

elnökség.

Irta: Bakonyt

Magyarország tehenészete, tejterme
lése, lm nem is a legelső, de bízvást 
elmondhatjuk, hogy az elsők közé tar
tozik Európában. Sül nem vélünk csa
lódni, ha azt állítjuk, hogy Sclnveiz utált 
mindjárt országunk következik e tekin
tetben.

Scliweizuak azonban van is ám világ
hírű sajtipara; Magyarországunk semmi, 
vagy még atillái is kevesebb.

A sebweizi sajIllemeket öt világrész 
vendéglőinek étlapjain olvashatjuk : ma
gyar sajtot — az egyetlen liptóit leszá
mítva, — még hazai vendéglőseink sem 
igen ismernek.

Bedig hogy lehetne Magyarországnak 
is nagy és virágzó sajtipara, azt szinte 
lölösleges bizonyítani.

Ha rágnndol az ember, hogy a nyers- 
termelés e Káunaanjában — csak egy 
kévéi jóakarat kellene (a töke befekte
tés nem áldozat gazdasági tekintet
ben) hogy nagyszerű gyáripar fej
lődjék, hozzávéve, hogy még szocziál- 
politikai kérdések is szinte, kiáltólag 
parancsolják annak felkarolását: azt kell 
hinnie, hogy Magyarországot erővel 
akarják megakasztani fejlődésében. Hogy 
in esak útnak, parasztnak, no meg a 
boltos zsidónak leltet élet hivatása.

A gyáripar számtalan ágazata hever 
kiaknázatlanul; a mniikásnép pedig 
vagy éhezik itthon, mert nincs munka
alkalom, vagy elmegy külföldre, a hol 
a fejlett gyáripar még idegeit országok 
munkaerejének fölöslegét is képes fog
lalkoztatni. Hja, mert épen azok a lusta 
tehetetlen népit országok az ő legjobb 
piaczai, amelyeknek kivándorolt munkás 
fiai hazájukon kívül, pl. épen őnála 
kénytelenek kenyerüket megkeresni.

Ott a székely vidék lakóssága. Való
ságos isten-áldáskép esnék neki, ha 
valakinek — államnak, tőkepénzeseknek, 
akárkinek— eszébe jutna azon a vidéken 
gyártelepek létesítésével lendíteni a 
hazai nagyiparon; amellett segíteni 
annak a veszni-pnsztnlni készülő munkás- 
népnek egyéhbként oly sokat felpana- 
szolt nyomorán. Állam-raison, nemzeti 
érdek, szocziálpolilika, közgazdasági 
szempont parancsolná, hogy épen azon 
a vidéken minden lehető módon nagy
ipari élet léjlesztessék ma inkább mint 
holnap.

A földmivelési miniszter egy legujabbi 
intézkedése a tejgazdaság nagynbbará- 
ityu miveltetését akarja előmozdítani. Az 
illetékes körök azonban csak az export 
fóréin zásában látják a tejgazdaság lel - 
Virágoztalásának módját. Vájjon nem 
volna e megfontolásra érdemes, barnás 

nálunk eddigelé műveletlen - - ipar
ágak mellett a sajt-ipar meghonosítását 
is javasolná valaki V Mi azt hisszük, hogy 
a sajt behozatal statisztikája igen be
szédes szószólója lenne egy ily javas- 
lalnak.

Ha a mi gyenge szavunk elliatollialna 
odáig, rögtön előállnánk, hegy a minisz
ternek ajánljuk, miszerint, egy vagy több 
arra hivatott kiküldöttel tamilmányox- 
tassa a küllőid virágzó sajt-iparát a 
törekedjék arra, hogy akár a tejszövet- 
kezetek révén, akár más magánvállal
kozásnak nyújtott kedvezmény bizto
sítása által, sőt ha kell állami utón is 
versenyképes sajlgyán lelepek lélesit- 
Iessenek Magyarországon s elsősorban 
főleg a székelyvidékeken.

Ezen — a vendéglösipar szempont
jából is — fontost kérdést felvetettük 
mert meggyőződésünk szerint mulasztás 
volt azt már rég meg tenni.

Ha az illetékes körök gondolkozni 
lógnak e kérdéssel, meg kell látniok és 
meg fogják látni az abban rejlő nem
zeti erőforrást. Ez periig elég jutalma 
lesz azoknak, akike kérdéssel az ország 
érdekéből foglalkoznak.

A mi osztályunk.
— fticMiiin/y Dénes czikkei. —

Irta Gldlnsz.

Hogy úgy mondjam; a vendéglös- 
piiiczér osztály ma az a többi osztály 
között, a mi a kovác-mühelyben sz 
iillő: ülnek-vernek rajta. Tudvalevő, 
begy az üllő sok iités és verésnek 
képes elleiitálliii. A hideg és a pirosra 
ttizesitett szál s otromba vasdarabokat. 
akár kés lemezekké is verjék ki rajta, 
mindezt föl sem veszi. Ép igy a mi 
osztályunk.

Már annyi minden ért bentiünket 
másik részéről, hogy szinte sok. Se 
szeri se száma azoknak az ütéseknek 
és csipkedéseknek, a mit a nagy nyil
vánosság sajtója rajiunk már eszközölt. 
Csipdestiek-mardosii tk bennünket. Az 
egyik vieczet csinál rólunk, a másik 
gúnyt kovácsol, hogy a közönségnek 
rajtunk, legyen mit nevetni. Mi szinte 
nevetünk; vagy hogy: fel-.- vesszük. 
Es ez igy (art már tudja Isten mióta 
és igy fog tartani még tudja Isten 
meddig. Mert a mi osztályunk, mint a 
kovácsmii hely neii az iillő: az ütést, 
verést telse veszi.

Tóth Béla a hirlapolvasó közönség 
előtt (de nem ám mi elöltünk) nagy 
hírnévnek örvendhet, Ö írja a Pesti 
Hírlap „Esti levél*1 -eit. Szokott oda tár- 
czákal is írni. Ezek a közlemények 
nagyon jó nyelvelésiiek és sohasem szo
kott belőlük hiányozni a jó és égés? 
séges humor. Emellett kiérzik azokból 
Írónak, jó és tisztességes ezélzata: ok
tatni és tanítani szándékol. A közons g 
ezért hálás: érdeklődéssel olvassa köz
léseit. Tesszük ezt mi is néha, de kir.i t 
olyankor, a mikor czikkeinek komoly 
irányzatába nem sző bele liulrai ízet
lenségeket. Tárczaczikkiró urnák ugyan
is jó látó szeme vau, sok mindent meg 
lát. Egyel nem akar észrevenni: bogi 
vajjal csak a liptói túró, a retek vagy 
másminemi! eledelek Ízlettek. A tározók
nak a vajhoz semmi közük. Tárczairó 
Tóth Béla ur megütközik azon, de nem 
csak megütközik, hanem a vendéglösiA- 
nek még nagy ellenségévé is lesz, hogy 
azok az étlapon a vajjal szót nem a 
helyesírásnak megfelelőleg, egy jevel 
Írják. Pedig art. mondja, hogy ö szives 
örömest szolgál felvilágosítással, ta
nácscsal azoknak a magyar kereskedők
nek és iparosoknak,a kik nyelv dolgát un 
is összeakarnak forrni a magyar- 
sággat.

Az ördög érti tárczairó urat. hogy ö 
ezen szives örömest szolgálat helyit 
nekitoulnl azoknak a magyar iparosuk
nak, és reájuk éles gttnynyilakat. Üve
gez. Pedig jól tudja — tudnia kell 
hogy Ily képeit sohasem leltet jó és ered
ményes czéll művelni Azonban ha min
denáron vagdalózni és ülni akar, ott 
van Mikszáth és jókay. (Isse ezeket. 
Ezek az urak akadémikusok és még
sem írnak magyarul. Csak úgy h-tn- 
zsegnek soraik a sok idegen szótól. 
Íme Mikszáth urnák a „P. H.* 279. 
számában megjelent „Az én ruháim, 
az én betiiim“-je, a melynek négy so
rába a hírneves író egyszerre inak 
ennyi idegent alkalmaz: kluh, suhlilis, 
tliema, exprinczipio, fórum, pertrakla- 
lás. Tán csak nem tetszik azt vélni 
Tóth Béla urnák, hogy ezeket a geiie- 
ralsaflos szókat inkább beveheti a 
magyar gyomor, mint azt az egy ,.j“- 
ye! írott „vajjal" szót.

Nem volt nekem az sohasem szoká
som, hogy valakit a saját, gyengéi és 
hibáira emlékeztessek. Ezt most sem 
teszem. Pedig tehetném s ép kapóra 
volna most, hogy többeknek olyan dol
gokat mondjak, a melyekbe azok bele-
vörösödtiének. De .....  mondok, csak
azt, hogy ne hangoztassák a I. magyar 
Író urak oly nagyon — legalább ne 
mindenki — hogy a magyarosodás ügyét 
ilyen meg amolyan őszititén viselik szi
vükön. Mindezen hangoztatásuk nem 
egyebek semmit mondásoknál. Több 
ezeknél csak annyiban leltet, hogy van 
bennök a gőg és n pökhendiskedésnek 
egy bizonyos kis neme. Egy jól csat
tanó példás eset erre:
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A iia/.KÍ pinezérek egy országos moz
galmat indítottuk. Elhatározták, hogy 
k' /.'is érdekeik megvédése és előmozdí
tása czéljáhól egy a leguemzetibh és 
hazafias!) alapokra fekljdetl országos 
intézményi, létesítenek, lén részemről a 
innezéreknek ezen és ilyíajta törekvését 
nagyon helyesnek és diósét elesnek tar
tom, mert mig egyrészt tervezett >n- 
i'/.ménjük létesítései a nemzetnek 
egyik leghasznosabb tényezői lesznek, 
másrészt — mini a műveltebben gon- 
d'dko/.ó iparos osztályok egyike még 
csak a gyanúját i< távol akarják ma
guktól vetni mindazon józan gondol
kozásukat megmételyezi) s dög leleteit esz
méknek, a melyeket, social s anarchia 
vallanak magukének. Helyes-e ez vagy

Midiin erről a magyar sajtó tekin
télyesebb és nagyobb része is belyes- 
lőieg nyilatkozott, egy napilap, a tóvárosi 
Magyar Hírlap (egyes-egyediii) a kő
vetkező lenéző, gúnyos és pükhendis 
Modorban kezdte a dolgot tárgyalni: 

.1 h, a zsánokl. . nini a zsánok 
rs aliariuik dm . .

Tóth Béta itr jó magyxnd érző, gon
dolkozó és iró ember: mit méltéizlalik 
s/.ólui az ilyen „Magyar Hirlap'' féle 
sajtó magyarlnlan gorombaságához, vagy 
mijéhez? . . . Mert gorombaságnak sem 
gorombaság: kissé faragatlan. Vireznek 
sem viecz: n igyon ostoba és ízetlen. 
Hát mi? liyként lenézni egy osztályt: 
pi IVeszkedés. Az a ki áldója ne legyen, 
illa én a vendéglős és pinezér uraknak 
vagyok, megteszem azt, hogy az ilyen 
kókler, iz.ollenkedö s magyarul érezni 
akarót kicsufoló újságnak, egyszerűen 
ajtót mutatok.)

A magyar sajtónak összesét nem vá
dolom. Van ugyan közte s egy java 
;eszét mondhatom annak, melynek egyes 
do gok és hazafias ügyeknél valé nézet 
megnyilvánulása, a komoly jól akarás
nak a legalacsonyabb s szélsőbb Inkáig 
terjed. Szerintem hazafias — és nagy 
hazafias — ügy volna a vendéglős és 
pinezér osztálynak a létrendszer és 
helyzetűk javítás és rendezési ügye. 
Midőn a hazai sajtó az ezt czélozók 
törekvései és mozgalmáról még csuk 
megemlítést sem tesz (nem hogy foly- 
t' n Ügyelőmmel kísérné) igen nagy 
hazafi ni kötelesség teljesítésének vét
kes mulasztását követi el. Persze egyik 
mint másik feledi, hogy a vendéglősök 
fs pinezérek azok, a kik a nagy köziin- 
m-*_.'/"|, így a minden nemzetiséggel való 
folyton érintkezések folytán lehetnének 
a leghivatottabb terjesztői ős ápolói a 
magyarosodás eszméjének. Ezt ugyan 
néha némely lap ki is fejezi. Hogy 
azonban azokat, erre nyájas és jó szó
val buzdítaná — ezt tenni: dehogy is 
teszi. Igen, e helyett minden kis sem
miségért : helytelen éllafiirás, német- 
magyar éli a fi, magasabb áru és rossz 
élei s ital, és tudj Isten még mi min
den kis esekélység végett: a vendéglős 
az. a kávés ez, a pinezér meg ismét 
az — és Írnak róluk és csipkedik őket 
mindenféle gúny slb. ilyfélével. fis mind
ezek után még elvárják, hogy azok jó 
in,igyarak és szakemberek legyen. Nem 
igy jó urak és t. sajtó. így nem alku
szunk. Tessék igazságosnak lenni és ne' 
mindig csak bírálni és megint bírálni s 
mindig csak igaztalnuul. Mert lessék 
arról meggyőződni, hogy ily módon (ha 
czélt akarnak émii sohasem lógnak 
őzéit érni.

Egyedül Pázmándy I lenes, a generál 
sa/lók atyamestere és feltalálója az, a 
ki ez időszeiint a fővárosi vendéglősök 
és kávésok ellen, n szenvedő emberi
ségérdekében indította hadiáraiéi. Mm, 
öt nem vezeti más szándék, minthogy 
a vendéglőkben és kávé házak bán jó 
ételt és jó italt lehessen kapni.

üdvözöljük Pázmándy Dénesi, és fel
hívjuk, hogy álljon közénk és küzdjön 
mi velünk. Mert nekünk is az a czélitnk, 
a mi neki. hogy olyan vendéglősük és 
kávésok (szakemberek) legyenek, a kik 
vendégeiket jó étel és itallal látják el, 
Ezen c/élt illető törekvések csak egy
ben különböznek egyik a másikától. 
T. i. mi a lehetőség halárain bellii küz

dünk a czél megvalósításáért. Pázmándy 
iir a lehetőség határain kívül. Nekünk I 
czélunk egy oly rendszer alkotása, a 
mely a szakképzett magyar vendéglős, 
kávésok és pinezérek közül, mind azon 
elemeket, melyeknek sem gyakorlott- 
síig, sem tapasztalata és szakképzett- 
sége ez üzlethez nincs, egyszer és min
denkorra kifogja zárni. (Ezért vannak 
most rossz konyhák, méreg étel és 
italok, meri a szabad versenyben több ' 
a nem tanult, mint h tanult vendéglős.) 
Pázmándy Dénes evvel nem törődik, 
ile még csak nem is gondol. Az ü 
vezérlő eleme czikkezui, liadjáratuzni a 
vendéglősök és kávésok ellen.

Jó éu megengedem, sőt helyeslem, 
Int ezikkezö itt' az olyan eszlergum- 
mínai. vagy Inilotn is én még melyik i 
vasúti vendéglősök ellen süvöllözteti \ 
bombáit, a melyekben holmi gabona
kereskedők, vagy miből lettek legyenek 
a vendéglősök. Azt se bánom, ha a fő
városban olyan üzletemberekre puskáz, 
a kikből még csak tavaly vagy az idén 
lellek kávés és vendéglősök, de más
különben ezen .szakbolt tudásnak még 
hírét sem hallották. Mondom, az ilyen 
r.zikkozéseknek (hadjáratozásnak) meg 
vau az értelme. Mert ebből a jő és 
világos szándékot, a czél iránt, — min
denki és azonnal látja. Nem azonban ; 
az olyan Sladler ellen féle csatározást. 
Ebből som én, sem mások nem látják 
azt, ami ezikkezö urnák a tiszta munka 
s jó czélra való törekvésére vallana. 
Pázmándy ur ugyanis (mint kivehető 
alábbiakból) a mai vendéglős-rendszer 
változtatására czéloz. Ez jól yhii k ez 
helyes. Hogy ezenkívül vagy ezelőtt, 
Pázmándy megtámadja Sladler Károlyt, 
a keleti pályaudvar vendéglősét, ez éri
bőlellen. Olybá tűnik lel az egész dolog, 
mint mikor valaki esernyőt akar venni, 
hogy kalapját megvédje az eső ellen és : 
e helyett vesz kalapot.

Sladler Károly ur nem szorult rá az 
én védelmemre. Tudja és ismeri min
denki, hogy ö kicsoda? Egy kiváló 
szaktudású és képzelt egyén, a kire 
én is és szaktársai is büszkék vagyunk.

Sladler K. ur már évek óta bírja a 
központi pályaudvar bérletét. A M.Á V. 
igazgatóságát illetőleg a bizalom oly 
nagy irónia, hegy szerződésének négy 
Ízben i lejártakor még versenyre, se. bo
csátói Iák a vendéglőt, a mi bizouyára 
nem volna meg, ha élelei méreg és 
it alai olyan szét telelt, rosszak volnának. 
Hogy ö folyt) o t zletébe ?.,. 
A iiugtániH 'tatáslegnevelségesebbokául

Pázmándy I). ur különben már ré
gebben czikkezik rólunk, vagy ránk 
vonatkozva. Ezek a csikkek rendesen 
a „M—g"-ban Iáinak napvilágot. Ezen 
czikkek közt néha szoktak egyesek, 
vagy csak részek lenni, a melyek ben
nünk rokonszenvrn indítanak czikkiró 
iránt.

A „M—g" okt Tiki számában meg
jelent csikkében a többek között a 
M. A. V. igazgatóságában egy vendéglő- 
felügyelő osztály (inspektorát us) szer
vezését ajánlja, a mely mint komoly 
közeg nem lekenyerezhetö. Az eddigi 
bérrendszerről pedig igy ir: Semmivel 
sínes imolitália) megokolni, hogy a 
M. A, V. jövedelmi forrásnak tekintse 
a vendéglőket. Mii azért, hogy a ven
déglős fidr száz forinllal többel fizes
sen, az igazgatóság elnézi, hogy az 
utasnak piszkot tálaljanak. Egyik vas
alt vendéglős sem biztos ma a M. .1. V - 
nál liléiéről (egziszlenczia). főn egy 
irigve, nm Irllal liibbet igét és a régiI 
kidobják, ha bármennyire, is megvol
tak vele elégedve különben. < Ki állítja 
közülünk, hogy ez nem igy van v

f elhozza ezután példának a Kiscehi 
vasúti vendéglőt, a mely előbb minta
szerű volt Most rossz. Eddig hat ven
déglős szökött meg. A nyugati vasul 
államosítása elöli Bruimer, később 
özvegye lizetell OOOf’rtot. Azóta 2100(rt 
a vendéglő évi bére.

(Ezt a példát Pázmándy Dénes honin 
löl. fin az ö példája mellé tudnék még 
egy egész sereget állítani. Majd egy 
másik alkalommal.)

Egyébiránt Pázmándy Dénes czikkei- 
löl én a mi osztályunkat nem féltem. 
Nem talán azért, hogy az, mint a 
kovácsmiiln y üllője minden ütést és 
verést ki bir, de mert ezen czikkekben 
nagyon sokat vélek abból, n mely a mi 
osztályrenil.szerfink javítását és válto
zását czélozza. Azok az egyes s ránk 
vonatkozó tévedések és hibák, melyek 
a czikkekben még most lel-feltünedez- 
nek, majd idővel ha Pázmándy Dénes 
ur kissé több és jobb tájékozódási s/.i r- 
zi-tt magának a mi iparunkat illető saj
nos rendszeriül, — úgy elfognak tiinni,

a „Szegedi Pinezér-Egylettel" karöltve 
impozáns módon rőt la le kegyeletéi a 
nemzet dicső vértanai iránt a nagy nem
zeti tragédia félszázadns évfordulóján!

A nemzeti gyásznap délelőttjén a 
, Pinezér-Egylet" gyászlályollal bevont 
diszzászlója alatt sorakoztak a kar
iéi sak, hogy részt vegyenek a város 
társadalmának közös gyásziinuepélyén. 
A gyászislcni tisztelet miglml,’g itása illán 
a Imuval szobor elé vonult a gyászoló 
közönség, hol is a szónok kdök, szava
latok befejezése, valamint a Hymmisés 
.Szózat eléneklésn után a hősök emlé
kének szánt köszönik elhelyezése tör
tént meg. Szegedi kartársaink gyönyüiü 
tölgyfa koszorúja inélló volt. az ünnep 
magasztosságához.

Este 11 órakor újra összegyűltek a 
kartársak (ezúttal a „Eekele sas" külön 
helyiségében), hogy a hős marlyrok 
emlékéhez külön is, az O. P. E. elök. 
vez. bizottsága illésének keretében hiva
talos testületként járuljanak hazafias 
érzés sugallta kegyeletükkel.

Kend végit .T. elnök mélyen átérzett 
szép felolvasása vezette he a gyászülést, 
amelyben a vértanú halált szenvedett 
„Tizenhárom" dicső emlékét mély meg
hatottsággal apnstrofálja.

Uláua Ausliiuder öjula (ki ép a vér
tanuk városából érkezeit s ázott lefolyt 
lélekemelő ünnepélyeknek szemtanúja 
volt) nmeit szót s igazán szép rögtön
zésben ecsetelte a gyásznap jelentőségét.

Ausliinder úr szónoklása az ö közvet
len előadásában nagyban hozzájárult az 
alkalom komoly méltóságához.

Török László, ki az aradi II! vértanú 
tábornok egyikének közeli rokona, szin
tén szép beszédben emlékeseit meg a 
id-iki gyászos és szomorú napokról.

Az összegyűlt kurtáénak mély meg- 
illelödéssel hallgatták végig a szónokok 
beszédeit, azután pedig elénekelték a 
Ily minist. Szózatot, s végül Tőink L. 
e öéneklése mellett a „ faj de busán süt 
az ősznek napsugdra . . .* kezdetű 
gyászdall.

Ezzel az ülésnek a vértanuk emlékére 
szentelt része befejeztett s miután a nap 
jelentőségére való tekintettel tárgyalásin 
egyébb ügyek nem tüzeltek ki, az est 
további ré/ze megbeszélés jellegű tár
salgás közt tolyl I

K ü lö n fé lé k .
Viszontüdviirlet. Mindazon tiszteli kar- 

lái'stiinknak, kik lapunknak a fővárosba 
történt áthelyezéséhez üdvözletükkel 
járultak, e helyen fejezzük ki őszinte 
köszöneliinket s őket viszont üdvö
zöljük I

Gyiijlsünk aPelöfl-hazra! Szerkesztő
ségünk ivén újabban a kővetkező ado

mányok folytak ha a „Petőfi Ház" föl
építésének czéljaira: A czél Miksa I frt; 
Horváth István 50 kr.; Gall György 
iíO kr.; Somodi István 50 kr.; Kolozs- 
ráry Bandi 50 kr ; [.nkáes Kálmán 
50 kr.: fása Aladár 50 kr.; Ntka Kál
mán 50 kr.; Gobaner Antal 50 kr.; 
Német Balázs 20 kr. A mi derék il'ju 
kollegánk, Szabó I ijiib Pnszta-Kalán- 
liiil 2 frt 80 krt gyűjtött a kegyeleten 
czélra; és pedig Menőid Adolftól 50kr.; 
TVtlambel Miklós 50 kr.; Janász Alüen 
30 kr.; Szabó János HÓ kr. és Szabó 
Imre I frt, összesen 2 frt 00 kr.

A nyuydijegyesúletbe szabadkai leve
lezőnk tudósítása szerint újabban be
léplek : Paveties Ignáez, Laskovics 
József, Garnlib lózsef és Mart maun 
l'Niliip. Ha lassan is, ám azért folyton 
szaporodik a nyngil. egyl. tagjainak 
száma. Hovatovább csak rájönnek a 
kartársak ez intézmény áldásos voltára!

Szakirodalom A ni. kir. löldmivelési 
miniszteri nm ki'.dúsában egy „zl fiincze- 
szövetekrü* ezimti tüzet jelent meg, a 
melynek egy példányát a ,, Halászati 
l.apok“\,b\ mi is megkaptuk. A tüzelnek 
czélja, a mit már a homlokán tálunk, elég 
bőven megírva az. hogy Útmutatásul akar 
szolgálni arra nézve, hogy a szőllösgazdák 
mi módon alakíthatják meg a legczél- 
xzerübben a tervbe veti helyi pincze- 
szövetkeze.teket s ennek keretében mily 
eljárás követendő a iérmés hasznosabb, 
jövedelmezőbb értékesítésére nézve. A 
füzet tartalmazza azonkívül a megala
kítandó szövetkezetek alapszabály ter-

A munkáról -  mint ilyenről — még 
a laikus is azonnal fölismeri, hogy az 
adatok nagy szakértelmű felhasználá
sával és avatott tollal van megírva. A 
vendéglős iparra nézve pedig igen is 
nagy fontossága van, mert semmi két
ség, hogy a szövetkezetek ez alapon 
lógnak szervezte!ni. Azért ajánlanánk 
vendéglőseinknek, hogy a fő fogyasz
tási czikk jövő beszerzési forrását jó 
eleve megismerendő, a füzetet áttanul
mányozni ne mulasszák el.

A kertészeti kiállítás amelyről 
előző számainkban is hirt adiunk — 
jóformán megismétlése volt a szegedi 
mezőgazd. kiállítás szöllészet és kerté
szeti csoportjának, A kiállítók nevei, a 
kiállítás anyaga, elrendezése tovább a 
Szegedről jól ismert vihar ágyuk élén
ken emlékeztették a szemlélőt a kiál
lítások szegedi szép napjaira. A kitün
tettek közt elsőként Mautner Ödön 
világhiid magkereskedésének kiállítását 
i-niliiliHtjiik fid, mint amelyért a kiállító 
a legnagyobb kitüntetést: az arany
érmet nyerte.

Szcinélyihirokés hely vált ozások ■
Vi/mulliy Hóin orr Petrovlts Ferenc* IsarcAr- 
link a innlt héten t,.uniósba mattak. — 

Horváth I.tván derék karinunk, a lelkes iigy- 
einlier. Patm ovéról I*iKlapeetro érkezett. — 
Sagidfn a Tisza széllé éttermi fíp. állásét 
Banúl Ferenc* loglaita el. — Budapesten a 
következik fozlalink és töltenek be éllést: Ba- 
toijh flélror a V gsilj kévéké* tép. Alléiét tölti 
be. tio.il Sémiét a „Kossuth kévéké*" Kp.; 
Tóth l.ctiíi r.t a Schoüits-lólo vernlóxtö tép.; 
Mutter Perelte* a t'eék-iíri l’tr'arr étterein tö- 
pinraéri is Habért Hébcrr a Printer nanyveu- 
:■■■ l li/.c ifif.'ni ál .i-.'n tóul,illák el. Németh

uizásl. Ugyani
...............  étteremben ;

Szeljánszky Benmes «*v. Sóimé vendéglőjében ; 
Szakmalezter Isi vén a boczaner-féle vendéglt- 
bun és Kovács Néi.if.r a l.ulri 1:1 vér." szélló- 
lnli alkalmaztailas : l'aukovilé fiuibc IV.városi

Horolű Pereli.'* n* I. Kiíróim- kóvóblz, ugyair- 
rsik az itteni Ibutöpiucaéti éllést; Számán 
A mlrA) nyerték el; Neumann Béla. mull évbeli 
a avéhbegyi ni. bizottság volt elnöke, a Ham- 
briltus nagy íörcsaruok !ö|iinczéri állását 
tölti be ; Sájliy .lézael a „Karikés- vemtéglS- 
ben étherOói alléét nyírt; Srotrrll Miklós nz 
l-.rewbrl-vzii/At és Hock Zeitén a Ihibréuszkv 
ittör.m t.'.piméri állását foglalták el; Korvátli 
Héber a Billck-ICle kávébé* föpinciéri állását 
t.ilti be: Varga .Haséi a Htaitlbamnier Körcsar
nok llsetöpinetéri éllését nyert" el; Wlrlh Karira 
n Varrck kétélrér. Wpin.iéri á.lézél leglaUa el ; 
Arvay bemét a Itrai.'labUIUr kévébé* f3]tine*éri 
éllisél nyerte cl, ugyanily állást Fekete Sándor 
a kfibéuyai Sobr sxéltóban foglal' ; Brnekner
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lópinczéii állását lóin be: Kélll Jáuos a budai ' 
sörcsaruokbiu éthordói OII&Ht nyert: Ülni Józsc: ; 
a Klivéuyi étteremben liíetöpinczér Aliiéi fog- i 
lalt. Blumauer Istváu Budaiakon nz Brxsébcl- 
szálló üzletvezetői állását tölti be Erfurth Hugó I 
derek baráluuk (a kűriemen knrtár.uok Hilda- 
pestre érkezett. — Haláét l őre a ni-szigeti 
„Otthon" háviház Főpinczéri Állását foglalta cl.
- Kovács Béla derék barátunk Újvidéken, a 

Meyer nagy Beálló főpiaca Iri állását veti Al. — 
Sárvárt a korina estAIIA főpiliozéri állását 
Práüli István tölti be. — Körmenden n korona 
szálló róninczéri állását Goaitola Imre foglalta 
el. — I.. o. a Zöldfa szálló főpiuozéri állását 
Németh István és Horváth József a mosnni ka- 
róna szálló fópinczéri állását töltik be. 
tündér Mihály Budapesten a Teleki-téri nagy 
vendéglő fópinczéri állását vette Al - Temes
várt a Korounlipiczeg szállóba mint éthordó 
Vedrét Oszkár, mint kávéli. segédp. Fláfy Vik- ; 
tor, h mint segéd nzobapinczér Slepunek llozső 
nyertek alkalmazást. — U. o. Maruizl Ignátz I 
Nagybecskcrekrc mázolt. — A debreczeui pálya- ■ 
udvari vendfglíben Halabár Sándor és Somhegyi 
Dezső mint é Inrdóz foglalták állási. BorEuk 
lellek: Bili sok Ferenci és Nagy Hibá'y. — I 
lahlonszky A. iléla az cizsébctvárosl „Takarék1' ' 
kávébáz föpinczéri állását foglalta el. — Wall- 
ncr Józsid lleszteii-zéről nzillőlfldjérc. Buros- 
ivánkííre (Vasai.) utazott. — Flóra Mihály M.> 
Vásárhelyről Kolozsvárra érkezett. — Haskó 
Lajos Losonciról Budapeslre u'azott. — Nagy
váradon a következők foglaltak állást: Lusztig 
Liios mint főpinczir a Myod kávébázban; Háry 
Buli mint rtpiucsér a llizár óllereuibeu; Rád- 
ler János mint fópinczér a Kovács L.-féle ven
déglőben , a Zöldfa elálló l'óp állását Varga 
Lijus, míg az itteni szobaföp állást Szekeres 
István a az étb. állást Szekeres Ferenci foglalták 
el.- Bruderman Jakab Szegeden Bergl József jó
iért! .Millenninm- kávéházAban főp állási, Deulsch 
Rezső. Izsák Antal és Bruderman Jakab segéd- 
pinezéri állást foglallak el. — Molnár Zsiga ar 
aradi „Vas szálló' éltermi főp. állását vette át.
— Brünbnrijer István, Temesvári a hét választó , 
s/.il'ó szobafóp. Állást nyerte cl. Ugyanon az 1 
Andrássy kávébáz lép. állását Gulh Henrik fog
lalta el. - Szvetlos Károly barátunk a p.-ln- I 
,lányi vasúti vendéglő lép. f. é. nov. 1-én az 
ungvári „Korona-1 szálló főp. állótól veszi át. — 
Kiss (K'einj Ernő, Dehreczaiih-n i  „Párizs kávé- 
001" főp. állását foglalta cl. Ugyanitt az „Ott
hon kávébáz' főp. állását Sugár Sándor nyerte 
el. lobermayer Jízsef a „Bika kávébáz* regg. 
számadó pinezéri állását Inglnlta sl. Szarvas 
Iléla barátunk a dcbreczeui központi kávébáz 
főp. állását vei te át Schlmkó Józief, Debreczsnbe

Hymenhlr. Horváth Károly k&rtár- 
uuuk h hó 22-én unja esküvőjét 
Horváth Erzsébet kisasszuuynyal az 
erzsébetvárosi plébánia templomban. 
Tiszta szívből járulunk gratulácziónkka! 
e szerelemből kötött Irigyhez! Adjon 
Isten szerencsét és boldogságét az uj 
házaspárnak!

Sajtóhiba. Lapunk imilt számának 
hírei közt Vető István vendéglő bérlő
től azl adtuk hirfll, hogy a Kaposvári 
uagyveniléglöt vette meg. K téves köz
lésünket most annyiban kell kiigazíta
nunk, hogy az nem Kaposvárit, hanem 1 
Kapuváron történt.

Szallobövites. Bock Imre, a sátor- ■ 
alja-njhelyi .VadásgkHri* szálló orszá
gosai! ismert tulajdonosa, előkelő üzle
tét egy fényes berendezésű étterem
mel bővítette ki. A berendezés csínja 
és komfortja ritka jó ízlésről lesz tanú
ságot s a helybeli, valamint az idegen 
utasközönségnek állandó látványosságul 
szóig il.

A pinezér szive. Az „Esti Újság*-nsPs. 
ily ezirntt közleményét szószerint ide- 
iktatjuk:

Tegnap szcretciétlcnlll járt Moreit (iábor 
piucztr. Kigátolta a v llámas vasú; és árvává 
’-r.'.ic i c-aiáJját. Az óvoila-utczai kis lakés-

--.ilá.l kenyéri:-resőjél. A mit a szegény pin-

sitansk.

a muukátian. azt meg- 
. in - lyet̂  h pinezérek

Mint. jellemző tünetét az osztályunk 
irányában éledni kezdő kedvezőbb meg- 
í'élésnek, érdemesnek tartottuk az „Esli

Újság'1 e közleményének ismertetését. 
Kommentárral lulajtloiikép nem is ille
nék kisérni a jó indulat eme meguyilat- 
kozását, de nekünk, kik erkölcsi kely- 
zetünk javitásáiiak úgyszólván csak a 
kezdetetéu vagyunk még, — nem tagad
juk, hogy — jól esik, ha e munkánkban 
a napi snjtó is segítségünkre jön. 
Ámbár, hogy nem kívánjuk fitogtatni, 
ha emberbaráti kötelességeinket telje
sítjük, aunyit mégis elmondhatunk, hogy 
e tekintetben nincs okunk szégyen
kezni. Ha az irgalmasság gyakorlását 
szükség kívánja, a pinezér mindig olt 
van az ő garasaival, hogy a szükség
ben szenvedést enyhíteni segítse. Ez 
okból forduluuk a jelen alkalommal is 
bizalommal és szeretettel a mi jószivii 
olvasóinkhoz, hogy szerencsétlenül véget 
ért kartársnnk árván hagyott család
jának felsegélésére hozza el ezúttal is 
az ö filléreit. Karoljuk fel az árvák és 
elhagyatottak ügyét! A kegyesszivü 
adományokat a gyűjtést megindítókhoz 
„Netvyork kávéliáz személyzete" Hoek 
Lajos főpiuezér czimére kérjük küldeni. 
A kimutatást lapunkban közölni fogjuk.

Park és kioszk. A székesfőváros leg
nagyobb teréről, az Uj vásártérről van 
szó, a melyen kérésziül menni úgy 
szeles idők napján a torony magaságra 
felvert porfelhők között, szinte lehetet
len volt. Erről is nevezték a főváros 
szakarájának. Ezt a nevet azonban 
már nem sokáig fogja viselni, a meny
nyiben, a főváros elhatározta, hogy az 
Uj vásártéri — a melyre a vásárcsar
nokok miatt semmi szükség sincs — 
parkká fogja átalnkilatni. A mérnöki 
hivatal parkozási terve szerint a kilenc/.- 
venezer négyszögöléiért kitévő nagy 
területet, egy széles ut metszi át és 
négy oldalt, szintén széles utak fogják 
körül venni, a melyeknek találkozása a 
középen leeud, a hol is egy hatalmas 
Kioszk fog állani. Az angol rendszerű, 
fák bokrokkal és virágokkal beültetett 
szép pázsitoa parknak négy sarkába 
szökíí-kutak lesznek építve. Az egész 
hely különben az Erzsébél-lér mintá
jára lesz alkotva s a munkálatokat 
már a tavasszal megkezdik.

Étterem átvétel, Oaruek György, a 
széles körben tisztelt és becsült szak
társ Aradon a régi „Uintaéttermet* 
átveite és azt a régi nevéhez híven: 
mintaszerűen berendezve m. hó 15-én 
„Kispipa' czimmel megnyitotta. Mi 
amidón gratuláliónkkal járulunk az uj 
tulajdonoshoz, szerencsét kívánni aziule 
fölöslegesnek tartjuk. A siker — az 
uj tulajdonos kitiiuö konyhája és jó 
bora mellett el nem maradhat. A fő- 
pinezéri állást Brnnner József fog
lalta el.

A német császár mondásaiból. Szintén 
szokássá lejlödöit, begy a uóaiet császárt illető 
bárminő dolgok-, mondások-, kijelentések slii.

napi és egyélib lapok a azokat mintegy a legér- 
delet!) ős fonlostiat körül bicskáivá állítsanak 
az olvasó publikum elé. Az II. K. ezt az ese
mény szómba iiinnó kitinében adomát hirt

A német csiszár egyszer asztalához hívta 
meg a Irancziu nagy követet. A szakács azt 
mondta, hogy most itt az alkalmi a Kraticzia 
főző-rnüvészel legnagyobb találmánya hennUatá- 
sára. A frenczii vendég iránt figyelmes szakáéi
tól n császárné elkérte a rcczcplot, a moly igy

'"égy szép busás szilvát, vedd ki a mág
iát és helyóra légy egy darabka auzsovist. 
Tedd Imié Hatnál! az egészet egy (lllemiléba 
és ezt egy kövér Idrjlio. A liirjet fogoybi, a 
fogolyt fáezánba. a Itezánt kappanhi kell 
lenni a ezt végül egy maiadba dugjuk. Ila 
ezt nyáréin megsütjük, a sok küldi,lein elem 
egymásra hatása következtében úgy Ízre, mint 
szagra ritkítja párját.
A c sászárné — ki mága is nagy sxakácafiil

etilén kttl t-ívelni n háta becsületét, lej. 
csóválva olvasta el z receptet és B'rjénék el
mondta a szakács tervét. A császár ezen aia-

— Se hagyd magad elbo'oudilaui, mert ez 
nőm is francain találmány. Ilyeu ételük Plinius 
él Macrobius jelenítse szerint már a rómaiak, 
mik is volt; raddiszuó uiiiulenfále szárnyas és 
más vaddal megtöltve. A német császárnak 
különben ezen mondása nemcsak ezen, de más 
több ftanczia ételre is áll.

A pozsonyi iparkiállitás-uak, mint 
levelezőnk írja, & legvonzóbb és leg
érdekesebb csoportjait a mi iparunk 
körébe vágó kiállítások képezték. A 
világhírű Palngyui bornagykereskedés 
kiállítása, a Hnbert-féle pezsgő-pavilon, 
továbbá a sör,- kávé és cznkrász pavil
onok állandó tárgyai voltak a látogató 
közönség érdeklődésének-

Uj kavúhazlulajdonus. Temesvárt a 
gyárvárosi Andrássy kávéházat Frank! 
Izidor köztiszteletnek örvendő kariár- 
síink (volt pé.csi szaktőnök) vette át 
s ott teljesen újjáalakítva m. hó 15-én 
nagy és díszes közönség jelenlétében 
nyitotta meg. Sikert és szerencsét ki- 
vánuuk a bajtáisias szellemű főnöknek I

A kik a szerencséjüket keresik. Az összes 
napi sajté! bejárta n bír, hogy Perdíti Gyula 
eltűnt. Fe/otli Gyula a fővárosi Opera jeles 
művésze s telim istája a kinek szfp jövedelme 
s ezenkívül nagy vagyona volt.. Mindez azon
ban. szerencsétlen kimenetéül spekulálóik s 
bőrzejálék lolytán ilnszotl, megsemmisüli. Ily 
sorsra jutóit a még nem régen is nagy vagyon-

vigadó, és a Meiropol szél'.ó volt bérlője is, 
Üzletének tosz menete miatt. Neki azonban 
maradt mégis egy tekintélyes kis ősszrgli pénze, 
n mellyel is batlrozta el külföldön szerelteiéi 
próbálni. A vagyouiiag tönkrement müve../. 
Perottival a Vadászkán szállóban hol uz 
utóbbi idóhen laktak, megbeszélték s hánylak 
vitették mi terveiket a azl, hogy külföldön 
mihez kezdjenek, hogy ismét vagyonhoz jus
sanak. Ifirszeriut abban állapodtak meg, hogy 
Pero/ti az újvilágban uiUvész-cstéy előadásokat 
fog tartani, a melyeknél a vállalkozó szerepet 
Kom mer A n!ul viszi. Az így befolyt jövedelmen 
kelten osztoznának. A szerencséjüket kereső 
vándorokkal Hartóky Maliid kisasszony a szép 
ilj i opera énekemő, Perotti Gyula barátnője is 
útra kelt. Hogy megtalBják-e szeren.-léjüket a

szívből kívánjak, hogy a mik voltuk, mint 
gazdag a vagyonos emborek Iérjenek meg ismét 
hoz iánk, ezen szép hazába, a melynek földjétől 
nem könnyű de fájdvlmas szívvel és azou 
reményben rálltah meg, hogy szerencséjüké!

Üj étterem a fővárosban. Németh 
János, előnyösen ismert vendéglős kar
tácsnak, n József-körnt 33. sz. almi 
egy igen Ízléses atilbeu épült éttermei, 
nyitott, a melyre felhívjuk kartácsaink 
figyelmét. Sok szerencsét I

Kút vigadó egy bérlő se. A pesti 
vigadóról már irtunk; sorsa ez: min 
kell senkinek. IJngyanezen szégyen 
sors érte n budai vigadót is, a melyről 
a iniilt számunk apró híreiben emlitet- 
lük m-g, hogy éjőtését must fejezik 
be. Erről ugyanis a vendéglősök azt 
hiszik, hogy még nem oda liuda, hogy 
egy vigadót (annak vendéglősét) elbír
jon tartani. Most tehát tij árlejtés lesz, 
azután megint uj és olcsóbb, míg aztán 
valaki rálmtározza magát, hogy vállal
kozásába bele bukjék. Mini utólag érte
sülünk a vigadó ügye mégis eldőlt, a 
mennyiben a lüvárosi tanács a vendég- 
löi helyiséget Bokor Józsefnek adta ki 
bérfizetés nélkül. A vigadó gondnoka 
Baló László, ellenőr pedig Langev 
Géza leit. így a, legalább most már 
nyugton lehetünk, hogy a vendéglői 
szakmába nemcsak a kaptafások Itanem 
a tekintetes városi magisztrátusok is 
bele ártják magukat. Ite lm muszáj

Járásbíróság! hivatal, mini Hóiul Girnl. Ilgy 
fővárosi járásbüósági hivatallal furcsa hislőtia 
esett nieír, egy még furfangosabb észjárású híva- 
tatamiién jóvoltából. A szolga ugyanis az ü nem 
épen Inkkfatetején termelt elméjével, akként véle- 
kelleti, hogy az ő szerény kis összeget kilevfi 
lizelése, lehetne több is. 8 mintán beláttn, hogy 
„szemesnek a világ" nagy furfangos rsliuáriával 
kieszelte, hogy lendíteni kéne sorsán, még pedig 
oly formán, hogy nz addig színit se látott 
mellékjövedelmeket fokozni fogja, mi n homok

mm sör, luver stds holdjával, gondolta, a mi
dőn maga előtt látta nspról-unpra a délután 
á óráiéi, másnap n óráig, üresen álló játásbirói 
liivatulezobákat. Minek áljának tehát ezek is 
üresen V nioudá és berendezte őket bolclszobákhá. 
Kiindaafijai, a találkozó párok voltak elegen. 
Egy szóval: az ezentúl randevú szá lóvá át
alakított iireB bivatalszoliák a szolga konyhájára 
szép jövedelmei hallottak. I)e nem soká. Kgy 
Istenadta bíró egy este 8—9 óra lájba a hivatal 
előtt ment el. s meglátta, hogy fenn a hivatal
ban világosság vau. Nem volt rest lölnieut egye* 
nest. s a botelierrel ép akkor találkozott, a 
omlón az n szerelő párok szobájából (jobban az 
illelő hivatalunk szollá,Alól) kilépett. A hivatal
szolgát elcsnplák. Nem lehet azonban bizonyo
san tudni, hogy a jó en-bemek ucm-c tetszett 
meg a bolelienég, s hogy mindezek ulán, ha 
eddigi hivatalát uieguuta, hogy iieiu-o csap fel 
egy igazi szAlludásnah i Mint a hogy tették őzt 
már többen is, az ti hasonszerű pályalutáau

Schek Náczl bora. Miből lesz a/méta ? 
A többek közüli van a mi lapunknak 
egy „ Utonjáró11 nevezetű dolgos társa 
Egy számnál kp mulasztja el, hogy 
beiinnukel (különféle revatunkai) fel ne 
keresne ujdonság, hír slb. I nílusit Asá- 
val. A napúkban csak egy rövid leve
let iit, a melyben azt adta éiteaiilé- 
sÓnk re, hogy ö odahaza Körmenden 
járt. s e köztien hétéi t a Sebek Ignátz 
Korona szállójába egy ilóka borra. 
„Igen t. szerkesztőségt — írja ö — 
éu már sok vendéglőnek sok jó és rossz 
borát ittam életemben, de ilyent mint. 
Sebeknél, sehol és soha." — Ajánlja 
i-ziiián költeménye közzétételét. „ Uton- 
jaró" barátunknak teljesítettük kíván
ságát. lm.-:

Ha imi.d egyszer Körmenden jársz,
Sebek Ignotzboz betekints.
Mil't ha jó bolt inni kivín-z,
Mint Itt olyan sehol sincs I . . . 

Szállónyitás. Zweig Adolf köztiszte
letnek örvendő régi szaktőnök „Köz
ponti" czimmel egy igen csinosan be
rendezett szállodát nyitott Újpesten.

Üzletátvétel. Temesváron a régi jó- 
hírnevű (Jasino-éttermet 'Erűmmel János 
kartársunk vette át. Megnyílás okt. Ifi. 
Sok szerencsét!

Bajos dolgok. Tabakovits Gyula nagyváradi 
kollegánk egyik ottani lapunk az alábbi köz
leményét küldte be hozzánk közlés végeit.

A hitien kartára. Ez a megbélyegző 
elnevezés ugyancsak megilleti I Mániául József 
jelenleg iaczér állományban levő pinezéri, aki 
egy tabui lánczot arany értőkben tukmált rá 
Tabakovies Gyula pinezér kollegájára 'il Fiiért. 
Elkeseredetten panaszolta cl ezt tegnap a 
incgkáro.-iliitt pinezér a rendőrségnek, amely 
városszerte kerestette liiamaut Józsefet, azon
ban nem lehetett rátalálni csak a rovott 
mnltiiak lajstromában. E díszes névsorban I)ia 
maiit József mint iit ízben betöréses lopásért 
büntetett egyén vau megróva.

Kárvallott kollegánk hozzánk intézett le. 
veiében clpnuaszolja, hogy zr. eilajiilt gonosz
tevővel 1-1 év óla állt jó ismeretségben, szám
talanszor részesítette öt haiáti jótéteményből s
hogy lépreinenésót is a hosszú isinerelséguek 
köszönheti. Mi kiknek egyik legfőbb czéiuuk 
pályánknak a salaktól való uieglisztitása kész
séggel adunk helyet megkárosítóit karhuaunk 
kérelmének, hogy nz emberi természetnek e gaz 
elfajulását, a ki kollegája hatátságos hiszékeny
ségét ily gáládul tudja lellmsználni: örök illőkre 
inegliólyege/.xük s pályánkon való maradását 
pgy.sxersmiiiileiíkmri lehetetlenné tegyük. Fel
kérjük azért összes kartáreainkat, ha netán e 
gazembernek üzletbelópéséről tudnának, értceit- 
senek róia berniünké!. Nem szabad, nem lein t 
eltűrni, hogy tisztes soiaiiikhan ily elátkozott 
gazok foglaljanak helyet. Az ilyeneket kiUldözü 
közöttünk tarlóik kötelességünknek mindnyájan. 
E-z az első lépés, amit osztályunk erkölcsi jó 
hírének érdekében mindenkinek meg kell tenni.

Uj vendéylülulajdonos, Uj kavóház. 
Szilagyi Lajos volt szobninczi lürilövwi- 
déglös S.-A.-Újhelyiül n „NépkwT vem- 
dpglő"-t veszi át e hó 15-én. Fridrich 
Mór ugyancsak S.-A.-Ujhelyen nov. hó 
l-éii uj kávéliázat nyíl. Sok szerencséi!

American Bar. Atzél Miksa ily ezíinü 
könyvéből falyialólngosan itt adjuk n 
kővetkező teczepleltel.

Tégy fogyasztó kehely he (a könyv III. álltája 
itűidet*) pár darab jegel, - fávr*kanál cznk- 
rosszörpől, lőllsit föl egyenlő iiniiiiyiségil okéi
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whisky ín víxísoI, jól ráz I í-il s azután szűrd 
•ii. A* ital kész, a tct'jehs azonban fahéjpor 
hintendő Az így szolgálandó 1*1.

7. IZ. Bossom Oarcssor.
A fogyasztó ̂  koh'-lyba (XIL  ̂ábrái tégy

lójtn sárrájáL légy hozzá egy kávéskauál 
arénáéiul ígráná idnia-szüip', így aávéskanil 
Maraseliinól. továbbá egy kin pohár Maiig- 
uou-féle Cognneot. töltsd Tel sheeryvnl, illeszd 
ö.sxo a rázó kelt liekc', jól fogd össze, hegy 
I igyaazlis (trappironás közben ki ne toly-

.1 ttnlijs ne iiinrailion, ömnd At, hintsd láhéj- 
pnrt az ital letejihe As szolgáld lel.
Aczf'l Miksa könyvére, a* „American 

újból és ismételten is felhívjuk 
olvasóink figyelmét. OgóInzerUsége ioly- 
tán kiválóan alkalmas arra. hogy mint 
kézikönyv minden vendéglőben és kávé
imban használtassák. A terjedelmes 
miinek ára 2 korona, melynek előlegeit 
beküldése mellett szerzőnél (idnda|>est, 
Itoyal-szálló) valamint lapunk kiadó- 
hivatalában rendelhető meg.

AppA éB vényen hiroh A szeszgyára- 
sok nineaciitk megelégedve a kontinensről sróló

mm ni. Tehát n
s rónaiul lUBtt he a Így kedvezi alku 
nz a-zalt szilvakereskedöknek az oda ■ 

a Meghizhaló kozvelitökroa párisiim

S tudornak
czilult könyvében a vigadó és vigurda

A könyv a vignirla izi'il nliilja délibie. 
rintillik sem a irgiu/d sem a vigarda n 
» ezen feltevésünket az is bizonyítja, hogy 
tóvárosi „ri4'nrfd“-k senkinek sem kellenek.
............  k leglobban a vendéglők? Sva

idéglösök A'l tása szerint az i 
It inog. Ennyi inig soha 
ók. tóparti nyaralók, mm

............lók vendéglői legalább it
t jövedelmeznek Svcíezuak. Ke

in jó

A fejedelmi konyhákról. A német 
udvaroknál rendes szokás, hogy a her- 
ezegniik főző tanfolyamat végeznek. 
A német császárné nagyon ért a leves 
készítéshez és szer‘ ti a burgonyái, 
melyből legkiiliínféléb módon elkészített 
ételek kerülnek az asztalra. A bádeni 
pagyherezegné maga tanította főzni 
Hilda berezegiiőf. a luxemburgi trón
örökös nagyberr/.eg feleségét. A hol
landi szép kin királynő anyja passzió- 
italos szakácsnő míg a montenegrói 
fejedelem konyhája valóságos laborató
rium, a melyben a fejedelem anyja 
leányaival együtt siit-fóz. Csak Margit 
a szép olasz királyné nem törődik a 
konyha dolgokkal. Nem ok ez azonban 
hogy a pinezérek se törődjenek, 
síit annál inkább kell nekik törekedni 
In gy olyatt feleségeket válaszának, 
a kik nemcsak elméletileg de gyakor
latilag is jól Indiák azt: .Rántást 
beverni s gyűrűt tésztái jó l Indok. — 
A sütés-főzés nekem, nem nehéz

Gyászrovat.
Dobd Sándor, a széles körben ismert 

s általánosan becsült és szere,telt kar
társ, ki több ízben veit szakiönök is, 
b hó libán este hosszabb betegeskedés 
után, elhunyt. A megdicsiiiiltben a de
rék szakiéinak s a közjóért lelkesedő 
és áldozó kész jó kollegák egyik leg- 
derekabbját gyászolják. Halála mélyen 
megrendítette közvetlen környezetét, a 
szegedi kartársakat, kiknek fájdalmas 
részvétét mi sem jellemzi jobban, mint 
az, hogy az elhunytat a kartársak köz
költségén, méltó végtisztességgel akar
ván eltemetni, nyomban gyűjtést indí
tottak. IS az élő iránti szeretet valóban 
megható módon nyilvánult az elköltö
zött iránti pletásban: a gyűjtés ered

ménye vigasztalásul szolgálhat és szol
gál is mindazoknak, akik pályánk lögös 
Utján való fáradozást sokszor kétsJgbe- 
ejtöeu reménytelennek találják. Az el
hunyt kartárs hátrahagyott özvegye és 
árvái a családfő hirtelen halálával a 
kart'u/.ok szerető gondoskodása íoly- 
láu legalább egyelőre nincsenek kitéve 
nz ilyenkor rendesen bekövetkezni szo
kott nyomornak. A szegedi kartársak 
az elhunytról a küveikező gyászjelen
tést adták ki:

A .Szegedi Piaczér-Kar" szomoro
dott szívvel jelenti kedves barátjuk és 
kartársuk Dahá Sándor liipiuczéruek 
folyó hó l.t án az esti órákban, életé
nek í I évében rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytál. A boldogult
unk földi maradványai folyó hó Ifi-én 
délelőtt 10 órakor fognak a Szt.-Mihály- 
utcza fi. sz. gyászházból a református 
temetőben őrök nyugalomra tétetni. 
Áldás és béke poraira! Szeged, 1890. 
okt. i í én. A fontieken kiviil siratják: 
Neje: Ozv. Dobó Sándorné. Leányai: 
Dobó Margitka ét Linike és számos 
barátjai.

nősében mindig imporáus As n szónoklás terén 
póratlau s Livit,’> Schbifer I.iiol Rimából, A kis 
római (esztergomi) Sc/i/ei/tr tehát ott volt. 
1-eHiatsauó szavaira megrendítitek a gylllés- 
terem falai ós reszketlek a borhamisilók.

A kilieu nekem legnagyobb örömein lelett, 
Gundel dános, ez a jő öreg pinczlr volt. Síéit 
bár hiába és bárii mit minid: Gumiét Tatánk 
ha nagyságos ur is. azért S mégis csak pin- 
ezérnek vallja magát. Egyébiránt tárgya a köz- 
tiszteletnek As dísze a kongresszusnak - R volt.

Karczaimhól nem felejthettem ki a vóraili 
löiöidA-hsu tartott nagy diszlnkomát sem, ahol 
a közel fetWau megjelentek, kőiül belül 2500 pa- 
taczk pezsgőt IrgyaszloUitk el. .Si btnnun J.

■len egyes emberre íl 6s 1 , Üveg pezsgő esett, 
a melyek kiliritgctéséie 6u ugyan nem sok 
li gye műt fordilotliun, miután a nagyváradi 
p nczér-cgyiet elnöke Steril Hermán ép akkor 
állt fel és mondott egy hntaluins As tele tllz sző-

I. 1,-01. A kitituö szAuoklnl bavégezrével kitört a 
taps és éljen vihar, a melynek meg-uiegujtilá 
xngásit még most ií liollni vélem, a mikor a 
saját feltalálta léghajómon szállingózik haza 
jMtiis-bnliv- télé . . .

Minden Tamás tarisrnyájábál

korlspok'-al egy taliisi, a régi és kiváló szak
ember, a szombathelyi városi magisztrátus tagja, 
Hon \ikler is megjelent. Az igazi kellemes 
éi meglepő tnlá'kuzáa a korona-káriházban 
volt, ahol ugyiittc-ak luibezen hitt szemének

tónk. „No ez: a találkozást meg fogjuk Unie- 
pelni !•' -- kiáltottak fel gondolatban a jó fát- 
dtek. A mi hogy meg is történt, kitilnt legin
kább abból, hogy még a ,.*Vyisié ki bubám az

Nem tudom, hogy az Országos Piactér-

bárki tolla által i< kéaail fessék az el, lehetetlen, 
hogy minik lapjairól kimaradjon az a nagyszerű 
ta'ótkozás, a mely Ultlck Frigyes, az „Újkor- 
lapok“ szerkesztője, Randvfgh .1. és Hegy 
luiti 8. között töilónt, az 0. P. IC. itgyébeii. Egy 
kicsinyt megvitatták, egy kicsinyt megtárgyalták 
a dolgot, aminek biivetkczmónyo az lett, hogy 
a Ftrenca József-rend lovaglóvá kitüntetett 
nemei féi fin, GfflcA Frigyes i ki I élte 
hanem még ki is jelentette, hogy az o. I'. E- 
ben ő is benne van. Megemlítette az ezt meg
erősítő okmányokat is, n melyeket a szegedi 
előkészítő bizottság szorgalmas Ügyintézői kői
dének a kiváló cziinte.

A nemes As nagy eszmék harczo'oja, GliIca 
Frigyes nyomdokán haladó Bokros Ivórolyuak 
szintén volt találkozása az 0. I’. E. vezéreivel. 
Sietek meglcnui i!t azon megjegyzés*, hogy 
llolros IC. (akit nz éu iditványorara egyhangú
lag választoltak meg a nyngdijiutézet elnökévé 
szintén egy jó vezérnek illő, vagy való ogyéni- 
aég. Az is igaz. hogy 6 mindig elöl szeret járni. 
Csak egy jó tábor kellenne neki. (Majd szerzek

Iiogy Fril.e Vilmos, a kassai pinczér-egylet 
elnöke nagyváradi kongresszusról nem hiány
zott, azt velem ogyUtt mindenki természetesnek 
Lejt találni. A ltot szép és nagy dolgok izok- 
tnk végbe menni, ot ott lehet mind,oikor látni. 
(Itt láttam Sárossy Árpid kollega urat ia, aki 
mellesleg elárulva hírlapíró, és a kassai pinczér- 
egylet s nyugdijvMiuztuiány fáradhatatlan tit
kára. A szatmári 0. P. B. mozg. bizottsága 
derék elnökétől, Puagrátz l.ajos barátomtól nem 
messze pedig nz újvidéki M. P. T. kiváló embe
rét, illetve diszolunkét, Sieijert I.-t vettem 
észre, aki a debreezeui dr. Benedek dános 
ügyvéddel és llauer I! irtaimmal alighanem nz 
0 I1. E. czátjai létrejöttének fontosságáról be
szélgetett. Már azt nem tudom, hogy kolozs
vári d Ilik lur Maim, Simon József és Fásai 
Jóska (azért iroui Jóskának, hogy a két /ácsé/ 
név Uangtorlódást ne okozzon) urak miről lauáca- 
koztak oly mélyen; Kovács D. (debreezeui pin- 
ezér-sgylel elnöke) és llhyer ÍÓsigiiiond urakkal, 
Hogy tatán a kolozsvári Nyiltleve'eiési Ügyben

h,.csabai Freibergee Márton barátom' sem, a 
ki n Sasiba alig tudott egy kis harapni valót

A nngyviradi kongresszus érdekességének 
és impozínságánnk egy nagy részét vesztette 
vilim el, ha azon meg nem jelenik, n megjcle-

Szeptember iliu asszony, ez a bolon
dos menyecske, bizonyára megirigyelte ' 
zordon fagy és dércsipéses dicsőséget 
az öreg Deczentber úrnak, hogy ennek 
nem éppen valami kellemes szokásain 
túl akart tenni. (J kigyelum iüu asszony, 
ugyanis az elmúlt hó 10 12-ik napján,
mig az újságokkal a legborzasztóbb 
lágy és hóviharokról beszéltetetett, addig 
a szent Margit-sziget nyári lakóival, elö- 
kerestette a téli béléses meleg ruhákat.
A látható emberiség tagjairól egy pilla
nat alatt letűntek a nyári gúnyák.

Amolyan félsaiirke és esős köd ült a 
tájon, amikor a ,.Feeske“ hajó beérke
zett a felső-szigeti kikötőbe. A hajóról 
egy ifjú szállt le, s ment egyedül a 
szomorún csüngés siirü lombozatoktól 
még inkább homályos szigetre, „Gyö
nyörű szépség isteni természet, hódolok 
a te csodálatos müved és titkos nagysá
godnak I' — kiáltott fel lelkében az ifjn, 
hogy a sziget belsejében megállt és 
tekintetét körüllionlozá. Minden, amit 
itt látott, elragadta és lebilincselte. El
ragadta a Duna hulláin keblére simuló 
szép sziget látása, ennek dús lombo
zata s ősi fái, bokrai és virágai. Hát a 
többi csodálatos látni valók . . .  A szi
get sziklájából előtörő meleg forrás és 
vízesés, vagy az Arany fájától iteui 
messzi álló Szt.-Margit templom romjai. 
Az ősi romok!

A látott csodákon és a múlton elme
rengve ballagott ifjúnk a felső Kaps- 
léle vendéglőbe vezető utakon. A könnyű 
magyar ruhás és nehéz botos ifjú. úgy 
nézett ki, mint valami bohókás suhancz. 
Legalább is ennek gondolták a vendé
geket, ma ugyan hiába váró nagy ven
déglő piuczérei. Még a toll sem hiány
zott kalapja mellül.

Csöndesen, kevés szóval ült le a jobb 
oldali sarok asztalhoz, nem is gondolva 
arra, hogy itt ismét egy újabb csoda 
látásban fog lenni részesülése,. Pedig 
erre vallott, Jónás J. nagyon gyanús 
mosolygása is, aki járása közben, hol 
ide, hol amoda kacsintott az öl ügyelő 
hölgy kompániákhoz.

Két hölgy lépett ekkor a veranda 
terembe. Egy nagy és kicsiny. Azaz, 
hogy: az egyik — valami bajor hölgy 
— ngy nézett ki, mint egy háromeme
letes ház. A másik • -  magyar hölgy — 
a háromemeletes ház mellett, mint egy 
sugár, karcsú torony. Minden hölgy- 
vendég szem feléjük fordult. Jónás J. 
pinezér pedig — miután a hölgy kom
pániákra mosolygott (de megint gya
núsan) elébfik ment és üdvözölte őket. 
Azok pedig: rajtuk lévén egy pár 
bunda köpönyeg — és álltak kimond
hatatlan egykedviileg. .Szemeik, külö
nösen a bajor hölgyé — szikrákat 
hánylak. Hiába magyarázott ott nekik 
mindenféle gesztikulácziókkal Jónás .1. 
ur : a legsötétebb pokolba kívánták
öt. Majd pedig sebes rohammal és nagy 
robajjal megindultak a veranda túlsó 
oldali felé, miközben orkánszerü vil
lámló tekinteteket vetettek a sarok

asztalnál ülő ifjn felé. Ez meg rémült 
és elcsndálkozott. „Mi történt itt és 
mi tog történni ? — kérdezte vészt- 
jóslóan önmagától az ifjú; és ugyancsak 
elálmélkodott a többi hölgyvendégen, a 
kik ekkora már oldalbordájukat fog
ták a jóizii kaczagásoklól. Persze a 
robajszerii léptek mindegyre hallatszot
tak, a melyet eszközöltek oda át a 
másikoldalon, végig és vissza a bárom 
emeleles ház nagyságú hölgyek.

Folytatása követkeidk.

M e s s z e  íö íc fö n .
\l!■>•/.<• löltlön tengaron lát 
Tunyát koros n madár;
Ha már nálunk ősz illő vnn

Moss/.-; földön tongoron lül 
llol virul a rónnság,

Srop In í risz s /ö ld  /m illiós ág. 

Mily szép volna örök /.öltlbtni 
S vad virágok közt Járni.

/'.‘u is  mogli/diié‘k válni. . .

Ilármily zordon is <• fii./,
.Vakom szahh mini massza földön 
A virágos zöld határ . . .

Tnrdy Gábor

Szerkesztői üzenetek.
D. M. Páris. Ssives üdvözletét köszönjük. A 

kérdéses s/Akd.dgok áiuliór nem égetően sürgő■ 
sek, inégi* örülnénk, ha azokra mielőbb szárúit- 
hatnánk. Levélben többel

D. M I,qii<Ln. Elismerésünket a becses dol
gozatért! Levél megy.

Sz. M. Szolnok. Várjak és hisszük, hogy mi 
is abban a őrleményben lehetUuk felőle. Addig 
is üdv! — Seb. F. Szolnok. A lapok e'nientek. 
Hogy hol tévedhettek el, nem tudjuk. A most 
megjelenő számum! elküldjük azokat is.

K. S Szt.-IL Kérem itt a fogadást mind 
egyik elveszítene, illelőieg mindegyik megnyerte. 
Olyan dolog az. mint a biblia, amelyből minden
kinek igaza lehet. Mi azőrt mégis a szakácsaiéra 
szavaznak, de csak úgy lm csiuos is fiatal.

W. Gy. Eger. A kérdezett itt járt azerkeaz* 
tőségünkben, lfogy állása van-e, nem tudjuk. 
Lapunk jelen számából különben olvashat felőle 
— M. Gy. I). Sí . M. Jelen szúrnunk kisbirdeté- 
sében teljesítjük kérését. Annak idején értesíteni 
lógjuk. Az előf. mégjött. Köszönet.

Sz. J. P* K Kedves levelét a hazafias 
czéln gjitjtésscl megkaptuk s jelen számban 
nyugtázzuk iIsiik ebben a szellemben tessék 
baiadui így akarjuk un n jövő geuerácziót nö
velni, Iiogy arra a ISuök mellett haza is szá 
mithassou. l-ilv!

H. M. -Sebemnitz. (Szászország.) Hogy egész 
légének helyreállítását olt reméli? Adja Isten! 
Dehogy prolestá Iánk mi ez eúeu. Sőt ürülünk, 
ha a mi tiazafiaa gárdánk srra is bir tehetség
gel, hogy lesii vagy lelki csapásokra helyes 
' rzftkkt:l találja meg a gyógyító irt. Kinlitetl 
levelét, pedig nem kaptuk uieg. Kérjük még 
egyszer megírni, hegy mi volt a tartalma ?

Gz. A, IIHiszel- Üdvözöljük üj állomáshelyén, 
levelet küldtünk. — W. A. Békés-Fsaba. Jelen 
szán,uuk kishirdetéaében tetszik látni a kérés 
teljesítését, — Rózsi. Debreczen. Szerencs vas
úti vendéglő. — Sz. /. S.-A,-U|licly. Tudósítá
sait felhasználva, köszönet érlök. — L, M. 
Nyíregyháza. Pompás! Szám és fáiadbatlan Ugj-- 
Imiát pontosan egyeznek. Köszönet és fldvl 
ti. I I) -tlynla. Kérését kiabirdetéseinkben tel
jesítjük. A tudósításért köszönet!

Meg jött a levelező lap,
Jó ha az ember ilyet kap.
Isten flien-e Remiteket 
Küldhetnek meg ilyeut többet.
Üdv nektek, Ti jó gyerekek! 
Nemsokára ott is leszek.

Kiadóliivatali üzenetek.
K. I. Temesvár A kis lap barát előfizetése 

s a másik mrg jült. Köszönet! L. S Szobiok. 
Hisz upiii is akartuk abba hagyni a küldést 
Békén élünk mi az előfizetőkkel, tndjnk hogy 
nem maradnak el. Pláne ezután! — B. I. 
Kocsárd Kendben vnn. M. I. fimssti. Jól 
telezett ginilolni. Tévedés volt Most már rend
ben. — F. G. V. Temesvár. Megkaptuk köszön
jük. — B. J. Szabadka. A kedves komától be- 
érkezatt összegért — i> fit — őszinte köszöne- 
títuk. — Burrler l.mulon Bnyer I. 3 negyed 
év, Freinrelsz. A. lel év, Körrészéröl fél év, D. 
M. lét év - összesen 2 7  schilling .. megér
kezett. Köszönet! Vág! I. a tél év megjött. 
Köszönjük. I. A. B. Frtiébelvárm. Elismerésünk 
a figyelmeztetésért. Ki javítottuk. u.
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ELŐFIZETÉSI ÁR:
BELFÖLDÖN. Ü JK 9L-LA P 0K \ Inp szellem i

sS^iíS S íí: Hirdetések felvétele csakis -a kiadóhivatalban. Hildát* a két mór-
li illll.í lliv lltlll.

S z ín h á za k .

M. K ir. Operáim /
Andrássy út.

N em zeti Színház
Kerepesiül.

N é p s z ín h á z
Kerepesi út.

Magyar Színház
Wesselényi-utcza

V i g s z i n h á z
Liput-kórut.

Kisfaludy Színház
Ó-Buda, Lajos-utcza

K is  és v e g 'jre s  h ir d e t é s e k .

S P á l f y - f ö l e

r ó z s a p a p r i k a .

Ktry inViliaiHiiilflés elégség.*.
hogy habár jóval drágább a 1öbl>i

paprikánál, mégis azt használjuk
S z é p  s z í n ű  # e  «  «  

ti «■ >ü a  íi n e m  e r ő s .  

Mintát, árjegyzéket bérmentve küld 

3 P á ,l f3 7 - - f  é l e  

cs. és l*ir. szab. papriltagpár 

S a e g e d s a

H i r d e t é s
Színházak egyszer I Irl 59 ki Ajánlbaiö czCgtl egyszer I

Érdeklődjek mindenki?„TenneU leikeresni I11
Tisztelt vendéglős és pinexér . . .

urak „közvetíti) irodánkul", a iiu-ly „Mimién Tárnia* ... kis nap -1 iaztolellel kéretnek tol a t. kartárs 
u felvidéken « legismertebb A tárai iránt, amelyek lli-ik árfolyam- urak, hogy az alábbi cziiaekrö! 
legszolidabb depok-m mllklldik. kan fognak már az idén megje- lapunk kindéliiratalát érlesiteni

, hogy n

Ki mondju meg?
Draskóozy Krrimcs, Bnneth Ká- £., 

roly iSpiuczér és Weinlierger Sán- [ ,f , 
dór urak jelenlegi i zmiét t A szi-i 
vés érte-iié ek nz ,1 íjkor-Lapok", jgj, 
kiadóhivatalába kéretuvk.

naptárak még ao 
jek lesznek, és t

leülni: Minden_____
- Mindennemű billiárd-. 
s lliudcil stb. szabi yok,

a válté'érték, x . ;c í  
a ui alita mértékek ifcu—
- A mutatványuk már

kéréezett 
Grabncr Félix, Sztraka l’ál, Totli 
N. István, Llebenklttel Károly. 
Elufah Kde, Rlcgol Károly, Wlrth 

■ Jenő. Caérlcs Jenő, Rónál Hajnal, 
Tahlnr István, Villák Antal, Srem- 

: inelwelsr István,Hnbor Jenó,Waber 
. KA'oly, Tónika Antal, Stumpf S

S c h ö n f e l d  J ó z s e f
:

épület- és niülakatos

: D oháiiy-utcza 94. sz. :

:
Kívüliül mindennemű épület

es mú'lakütos-m unkát, úgyszintén 
villany berendezésűkul és házi tele fon 
bevezetéseket.

\

Kerékpárok szakszerű javítása, 
úgy minden hozzávaló alkat-

I
részek. ;

Házak jókarban-tartását :
évi átalány-összeg mellett, és jutányos 

árakon elfogad. !
■■■■— Költségvetés díjtalan, —— ;

* A* *♦►*♦<.♦«-**♦♦■*** »»<►.*♦•* 4*

% m l l f ® m m w w W W w w w m

- J É &  
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I  á
i1! r  -----------— -------------1\

~r'7 ‘ a , l é r i a . - t é x  2 .  s z á m .  "JSW
Elvállalok mindenféle uj épniehnunkdk s javítások gyors és pontos elkészítését.

Uaktárnn tartok nagy választékban iiiíiuIhiiihíiiíí és mérelil 
takarók tűzhely ekei, űstliitnakiit, orosz kémény ajtókat, sert kemény-, tüzelő■ és 
ham Hajlókat, dob- és sadriló-kemencaéket. Továbbá készítek kerítés és sírrá- 

csokat. szivattyús kutakat, viatart Anyókát, stb.

■  K o rp á s s y  J ó z s e f  1
fM férjtsnaM [
—H Szegőd, Kárász-utóra IB. .
H  Legolcsóbb áron hészit a legjobb I 
—  szövetekből a .
®  legújabb ilivatu ruhákat. ■
f l  Minden számla Sssxogéből 2 száza- I 
—- lékel eugedinényezek a léteaitendó , 
H  11 réz. I’inezér-Kgyestt et részére. |

Ajánlható ezégek.

Szabó Kohlt Kálmán és tini .Az 
angol szabóhoz-1 Károly-

p7jnnn7 | .Seecessiós itzipii rak 
UíipCÖÉi tár, Szél és Társa,

Kristóf-tér és

Rum-, likör-essencziák:
WaUerich Arnold, Duliáuy-u. 6

1U*JUU1UJ.UJüU.

@ Eladó szóda- és eczetgyár.
Sgp napos alFőiai Marosban ogv virágzó 

jöoadelmü szóda- és eczclgyár, amely már 14 ép 

óla fenn áll családi óltól* mialf elaáó.

i Cttíut a kiadó hioatnlbnn. • 1

V .i.v v 'v y ryvw yvvy rv vvvrvv rT vv i.w vvvyvvw vvvvv '.-vv r '

S If4 G E R  f l jM T A ü
elefAutcsout észtérgAlyou

B u d a p e s t, JV ., F t- 're u e z le k -b a z r ira , l>o ll 13. sz.
Ajánlja dúsan berendezőn raktárát, úgymint

teke-golyók, dákok, dominó, sakk, dákóbör-kréta
stb. legjobb minőségben és ti lngjutsínyosnbb ári un i

■liiviliisok elliigailliiliiiik s gyorsan és pálosán cszkii/Jlfelnek.

Héjjas József
Budapest ,  Káro l ykas zárnya.
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Kávéháztulajdonosok figyelmébe! t
«•

Ajánlja mindennemű kárpitos és asztalos munkáit. w
■■ T e k e a s z ta l  ja v ítá s o k a t

s egyéb javításokat, legjutányosabban végez.
*iV W  Sí g  ... ... ... jgSTB  g. ^  otr TÍf lO Bj SF ... ,1. -I. . I. .1. ^  
/ t T T * V T T T T T v T T * T T T T T T * T T T T f '

i, Budapest, VI., Hzá'-iitczn 11


