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Lapunk jelen számának tartalma: A* Országos 
Dincsér Egyesüld liii'lajie-i en — (...) 
— A bndapes'i pi- czérckh''Z (Irta Alil- 
rovátz Áttolt.) — Üdvözletek. — Szervez-

(nakmyi.) Állali eleileteiuk. tlrta: 
Uannsz István ) — A Dincsérekről. (írja 
Vasi.) - Különfélék. — Köles ciuiis nyilat
kozat. — Versek. — Szerkesztői tize- 
tietek. — Tárcsa (Krónikás versek, Botos- 
Iái.) — Hirdetések.

E lő f iz e té s i á r.
Egész évre _ --------  fi.—
Félévre :i —
Negyed évre 1.50

Borfiuknak:
Félévre L 50
Egész évre. 3.—

Egyes szám ára 25 ki.
Felkéretnek a t. előfizetők, hogy 

elmaradt előfizetési dijaikat beküldeni 
szíveskedjenek, nehogy a szél küldésnél 
fennakadás történjen.

Értesítés!
/Alpunk t. előfizetőit és olvasóit ér

tesítjük, miszerint az eddig Szegeden 
megjelent „ÚJKOR■* lapunk október 
l-löl Budapesten jelenik meg.

Értesítjük továbbá t. előfizetőinket, 
hogy lapunk jelen számától kezdve nem 
az eddigi, hanem „ ÚJKORI,APÓK" 
czimen fog megjelenni.

A I.KI'KSITKMIM „nlíSZ. DI.MZKIíHOYKSri.KT- Kti'/DONTI KS iVkSZKK MOZCAI.MI Ifl/.OTTSA(!AI liS ,\SZ.TAI.TÁHSASA<1AI. A I.OS- 
HMM MAOV.tH l'IXI'ZKi; Költ, A SZAl.l.OllAsOK, VCNDKIÍI.lisuK, KÁVÉSUK, l'IMY.KKKK KS K.AVKSSKIiKIIKK MltSZAliOS XYI ilH IJ 

K(:vi:st’u;ri: KS AZ „ORSZ. vendéglős-szövetség- előkészítő bizottságának hivatalos lapja.

Lapunk ezen caimvdlioadsdt azon 
megokolással adjuk köztudomásra, mi
szerint a Budapest székesfővárosi pol
gármesteri hivatal egy ugyancsak ily 
czimmel („Újkor'', társad hetilap) 
bejelentett lap miatt, a fővárosban 
lapunknak további megjelenését csak 
más czim alatt engedélyezhette. — A 
szándékolt „(íjkorszak" czimet ugyan
ezen okból nem vehettük föl.

Amidőn léhát t. lappártolóinkat a 
lapáthelyezés és ennek czimvállozlatá- 
sárót értesítjük, kérjük, hogy a szel
lemében, i zéljában és törekvéseiben régi 
„Újkor”-/, illetve „UJKORLAPOK’-at 
ezután is mint eddig, részesítse jóin
dulatában és támogatásában.

Hazujiui és kartársi üdvözlettel
az UJKORLAPOK

(Budapest, Vili.. Vnss-utesa iS.)

h O rs zág o s  P in c z e r-E g y s s u le t  
Budapesten .

Jött, látott és győzött!
Útja diadalul —, látása a diadalmas 

hadvezér sastekinlete —, győzelme az

örök igazságok mindenkit kielégítő 
fényes gyozedelnie volt.

Nem legyőzni..........meggyőzni jött.
Es meggyőzött.

Meggyőzvén minden igazságért szóm- 
jnhoző lelkei kielégített.

Kielégítette, hizalmnmal, hittel, re
ménységgel és lelkesedéssel töltötte el 
az ő híveit.

Kielégített, progranunjának gazdag 
tartalmával; imponál' az akarat komoly
ságával, amelylye! hozzáillőén lépett 
fí»i, hogy meggyőzzön; bizalommal töl
tött el, inért céljai amily világosak, 
eszközei ép oly ezélravezetők; hitet 
keltett, amit kelteitek a sziveket meg
ragadó eszmék azokban, akik hinni 
tudnak; reménységet öntött a sok meg
próbáltatáson keresztül ment lelkekbe, 
hogy győzelmével eljö bizonyosait az 
áhított jobb kor és felielkesitett, mert 
szépsége lélekemelő.

Az 0. P.-E. tehát bevonult Buda
pestre. Az előkészületek ezzel befeje
zésükhöz értek el.

Az intézmény hatalmas épületének 
hatalmas lelni lülépitvék. A központi 
bizottság október 25-iki Ülése volt. a 
bokréta Ünnep.

A június hó 20-án — az alföldi szép, 
magyar Szegeden — megválasztott

országos fenntartó bizottság ineg alakú 
lása pedig a betetőzés ünnepe lesz.

Azután jöu a berendezkedés.
Helyes egymásutánban, szép sorrend

ben, — úgy amint azt leendő országos 
intézményünk nagy arányai megkövetelik 
- történik a teljes fölépítés nagy mun

kája, Körültekintő, okos higgadtsággal 
folytak a széleskörű előkészületek, hogy 
biztos, szilárd alapot adjanak az egye
sületnek ; az eres alap megteremtésével 
pedig most már gyors tempóban fog 3 
betetőzés munkája végrehajtatni.

Az a pár hónap, ami az egyesület 
életbeléptetéséig még hátra van, meg 
iogja hozni sz anyagi eszközöket is, 
amire az életbeléptetésnek szüksége van.

A 10 krajcárokból, a tehetős vagy 
kevésbbé tehetős kartársak egyforma 
szívességgel meghozott garasaiból emel
tetik tel az a hatalmas palota, amely 
a mienk, pinezéreké, valainmuiyünké 
lesz. és amelynek homlokára az ..Össze
tartás" és „Egyesült erővel'1 dicsőséges 
és irgalmat jelentő jelszavai lesznek 
arany betűkkel felírva.

Az 0. P.-E. három betiije pedig sym- 
boiuma lesz a magyar pinezérnek. Jel- 
képes hirdetője annak, hogy a magyar 
pinezérek akarnak és tudnak boldugulni 
s hogy pályájuknak úgy mint hazájuk
nak tudnak is, akarnak is hasznos és 
hit fiai lenni.

Az „Újkor-Lapok" Tárczája,
E I i ó n i l E á s  v e r s e k .

írja: Botoz.

A világ kezdete.
„Botos, /átüss virág, sárga napra torgó 
Bájos liliomaiéi, szép rózsa mosolygó ;
(Tjére lile szentem, gyere no ha momloni,
Éhes gyöngyvirágom, kedves kis galambom." 

„Gyere ide szépen, ide as ölembe.
Had' uézzeh az égnél la még szebb szemedbe; 
Bele nézek azIAn, . . aztán a mini jArjn . . . 
fia csókot kér kis széd, — csíkot adok rója” . .. 

Igycn csalogatja Ádáin kis galambjót,
De ót a szerelmes szók hiába csaljak;
Mintha, egy kis pajkos ördög lakna benne:
Nem megy, — azaz: menne, rután nem is menne. 

Ott ül, vagy keverése rózsn hokoraljáu,
Rózsa levelet tart keblo bájos halmán;
Kper ajkán mosoly, nélia kacsint egyet.
S siói Így: „hiába blvss, csókot nem kapu

S mintha mit sem adna már í'lóul szavára, 
Megy és csapóiig szerte, mint a napsugara , 
Kérdik a patakban, majd a réten látszik, 
Tép világot s tarka pillét ilzve, játszik . . .

I.áttál-e már tavaszt Untai barát on ? . . . 
Midőn nyíl a virág, pázritos rét háton .
Ha kis dalos madár száll zöhlelő ágra, 
liei mi’ Üröm nézni ekkor a világra I . . .

Kkkor mint & leihó oly h rteleu támad,
A szívben az érzet s marad a bubánál;
8 meddig csak tan e szép látása a szemnek, 
Nincs sehol határa boldogság s örömnek , .

Ily őröm uralta addig a világot
Míg az emberiség essz kél lányból állolt,
De, hogy lettek hárman, négy-, Bt a — aztán

8 mint állat, állatnak vérét kiontotta . . . 
Éden! átokunk első logauatja.

Kain, te rósz Kain, hol volt szived lelked. 
Mikor elkövetted azt a gonosz lettel! ?
Hogy édes vérednek vad gyilkosa leltél:
De mégis bűnhődtél, mert kétségbe estél.

Kz volt az első bltn a másik Min után,
A többi mint löszéi, nőit amannak nyomán; 
8 hogy a nép a földet mindjobban ellepte 
Annál többet nmtntkozott Kain lelke . . .

II,

< tank egyet szeretnék én hogyha lehetne, 
Kiszállási tncsme, messze napkeletre ;
Messze napkeletről el n baidankorba 
S felkutatni ottan mindent aorról-sorm.

Tenyészni kezdett a bánat is a rögben.

Dn, harag, gyűlölet s a mi csak rósz vala; 
Munkájához logoit az atob angyala,
És a lelkek között, addig azért és vetett, 
Mígnem az emberből, állat és ember lett.

Altat lett az ember, midőn Ram lelke,
Ábel öcsét vad haraggal meg grillölte;

L ap u n k  m ai

Nagy értékű hely ez, gazdag kincaea hánya, 
(lazdag ki onnan a kincseket relbányja,
Körül éreztetnék a dicsők fairével:
Ha még nmstaii nem is, de majdan idővel.

Mert miket megírtak krónikások s mások,
Mint íuegaouyi tinta és toll vakarások ;
Csak annyi valóink e történeteknek.
Hogy : .inkább elhiszem mint sem oda illet jek I"

s zá m a  6  o ld a l.

8 hogy ez nem ekként van, kimondja azt nékain / 
luie itt az irás; tessék kérem szépen, 
tgy szól: „a inindetiség áll öröktói iogva, 
Őrükről.örökig- — (még jobban megtoldva).

No én meg köszönöm nlásau, de hiszem,
Hogy talán nem vélik, hogy azt el is hiszem ; 
Vagy hiszem, de ekkor kérek feleletet 
Hogy a vilég kezdete mikor lehetett 1 . . .

A biblia mondja a világ épűle
Hat nippal előbb, hogy Adóm elkészülő:
Hét nap tartott tehát a teremtés, — már most. 
Ki monda ezeket . . . táti a régi vámos í .

Még abban az ósl hajdani világban,
Élt egy öreg ember messzi Afrikában; 
Nagyon öreg volt már, nem tudni háuy éves, 
Mit én róla Indok, meg tán az is téves.

Do azért igazság, mégis sok van benne. 
(Nem ie írnám ide, hegyha nem ngy lenne), 
lis az igazsághoz híven, ngy írom le,
Hogy abban a valót miudenki fellelje.

Folytatás következik.
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Budapest pinczeroiliez!

Arrúl óhajtanék néhány megszív
lelendő őszinte szót intézni fővárosi kar
társaimhoz, amiről eddig a legkeveseb
bet. vagy éppen semmit se olvashattunk.

Azokról és azoknak, akiket jól isme
rek, akiknek sorsát szivemen viselem, 
s akiket épen ezért a mainál más tár
sadalmi és más erkölcsi viszonyok közt 
óhajtanék látni.

Amennyire tehát az egy ujságczikk 
sziik kereteiben lehetséges, ki fogok ter
jeszkedni a tóvárosi piuczér-kar társa
dalmi és beléletére s tehetségem szerint 
meg fogom világítani azon gátló aka
dályokat. amelyek ez osztály annyira 
kívánatos fejlődésének és haladásának 
útjában állanak.

S mielőtt ezt tenném, nem mulaszt
hatom el, hogy a fővárosi pinczér-vi- 
szonyokat össze ne hasonlítsam a külföldi, 
nevezetesen pedig az általain jól ismert 
bécsi pinczérek viszonyaival.

Sajnos, ki kell mondanom, hogy ez 
az összehasonlítás épenséggel nem a 
magyar főváros piliczérkarának előnyére 
itt ki. Az összehasonlítás részletezésébe 
szinte félő belemenni, mert a mi hátrá
nyunk ebből csak annál élesebben világ- 
lanék ki. Csak azt az egy tényt emelem 
ki, bogy amig oda át az összetartás és 
bajtársias szellem fejlett volta az üzlet- 
nélküliség nyomorát nem csak enyhíti, 
de jóformán el is tünteti, addig ez 
nálunk (holott itt az üzlet forgalmi 
viszonyok körülbelül már is kedvezőb
bek) addig ez nálunk eddig csak a 
humánus lelkületű idealisták ábrán
dozása volt.

Restelkedve kell beismernünk, bogy 
amig a külföldi pinczérekről s azok 
viszonyairól minden világlátolt kartárs 
csak dicsérendőt és a legjobbat tudja 
mondani, (amiben, ha vau is némi túl- I 
zás. de a veleje mégis csak az, hogy 
mi igen sokkal hátrább vagyunk) addig 
a nálunk bál’ Istennek immár eléggé 
fejlett üzleti viszonyok daczára n pin- 
ezérség nagyobb részének társadalmi 
és morális élete — erős bár de ki kell 
mondanom — a legszigornbb kritika 
alá esik.

K i ennek az oka ? Erre ne én, se 
más valaki énnekem, hanem ki-ki a 
saját felfogása szerint önnön magának 
feleljen meg. Az én feleletem itt feles
leges, mert aki akar, így is megért, aki 
pedig nem akar, annak még lájna is az 
igaz szó.

Már most, minthogy mindezekkel nem 
azt akarom elérni, hogy szavaim a Iái
hoz legyenek intézve, toglalkozni Jogok 
azzal, hogy a fennebii rajzolt sajnos 
igazságnak mi az oka ?

Az ok természetesen első sorban 
maga-magában a társadalmi fejletlen
ségben, a morális és bajtársias érzés 
hiányában gyökeredzik ; aminek folytán 
a kartársak legnagyobb része nemcsak 
anyagilag, de szellemileg is vegetál.

S így a legnemesebb ezélu törekvé
seket, az ö saját előmenetelekért rajongó 
lelkek felhívását is nem csak követni, 
de jóformán még megérteni sem képes.

Így aztán érthetővé válik, hogy a 
fővárosi pinezérség legnagyobb része 
az ily irányú felszólításokra még csak 
meg se moczczan. Ez az a meggyöke
rezett baj; ez a rákfenéje az egész 
magyar, de különösen a fővárosi pin- 
ezér-kar viszonyainak. Itt a magyará
zata annak, hogy a fövároa miért egy 
megmételyezett fészek a pinczérek ré
szére? (értem természetesen a gyen
gébbeket)

mondani. Minthogy pedig az említett 
okozat épen az igen tisztelt lönük ura
kat érdekli igenis közeliül (amint azt 
majd be logom bizonyítani) együttesen 
kérem ngy tisztelt szakiőnökeiuket 
mint kai társaimat, legyenek szerény 
publicistikai működésem iránt szzhI a 
jószándékkal, amilyennel én ahhoz hoz
záfogtam.

Magam és foglalkozásomat képező 
pályám iránt tartozó kötelességemnek 
tartom, hogy azon igazságoknak kimon
dásától, arait e pályán eltöltött éveim
nek hosszú sora tapasztalattá érlelt 
meg bennem, még akkor se tartózkod
jam, ha azzal tán némelyeknek nem is 
kedve szerint valót mondok.

Tehát a viszontlátásra I

- f |  ü d v ö z le te k  p -
l .lvözöljtlk a* „Újkor-Lapok11-nt i

* 0. i\ E. zinla-

man'káimáH, Körmiii(/i Kálmán 
Temesvár, 1898. október M-éii.

Ai rtjlorLapok‘ -Dak Budapest 

Eger, 1898. október 25,

Nagy *r öntett) járul az „Újkor-Lap 
Kati ÓljáhozI
Érsekújvár, 1899. október.

ok t i meg V
Am de az oknak okozata is van. Az 

okozatot, a bajok kulforrását pedig 
hogy miben találom meg, annak bővebb 
részletezését időm s e lap szűk határai 
miatt ix el kell halasztaocm egy más 
alkalomra. Elhatároztam azért, hogy 
amit itt jeleit soraimban csak úgy ál
talánosságban, hogy ngy mondjam con- 
lurokban rajzoltam meg, többszőrre — 
a közkeletű kifejezéssel élve — czikk- 
sorozatban fogom kurtáisaimnak el-

Üilsbzlóni az „Ujkor-Lapok“-at, valamint 
annak kitartó miDk&eait az nj állomás helyen. 

Igló, 1889. október 29-tn.
Braun Morcéi.

Smllut leginólyebb érzelmeit tolmácsoljuk úgy 
i magunk, valamim a pápai niozg. bizottság i 
•evében akkor, amikor az „Ujkor-Lapok"-at s | 
annak szirkesztójtt, mint a magyaihoni piu- 
rzérróg uagymórét Budapesten üdvözöljük.

Ftrmcey János, Blassulieh István,

Szervezkedés és mozgalom.
A fen n ta r tó  b iz o tt s á g ró l.

'.tUrtzópos kongni mis.)

Legközelebbi niegvnhisitiisrn viíró 
ezéljuink egyike a lemitnrtó bizott
ság egvbehívása és megalakítása. 

Tudvalevő, hogy n fönntartó bi-

20-án .Szegeden turtolt orsz. kon- 
loroneziiín választottak meg, s nuin-

vi mii Iái linsunliikoji olt jelöltet
tek ki.

A tényleges nicgnlnkiiliís idejét 
akkor 1< ginkálib a fürdő snisnnra 
való tekintettel, természetesen nem 
lehetett megállapítani.

Az okok — amik n végleges 
és országos hatásköri! intéző-bizolt- 
síig lunkezidba lépésének eddig ól
jában állottak, megszűrnek.

bizottsáĝ  megáinkulásn már ’einík

tele volt. A központi (budapesti

lépve, még f^lié. niiÍMidik leiére 
összelogjn liivni a femilartd bizott
ság több mint százai meglialadó tagját 
a iiiegiiltikitléi Illésre. Az alakulást

nyom ban k iSveti ttz nlapszubnlvuk
lelterjex/.lése . A megerősítés sza- ,
bályszeríl <1 heti határideje alatt j
mindazon ctőintéz.kedések lesznek 1
megáeendők . antik nek az( higyenes
ős kebelbéli.•Iliéivé
trés lehíllitiiisiit Ittegelőzniiik kell. ;

íg y ,  ebbe•II a sorrendhen lógja
Isten sejti Isiigével az 0 .  1*. 10. a !
jövő évi ja násodik felében
Áldásos in a itüdősét megkezdeni,

Jegyzőkönyv.

Eelvéictetelt Budapesten 1 Bilit. októ
ber hó 25-én éjjeli 1 órakor az 0. P.
E. központi (budapesti mozgalmi) bi
zottságának az ujvilág-utezai Casino 
kávéházban megtartott első rendes iilé-

A nagy számban összejött kartár
sakat Hegyháti Sándor üdvözli - és 
minthogy a bizottság megválasztott el- 1 
nőkéi nincsenek jelen, ajánlja, hogy az 
ülés vezetésére Dókán Sándor kéressék 
Tel.

Az egyhangú éljenzés Dókan S.-t emeli 
az elnöki székbe ki az iránta nyilvánult 
közbizalmat megköszönve, az egyhangú 
óhaj (előtt meghajlik s az ülésen valóelnök- 
lést elfogadja s kéri a megjelent kartársa- 
kat, hogy amennyiben kötelmeinek pon
tos betöltésére ereje gyenge volna, le
gyenek iránta elnéző támogatással, ö a 
maga részéről tőle. telhelöleg igyekezni 
fog hivatásának megfelelni. Ezzel az 
ülést megnyitja, s felkéri Saghy József 
titkárt az ülést engedélyező főkapitányt 
végzés felolvasását.

Ennek megtörténte után Flór Gyözb 
intéző-bizottsági titkár teszi meg elő
terjesztését a következőkben:

A létesítendő Országos- Pinczér-egye- 
sülét első alakuló értekezlete f. hó 12-én 
a Magyar-utczai Molnár-féle kávéház
ban tartatott a hol is az 0. P. E. köz
ponti bizottság megalakításán kívül, — 
a közp. bizottság kebeléből, a kész 
egyesületek választmányai hatáskörével 
Irlruházutt intéző-bizottság, valamint a 
szervező-bizottság — a főváros kerü- 
leli megszervezésére — megválasz
tanak. Az alakuló értekezlet határo
zataiból kifolyólag, az int. bizottság az 
O. P. E. (szegedi) előkészítését vezető 
bizottságával összeköttetésbe lépett s 
attól a szervezési iigyteeiidökre vonat
kozó szabályok s iratokat beszerezte. 
Int. bizotts. titkár miután a központi 
bizottság megválasztott tisztikarát illető 
értesilések — és a szervezési te
endőkre nézve tett intézkedésekről 
való jelentést megteszi, a nagy czélok- 
nsk mielőbbi megvalúsitlmlását illetőleg 
felkéri az egybegyült kartársakat, hogy 
az 0. P. E. Bpesti közp. bizottságé a 
lépjenek be.

Flór Oyözn intéző-bizottsági titkár 
előterjesztését általános helyesléssel fo
gadja az ülés.

Kinők ennek folytán felszólítást intéz 
a kartársakhoz a központi-bizottságba 
való belépésre s tud túl adja, hogy a 
tagok felvétele az ülés végén fog esz- 
közölletni. Majd felkéri az előkészítést 
vezelö bizottság volt titkárát, Jftkóy 
Józsefet a létesítendő országos pinezér- 
egyesület mozgalmi bizottságai tagsági 
könyvecskéiben foglalt alapelvek és 
rendszabályok felolvasására.

/áköy J, mielőtt e megbízatás telje- 
siiésébe belefogna, előrebocsájtja, hogy 
a felolvasandó könyvecske magában fog
lalja a tervezett oiszágoa egyesület szel- 
lemét, czélját és törekvését a ntnga 
egészében, azért annak (elolvasás általi 
ií mertetése löbbet ér hál mely hangza
tos frázisnál, mert abból megismerhetni, 
hogy tulajdont ép miről van szó? Fel
olvasásához kéii tehát a kartársak szi- 
vés figyelmét. A tagsági könyvecskének 
tarlóimul léhát egész terjedelmében 
felolvassa.

A felolvasást az ülés egyhangú he
lyeslése fogadja s ezzel az. 0. P. E. 
megvalósításához való hozzájáinlást ki
mondja.

Most szólásra emelkedik Hegyháti 
Sándor és a kiveikezőket mondja:

Tisztelt nagyülésl 
Szeretett kartársaim I

Üdvözlöm önöket, mint a létesí
tendő Országos Pinczér-Egyesület elő
készítését vezető bizottságának volt 
titkára.

Üdvözlöm önöket, szeretett hazám 
szivének, Budapest lő- és székváro
sának piuczéreit, mint kartársaimat 
és felszólítom önöket e magasztos 
pillanatban, hogy az imént elhang
zott szép és üdvös eszmét tegyék 
magukévá, osszák meg velünk ezt a 
már közel két ev óta tarló nehéz — 
de ezéljaiban nemes küzdelmet, hogy 
annak gyümölcsét pályatársaink minél 
előbb élvezhessék.

Tehát szeretett kartársak, ne kí
méljünk se egy kevés áldozat, se 
pedig a fáradtságot, lépjünk be az 0. 
P. E. központi bizottságába mind. 
ahányat) csak itt jelen vagyunk.

ügy egyesült erővel elérjük azt. 
hogy — amig most. csak addig va
gyunk pinczérek, ameddig muszáj, de 
— eszménk megvalósításával öröm
mel leszünk pinczérek mindaddig, a 
mig csak lehetünk.

Kiáltsuk azért egy szívvel lélek
kel, hogy: „Éljen az Országos Pin- 
ezér-Egyesüld

Hegyháti S. felszólalását zugó él
jenzés, helyeslés és tapsvihar honorálja. 
Egyes .halljuk Uraim-V közbekiáltá
sokra Elnök kijelenti, hogy nála Hainz- 
mann Lajos jelentkezett szólásra, a szó 
tehát öt illeti meg.

Hainzwann I.ajos szólni kezd, elnök 
azonban az ülés komolyságát sértő ki
fejezéséért tőle a szót megvonja, s 
egyúttal jelzi, hogy a tárgysorozat ér

telmében az esetleges „Indítványok" 
tétele került, sora. Felszólítja tehát az 
az ülés tagjait, hogy akinek inditváliya 
volna, azt lerjeszsze elő.

Braun Sándor mintán uz illés két 
tagja folytonos „Halljuk Hraun-l" 
közbekiáltásokkal felszólalását sürgeti, 
szólásra jelentkezik, s szólását azzal 
kezdi, hogy az O. P. E. mozgalma immár 
három éve tart. (viharos kőzbeszóláások : 
hazudik, ki vele, hol a pezsgő ára? 
stb.), s mindezideig . . . .  (nagy zaj) 
mindezidáig semmit sem bir felmutatni 
. . . (Óriási lárma. Szónok felé özöué- 
vel repülnek a leiháborodott kartársak 
közbeszólásai: abezugI ki vele!ki kell 
dobni I a pezsgő I ki a socziaiistával 
hol a pezsgő?) s míg ö maga azon 
panaszkodik, hogy osztályunk a zsaro
lás áldozata, addig i> maga az, aki a 
híven zsarolja . . . éktelen lárma sza
kítja léibe a szónok szavait s a felin- 
dilit közbeszólásek iijull erővel törnek 
ki: „hazugság*, ,a pezsgő áráról be
széljen", „meg van veszve“, „Itt vele', 
,.abezug*. „ki kell dobni Elnök
csenget s csendre intvén a kartársakat, 
Hgyelmeztet, hogy ily módon kénytelen 
lesz az ülést (eloszlatni; szónokot pedig 
félbeszakítva, kérdést intéz hozzá, ha 
vájjon akar-e egyáltalán valamit indít
ványozni? Meri ellenkező esetben annál 
inkább is kénytelen lesz tőle a szól 
megvonni, mivel lelszólalásáiiak tárgya 
egyáltalán nem tartozik a tárgysorozat 
soron levő pontjához. — Szónok erösit- 
geti, hogy az igen is a tárgyhoz tar
tozik ; elnök azonban a szólás további 
jogát neki meg nem adja.

Horváth Kajetan tisztelettel bemutat
kozik az ülés tagjainak és a legnagyobb 
felháborodással ufasitja vissza előtte 
szólónak rosszhiszemű támadását, amely- 
lyel az iilés méllóságát megbélyegezte. 
Szavainak további során éles szavak
ban Uili el a támadó fellépését, mi
nek folytán elnök öl is llgyelmezteti az 
ülés iránti udvariasságra, valamint arra, 
hogy most csak a teendő indítványá
nak megokolására szorítkozhat ik. Hor
váth meghajlik az elnöki figyelmeztetés 
előtt, konkrét indítványt azonban nem 
akart tenni, de szükségesnek tartotta, 
hogy a híveket a támadással szemben 
szorosabb összetartást a buzdítsa.

.Szóitok szavalt lelkes éljenzés fo
gadta.

Jakóy József kér ezután engedőimet,
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hogy az 0. P. K mozgalmát illető lá
zadásra válaszolhasson :

Kgy perczig sem szabad — ngy 
mond ama súlyos és meggondolatlan 
váltakat megczáfulatlanul hagyni, ame
lyek itt az imént elhangzottak. Az az 
úriember, akiiül itt szó van, először is 
azt mondta, hogy ez a mozgalom már 
három éve működik tehetetlenül. Tudja, 
vagy legalább tudnia kellene, hogy ez 
nem igaz . . . elnök kéri a szénokol, 
hogy a tárgyhoz szóljon.

jákoy .1. erre azt teleli, hogy indít
ványt nem lesz, csak arra kért enge
detnie!, hogy a líraim S. által felhozot
takra felelhessen.

Elnök szigorúan farija magái a tárgy- 
sorozat szabályszerű betartásához, s 
ennélfogva a további szólást Jákoy-nak 
sem engedi meg.

Következik Uhu Józsel indítványa, 
amely a bizottság kebelében asztal
társaságok alakítását ezélozza.

Az indítvány helyesléssel találkozik, 
az idő előrehaladottságánál fogva azon
ban ezúttal tárgyalásra már nem bo
csátható.

Több tárgy nem lévén soron, elnök 
ntalva az ülés elején tett felvilágosítá
sára, ludatja, hogy befejezésül követ
kezik az 0. P. K. tagsági könyvecskéi
nek kioszlása.

Végül feloivastatja Sághy J. titkár
ral az 0. P. É, elök. vez. bizottságának 
a következő szövegű üdvözlő táviratát: 
.Nagy sikert kivan a inai üléshez — 
a szegedi hízol I s i i g Éljenzéssel fo
gadták.

Kzzel az ülés berekesztelik.
Kai.

Sághy fúzsef,
Takács József, Dékán Sándor.

jegyzők. elnök
Balika György, Neuutan Béla,

Jomola Roland lemondása. Tomola R u -  
lanti a központi bizottságnak az október 
12-én tartott értekezleten megválasz
tott egyik elnöke a következő levelet 
intézte a bizottsághoz:

A lót. 0. I'. lő. központi bizottsága 
Tekiuitelea Elnökségének Helybeli.

Igen tisztelt Elnökség!
Oaziatc és igaz örömmel értesültem azon 

megtisztelő bizalomról, amelylyel az U. ]'. 
E. hívei személyemet hilitiiteltők azáltal, hogy 
az 0. I\ E. központi Bpest) bizottsóga egyik 
elnökének megvAlasztani méltóztattak.

Momlhatom, hogy szivemnek nagyon jói 
esett c bizalom, mert hiszen ez igazolja

dolgoztain í'mnb""

delikor

makunk érdekében - 

lelkesedéssel,
yngi hely

zetének javításén, és biztosíthatom az igen 
tisztelt bizottságot, hogy valamint a unitban 
úgy a jövőbeli is szent kötelességemnek logom 
tudni szakuuk ér-lekét szolgálni.

Mindazonáltal, a legnagyobb sajnálatomra 
kényszerűire vagyok ezen megtisztelő állást, 
amelyre kartársaim bizalma cincii, a legősziit- 
téldi és bálatelt köszönettel letenni. Alinál is 
inkább izdittatva érzem magamat erre. mert 
hiszen — minden egyélib akadálytól eltekintve 
— Üzleti clloglnltságom lehetetlenné tenné

lontossággal kiró eszme megvalósításában 
sikeresen közre munkálkodhassak. Sliudezen- 
nél lógva tisztelettel kérem lemondásom tn.lo-

A z  0 .  P. E. b u d a p es ti közp on ti
bizottságba n f. Ii" 2 -'> én Omolt

](>|H'Ü, valamint a bolőpoiitlű tagok 
névlnjtatromát, IcgközoloM.i szá- 
iintnklmii teszszilk közzé.

Ü d v ö z l e t .

A/. 0. P. tó. központi (Bpeul) bizott
ságához megalaknlása alkalmából a kö
vetkező üdvözletek érkeztek:

Az 0 P. E. budapesti központi bi
zottságának megalakításához szívből 
járulunk Üdvözletünkkel.

Adja az ég, hogy leendő munkálko

dását az a siker koronáza, amely a piti- 
ezérek jövőjének nagyérlékü záloga 

Kijen a budapesti mozgalmi bizott
ság,!

Éljenek annak lelkes vezérfél fiai!
Kelt Pécs 1809. október hó 29.
Dollinger Ámítás vendéglős, Sillay 

Méla szállódás, Jakab Imre vendéglős, 
Berger Lajos kávés, /.ilinszky Lajos 
szállódás, Giitli Ignác* kávés, Feurich 
Lajos vendéglős, Lakatos Gyula fii- 
pinezér Rougemeni Béla, Háry Lajos, 
Nagy Sándor, Nyárády .Táltos, Schmidt 
Éereucz, Horváth .Mihály. Schwartz 
Péler, Zwetkó Lajos, Pintér János, 
Meggyesy Lajos, Bilskey Gelü, Seper 
Mihály, Ficker Antal, Kiimmelberg 
Mihály, Ohernig Ernő, Wirth Henrik

0. P E. központi (budapesti mozg, 
bizottságát, nemkülönben annak derék 
vezéreit szívből Üdvözöljük.

Adja az Isten, hogy a ezélba vett 1 
nagy terv minnél előbb valósuljon.

Kaposvár, 1899. okt. 30.
I-lajnal Aladár, Reinprechl János, 

Braun lózsef.
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I.
1899. évi juuius hó 21-étöl, 1893. évi 

július hó 22-éig a kővetkező r. tagok 
fizették he havi (40 kr) tagsági dijaikat: 
Marschner József, Szuczky János, Gló
bus Antal, Tóth István, Csöbör Antal, 
Malter János, Gergő László, Temmel 
Antal, SchrieJI Frigyes, Krajcsovits 
Frigyes, Szösz Miska, Koroncey Sándor, 
Ungár Ferenci, Krizmanics János, 
Braun Zsigtaoud, Braun Marczi, Alerkli 
Lajos, Lttngsfeld Sándor, összeg 7 írt 
20 kr. Párt. tagok fizettek (80 ki) 
Fodor Pániéi ur, Malter Mihály ur, 
Weslher István nr, Schwartz Sándor ur, 
V id o v ttIstván nr, összesen 11 írt 
20 kr.

II.
1899, évi júliusi hó 22-étöl, 1899 évi 

augusztus hó 10-éig fizetlek: (rend. 
tagok 10 kr.) Szösz Miska, Koronczy 
Sándor, Ungár Feiencz. Braun Zsig- 
inontl, Ma gall József, Elirenfeld Géza. 
Braun Marczi, Mer ki i Lajos, Marschner 
József, Szticsky János, Glohics Aula', 
Tóth István, Csöbör Antal, Mutter János,
Gergő László, Temwel Alttal, Krajcso-
vils Frigyes, Schn
7 li t 20 kr. Párt. tat;uk fizettek: (80 ki)
Fodor Dániel ur, Müller .Mihály ur,
Weslher István ur, Vidovics Litván ur,
Siliwarcz Sándor ti 
20 kr.

ír, összesen 11 fit

Kinek van i^nzaJ'
Az nj állami italinérési törvény némely 

szakaszainak életbeléptetése ellen irtóz 
(aló vehetnem;/,iával lépnek sorompóba 
a nagy-, még uagyobb-, közép-, közepes 
közép-, kis-, mégkisebb- és legesleg
kisebb kereskedők szakegyesületei.

Húzzák a vészharangot, országosan 
szervezkednek s kongressusoznak, ahol , 
a bálványozott szónokok napnál fénye- I 
sebben bizonyítják be, hogy a vészt 
hozó paragrafusok végiomlásba dönten
iük n hazai kereskedelmet s a mellett 
végzetesen sújtják hazánk lajfentarló 
elemét j mert óh . . . ttjév után jámbor 
tót atyánkfiainak egy egész krajczárral 1 
drágábban muszáj adui az ö pohár pálin
káját !

Ám a dörgedelmes lllippikák nem 
hangzanak el a pusztában. Közép- és 
kis kereskedőink egyesülnek a szent 
gondolatban, hogy a hazai kereskedel
met meg kell menteni a veszedelemtől.

Gondolnak merészet és nagyolt: „Jó 
az Isten, jót ád; a miniszter is jó em
ber, talán — talán az is jót ád ? !;‘

El deputáczióba, el a miniszterhez!
I Fölvilágosítani a kegyelmes nagy urat 

a végzetes paragrafusokban rejlő nagy 
nemzeti és közgazdasági .szerencsétlen
ségről ..........

És a fenyegető veszedelem elhárítá
sára példás egyetértéssel sorakoznak 
a mélyen sújtott kereskedők, hogy a 
kereskedelmi miniszter ur ö exellenciájá- 
tól az ő hatalmas segítő kezének nyúj
tását kérelmezzék.

S a miniszter csakugyan nagyon 
jó ember, Jóságos mosolygó arczczal s 
vállveregető nyájassággal fogadja az 
Ínségben hozzá fohászkodó adózó pol- 
polgárokat. A választott szónok által 
plasztikusan kidomborított sérelmeket 
fölismerve s panaszhangjaikat megszív
lelve, szívesen látja be, hogy a kérel
mezőknek igazuk van.

Kegyesen boc-ájtja el őket: „Menje
nek csak szépen haza és ne aggódjanak 
semmit se. Panaszaikat ö lelkiismerete
sen át fogja tanulmányozni és fölismert 
igazságuk érdekét minden bizouynyat 
illeg fogja védelmezni.'1

A kérelmező deputáczió erre meg
könnyebbüli szívvel hagyja el a nagy 
ur perzsa szőnyeggel borított küszöbét, 
mert hisz ime o kegyelmessége is 
belátta, hogy ö nékik igazságuk van.

Ili
1899. évi augusztus hó 19-étől, 1899. 

évi szeptember hó Üi-ig fizettek- (r. 
tag, k 40 kr). Marschner Hóméi, Szuczky 
János, Tóth István, Csöbör Antal, Mal
ter János, Temmet Antal, Gergő László. 
Krajcsovits Frigyes, Sclirie/t Frigyes, 
Szösz Miska, Koronczy Sándor, Kajlár 
István, Szösz Gyula. Ungár Ferenoz, 
Braun Zsigmond, Magáit József, Braun 
Marczi, Merkli Lajos, F.hrenjeld Géza. 
összeg 7 lit 110 kr. Párt. tagolt fizet
tek: (80 krt) Fodor Dániel ur, Malter 
Mihály ur, Weslher István ur, Vidovits 
István ur, Schwartz Sándor nr, ösze.sen 
11 Irt Htl kr. A három hóról befizetett 
tagsági dijjak összege ilö irt. Az eddig 
befizetett tagsági dijjak 179 fit. Összesen

lolon lapunk szamának „Szervezkedés 
és mozgalom11 czimtt rovatából kimaradt 
0. P. tó. előkészítést vez. bizottsága, a 
nagykúrolyi és nagyváradi m. bizottsá
gok i észlelés pénztál kimutatásai, ngy 
az utóbbi valamint a pápai P. A. Tár
saság és az 0. P. tó szókesfohórvari 
m. bizotts. és Aszlal-Taraasau meg
alakulásától szóló tud,,sít ásunk -jövő 
számunkban fognak közöltetni.

-Szabó György, az agilis vendéglős 
deputáczióra készül vezetni magyar 
vendéglős szaktársait a . . . . keres
kedelmi miniszter ur ö excelleneiájához. 
Kifejezni előtte a bálatelt szivek érzé
sét, itogy végre a magyar vendéglős 
karnak — e sokat szorongatott iparág
nak is kijutott valamicske a miniszter 
és a törvényhozás jóindulatából.

Ka a magyar vendéglősök Szabó 
György derék szaktársuknak vezetése 
mellett csakugyan megjelennek a keres
kedelmi miniszter nr magas szine előtt.

Régóta hangoztatott igaz érdekeik
nek védelméért, amely az uj italmérési 
törvény némely szakaszaiban jut kile- 
jezésre (e némely szakaszok története
sen épen azok, amelyek a kereskedőket 
és szatócsokat vannak hivatva tönkre 
tenni), benső, igaz köszönetiiket s hálá
ink őszinte kifejezését tolmácsolják.

A miniszter kiliinlelő szívességgel 
tagadja a küldöttségei s végtelen ötö
mét fejezi ki a fölött, hogy a magyar 
vendéglősök elismeréssel vannak az ö

törvényalkotói működése iránt, mert 
ezen örvendetes harmóniából megismeri, 
hogy a vendóglös-kar belátja az 5 törek
vése és intencziója nemes voltát s belátja 
azt is, hogy érdekeit egyáltalán nincs 
oka félteni, inért hisz ime a vendég
lősök igazsága, való érdeke, most is, 
az uj italmérési törvényben is megvé- 
delinezt eleit.

Végül biztosítja a vendéglős kart, 
hogy igaz érdekeiknek valamint most, 
úgy mindenha szószólója lesz.

A magyar vendéglősök tehát a jól 
teljesített munka nemes érzetével tér
nek haza. Kötelességet teljesítetlek, 
megköszönték a miniszternek az ö igaz
ságuk védelmét.

A kereskedők és vendéglősök depu 
tóeiójának története így egymás melleit 
önkéntelen is eszébe juttatja az ember - 
nek az egyszeri bölcs bitó és félesége 
eselét.

Az Istenfélő, jámbor falusi bitó 
ugyancsak résztvevő jósággal hallgatja
ki » kárvalloti. panaszost s meg hall-
gat VIi buját baját, azzal vigasztalja,
h"gy : „Szegény barátom -bizony igaz-
sága van:' Aiiude jő az ■d len fél is, aki
hogy elvégzi a moudókájá1, hasonlókép
azt inyeri válaszul, Itogy magának is

; ig“z.sága van tsége azonban
i ki jlin erre a békességes türelemből és

patvarkodva jegyzi meg: „De ugyan
kérli•k, hát 'iszén csak nem lehet mind
a kettőnek igazsága!11 . . . -  ,Hál
neked is igái’-ságod van1 feleli bölcs
nynalatommal a jámbor lélek.

Bakonyi.

Állati eledelein k .*)
Irta: Hanusz István.

Azt tartja a búsevésről a közvélemény, 
hogy egyedül üdvözítő a táplálkozás 
életrendében, holott milliók és milliók 
élnek a földön, kik húst soha sem 
esznek és nem erősebb küzöttök a halan
dóság, mint a húsevő milliók közölt.

- !•'■ -tci György 1790-ben a 
trappista szerzetesekről, hogy bár húst 
soha sem esznek, mégis jó erőben vannak 
és hosszú életűek, iámért közöltök 
80 éves aggastyánt, ki alig látszott 
(■0-asnak. A Iranczia premontreiek sem

Szereli a magyar a káposztát, heten
ként háromszor is asztalára kerül, de 
közmondása úgy szól, hogy akkor jó a 
káposzta, ha disznó keverközött meg 
benne. Forgách Zsigmond híveit pedig 
h',11 végén, az erdélyi szerencsétlen 
hadjárat után „lómájra éhezettek“-nek 
csúfolták Kassán.

Buddha nyilt parancsa szerint nem 
szabad ölni és ezért a vallását követő 
nép nem él hússal üeylon-ban, de az 
előkelő osztályok élvezik a baromfit és 
halat, csak a marhahústól tartózkodnak. 
A megvetett rodia néptörzs úgy magya
rázza ki sajnálni való társadalmi hely
zetéi, hogy őseink akkor is ettek utég 
tehénhűst. mikor attól minden más lélek 
tartózkodott. Másik regéjök szerint 
királyi vadaszok voltak az ö őseik s 
egy alkalommal vad híjában gyermeket 
öllek és annak a húsát szolgáltatták be 
a fejedelem konyhájára.

Japán hajdan marha- és lóhúst nem 
fogyasztott; annak az élvezete csak az. 
európai kultúra terjeszkedésével egy
idejűleg honosodott meg. 1878-ban már 
■14.000 darab szarvasmarhát öllek, 
1887-ben HIO.SOO darabot, 1888-ban 
100,000-et, 1892-ben 100,029 darabol; 
mely számkevesbedés azonban nem mulat 
hanyatlásra, csak azt jelenti, hogy 
másféle állatokra is rákaplak; pld. 
1802 ben 2ii,KI7 lovat fogyasztottak el.
• i E nagyérdeklt -zakkezikket, mely elei Ízben a 

részére átengotni.
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Koreában általában több hűit esznek, 
mint akár Klímában, akár .lazádban ás 
azt rengetegül paprikázzák. Ott egyedül 
a királynak van a tehéntej élvezete 
megengedve; mikor pedig az ő halálát 
gyászolják, i) hónapon át az egész 
országban tilos a búsevés. A kulyabih 
reniles élelmi ezikk, mert korlátolja a 
törvény a szarvasmarhák nagy számban 
valö vágását, hogy p. hasznos állal ki 
ne veszszeu; a kutyák azonban óiiási 
mennyiségben és gazdátlanul bolyonga- 
nak, — megtűri a közszokás mái azért 
is, hogy elemészteaek minden rothadó 
anyagot és így a közegészségnek nem
csak őrei, de még ők iizeluek a bőrük
kel. búsukkal.

A Tahiti szigetbeliek a kutyahúst 
csemegéül tekintették és megkezdették 
az el készítését, mikor a levágásra szánt 
állat még életben volt. A hizlalás alá 
vett ebeknek húseledelt nem adtuk, 
hanem kenyérfa-gyümölrsöt, kókuszdiót, 
yam-gyökeret, kizárólag a legfinomabb 
növényi táplálékot. A sütésinód minden 
egyszen'isége melleit czélirányos volt: 
kisütöttek e végből valamely ásott 
gödröt, kibélelték pálmalevelekkel, bele
rakták darabokban a húst, belakárták 
lliegtüzesitett kövekkel, befödték földdel 
és I óra alatt oly porhanyó, omlós és 
ízesre sült az, hogy maga Oonk angol 
utazó is evett belőle és igen pompás
nak vallotta.

Nevezetes dolog, hogy Madagaszkár
ban csak nemes ember leltet mészáros, 
annyira tisztelt állás az. kétségkívül 
azért, hogy kapós a húseledel. Kíméli 
a horneói daják vadászat közben az 
özet, mert, az hiszi felőle, hogy a liú-á- 
nok élvezete gyávává tenné őt a harcz- 
ban. A délamerikai karib-indián nem 
eszik disznóhúst, se teknösbékát, hogy 
tőle apró ne legyen a szeme: a dekoia 
indián ellenben örömest eszi a kutya ■ 
máját, hogy annak szemességét elsajá- 
lithassa. Az 1848-iki frankfurti parla
mentben egy hannoveri követ, inig 
otthon biilterbitmcheiit és hasonlókat 
evett, mérsékelt liberális voll; de amiül , 
Frankfurtban a beafsteaket megkedvi Ite, 
a szélsőkhöz csatlakozott, mondja Vogt.

Sokra viszi az embert a nyalánkság. 
Darwin délamerikai utazása közben a 
Tapalgnen folyó mellékén egy ízben 
vacsora után tudta meg, hogy őt azon 
vidék kedvelt eledelével vendégelték 
meg; olyan borjúnak a húsa volt az. 
melyet megellett-só elölt bónapokksl 
vettek ki az anyja lilékéből. Más nlka 
lommal puma- és tigris-pecsenyével lát
ták öt el és ö azt fehérsége mialt 
borjúhús gyanánt élvezte; pedig mint 
mondja kinevette a világ Dr. tfchaw 
ázsiai utazót, ki azt állította, hogy az 
oroszlán húsa izre nézve nagyon hasonló 
a borjúéhoz.

A gancho-k (délamerikai csikósok) 
azt tartják, hogy jóságra nézve nincs 
párja a macskaliásnak. A czingapuri 
maláj Hátsó-Indiában méregdrágán fizeti 
a tigrist úsl, de nem azért, mintha ízle
tesnek tapasztalná, hanem mivel hiedelme 
szerint u tigris okosságát és bátorságát I 
örökli át, a ki a húsából eszik.

A patkányevésnek egész története van. I
Elmondja Dr. I,őrseit, hogy a régi - 

Rómában kertelt helyeken, e czélra 
készített cserépedényekben makkal, 
gesztenyével hizlallak patkányokat, hogy 
jó ízt öltsön a húsuk; holott Ebn Dalikat 
középkori arab Író szerint gyomorémely
gést és az emlékező tehetség fogyat
kozását idézi elő a patkányhús élvezete, 
hüllőn állítja, hogy a tnnguzok Ázsiában 
és Martinique sziget lakói Nyűgöt- 
indiában ez állat rendes fogyasztói; a 
pézsma-patkányt erős szaga mnlle.lt is 
válogatott falatnak tartják s a ezukor- 
nád-palkányból linóm fricasséet készí
tenek, noha elterjedt nézet nálok, hogy 
annak az élvezete sorvadást okoz. (Inba 
és Jamaica benszülöttei a mászó pat
kányt legkedveltebb eledelnek nézik, a 
liahordó patkány pedig Ausztráliában 
keresett eledel.

Mivel sokhelytt a patkányok lakó- 
helyök és táidálékukban válogalósabbak, 
mint nálunk, azt hiszi Dr. I.ersch, hogy 
azok húsa nem oly bűzös, mint a nálunk 
lakóké. Ették az uj-seelamü mam i k a

kiore-patkányl, de az Európából oda 
került vándorpatkány húsát megvetik; 
az amerikai eszkimó ellenben madzagra 
fűzi és nyaláuk lakomára viszi haza, 
lm hozzá jut. Szibériában kapós n füs
tös patkány. Keletindiában a perebnt- 
palkány füstölt húsával jó üzletet 
csinálnak.

i Klímában egyik fö élelmiszer a pat
kány; a belőle lfitt levest többre becsü
lik, miül a vadgaiambét, különben a I 

I patkánylevesbe még disznóimat, szántott 
régi halat, csigát és záptojást is tesznek I 
Az indiai Szigelteuger lakói a leumr 

I nevű állatul is eszik kedvvel. Mikor az j 
első klímáink Kaliforniába megérkeztek. 1 
örömmel tapasztalták, hogy San-I’ ihii 
Cisco löváros házai és csatornáiban 
bőven van patkány; neki is estek 
azonnal a vadászatának és hozzá láttak 

j annak bő sikere után, hogy patkány- 
I velőből ragonl-levest készítsenek 

(Vége következik)

A jiitii'zónjki'ti!,

j Első sorban is vissza kel! térnünk a 
régibb idők ama megbecsülhetetlen ha
gyományaihoz (ami természetesen egye
dül a főnököktől függ), amikor a pincsér 
t liliomok még szorosan a házhoz tar
tozóknak tekintetlek. Nem azt kiváuom 
ezzel — bár mint a régi geueráczió 
tagja, nem tagadhatom, hogy a régi 
viszonyok patriarchális —, és családias 
bensőségére lelkem (gesz melegével tu
dok visszaemlékezni — hogy a főnök a 
saját asztalához ültesse a piccolókat, 
vagy hogy saját lakó szobájában, csa
ládi körében adjon neki nyugvó helyet. 
N'em. Tudom és belátom, hogy ez ma 
már, főleg a (óvárosi nagyobb üzlet tulaj
donosoknál abszurd kívánság lenne, lle 
értem a szorosan a házhoz tartozás 
fogalma alatt azt, hogy a boriink ne a 
kázou kiziil, liánéin benn a házban, foly
tonosan a főnök vigyázó és örködü sze
mei előtt nyerjenek lakást; éltem azon
kívül a fiuknak a testi és pliizikai ere
jükhöz mérten foglalkoztatását és pedig 
abban, hogy a fiuk rendes időben, pld. 
a gyengébbek már esli ld óra után 
nyugvóra térni engedtessenek, hogy 
másnapra váró teendőiket - a rendes 
pihenésből uj erűt nyerve kedvvel vé
gezhessék : s ha a szakiskolába k(ihlet
nek, oda nem mint testileg és szelle
mileg elcsigázott, fáradt, pihenésre vá
gyó lények menjenek, mert ily körül
mények közi bizony egy cseppet sem 
csodálkozhatunk, ha az oktatás nem 
fog rajtuk.

Hozzávéve ezekhez azon kőztapnsz- 
ialatni, a mely szerint a fiuknak künn 
lakása morális szem pontból is fölötte 
veszedelmes (ki nem látott már az 
üzleti záróra után kávéházira járó. 
billiárdozá s tiltott helyekre ív bekuk
kant) piccolókat ?\ tehát erkölölcsi fejlő
désükre is rendkívül hátrányos befolyás
sal van: bátran, kimondhatom, hogy a 
felállítandó szakiskolák sikeres működé
sének egyik leglényegesebb feltétele 
az, hogy a borfiu minden körülmények 
között a lönökével egy tödéi alatt lak
jék.

Hátra van most még a szakiskolák 
kérd ■•sével kapcsolatban megoldandó 
kérdések, — illetőleg a tanoncznevclés 
rendszeresítésének kérdései körül a leg- 
liinlosabb és legnagyobb: a lanouuzox 
tanuló éveinek egyöntetű, kötelező meg
állapítása.

Hogy a mai viszonyok e tekintetben 
a legsúlyosabb kritika alá esnek, azl, 
azt hiszem senki sem tagadja. Hogy a 
tanuló liu tauouczidejéuek megkezdése 
után egy vagy két hónapra (amikul 
talán meg tudja már a gyiiiatartól li.-z- 
litani) főnökének felmondhasson I í- vagy 
pláne ,'i napra, azért, hogy most már 
olyan helyet keressen magának ahol 
többet keres, ez nem egyéb egy szer
fölött. bosszantó komikumnál. Ezt min
denki belátja és éppenséggel nem szük
séges bizonyítani. Ám de épen ebből

önként következik, hogy e rendszer, 
azaz helyesebben: rendszertelenség mi
előbbi megszüntetésére cgyakaraital tö
rekedjenek az arra hivatott tényezők.

He kell hozni, és pedig sürgősen a 
kötelező 3 évi taiionczidöt; amelynek 
egyöntetű keresztül vitele és szigora 
ellenőrzése — állami törvény hiányá
ban — az ipartársutatok elengedhetet
len feladata legyen. Ha a miniszter urak 
nem látják be a képesítés szükséges
ségét, olt vannak a mi ipartársulataink; 
vigyék ezt keresztül saját hatáskörük
ben — láisadalmi utón. Az állami gon
doskodás sajnos nélkülözése őket teszi ] 
erre hivatottá.

A taiiuuczidünek három évre terjedő 
kötelező megállapításával aztán egy
szerre megszűnne az az anomália, hogy 
ma tönükeiuk nagy része a szakiskola 
látogatásának kötelező voltát inkább 
perliorreskálja, mintsem öl ülnének

(Folytatása következői.

K ü lö n fé lé k .
Lapunknak mind azon előfizetőit a 

kiknek előfizetése lejárt, tisztelettel 
felkérjük, hogy hátra levő elüf. dijjaiknt 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 
további küldése fennakadást szenvedjen. 
Felkérjük továbbá mindazokat a kik 
lapjukat expediáiási vagy póstai hiányos 
kézbesítés miatt a rendes időben nem 
kapják, hogy az intézkedés végett 
bennünket értesíteni egy levelező-lapon. 
mielőbb szíveskedjenek.

GyUjtsUnk a „Petin Ház -rn.: „I'elíii gyűjtés -

•Mitu éneiéin töpinezéic, uiiut a lélesileinló őrs: - 
i-gyeMUeliiiú egyik It-glelkesclil) lőve, olialálla, I 
hogy a hazafias — és bíjiftrsias - humánus 1

iií-zeolvaJú hiimaiiikus akkordban aiegszálaltalii.
A Jóim étterein részére kiállított Ont. P. ti 
taggyfí/tö ivén r7 kor. ól/ fitt. gyűjtött sajtit , 
üzleti kliriben n r. Petőfi Htiz“-rp. Dicsérd 
(rls égy e haza li is érzi.II elvbarátnak, valamin! , 
a többi nemes szirti adakozóknak. — Az ada-

Mária a kor., iüh József 2 kor., Hites István 
2 kor., Németh János -III l i Wlnctel Mihály I 
1 kor., Janiséit Károly fiO üti. Seliroka Vilmos 
:0 lill, Vizmathy Miklós -10 Ilii /alti: irma | 
rp'.lgArista) 21 lid., Uebatttr K.le 1 kor., Hahka

üyörgy és Uakrieila I k-ir. Dsszesen 17 kor.nn

Mogliivó- A „Budapesti Pinczér-Egy- 
1 * f  saját pénztára javára lidl'.i. évi 
november hó 8 áu (szerdán) a Nemzeti I 
szálló összes földszinti termeiben tar- | 
taudó Zártkörű tánczvigaloinra, melyre 
kívül czimzet mát és b. családját ti-z- j 
lelettel meghívja Kaszás Bajos, elnök. 
Krassy Bódog, aielnök. Ahiisteuer 
István, titkár. Gajárseky Károly, kör
gazda. Stölzct Nándor, vigalmi péliztár- 
uok, Lukácsek Ferencz, jegyző, Szemelj- 
jegy 2 korona. Család-jegy (1 ur 3 
hölgy) 3 korona Kezdete este Hl 
órakur. A zenét lidogli KAr oly zenekara 
szolgáltatja. Kéretik egyszetiieu meg
jelenni. Jegyek kaphatók a Biidapcsli 
piuczér-egyiet irodájában IV. ken, Kos-

Az iparlostületok orsz. conyrcssiisa
i: hó I í én nyílt meg az ország iniudsn 
részéből ösazesereglett nagyszámú tagok 
részvételével. A cungrtssiisnak iánk 
nézve legérdekesebb tárgyai azon javas
latok és indítványok amelyeket a külön- 
bö/.ö ipartestüielek az ipái törvény módo
sításának kérelmezése illetve javaslatba 
hozása végett nyújtottak be. — A 
kereskedelmi miuistcnjimban tudvalevő
leg régóta foglalkoznak már az ipar- 
törvény azon szakaszainak megfelelő 
módosítását illető kérdésekkel, amelyek a 
közlapasztalat szerint az életben uem 
váglak be. Ez ügyben számos ankét 
véleményét és előterjesztését tanulmá
nyozta át a mintatér, a most még csak 
a kolozsvári C'ongressus határozatait 
várja be, hogy azoknak figyelembe vétele 
után a törvény módosítását ezélzó javas

latával teljesen elkészüljön s azl a 
törvényhozásnak benyújtsa.

A congressuson ipái link érdekeit 
Nagy Gábor védte igeu hathatósan.

Előterjesztései során a vendéglős 
ipart a képesített iparágak közé kérte 
(elvenni, valamint azl, hogy iparunk 
előmenetele érdekében kétes egzislen- 
ciáju egyéneknek ne adjanak vendéglő- 
jogot.

A eongressus Nagy Gábor előterjesz
téseihez hozzá járult, s azoknak a többi 
indítványokkal együtt való sürgős fel
lő, je>ztc.-.e végett a végrehajtó központi 
bizottsághoz áttételét határozta el.

A nayykaroiyi in. bizottság volt iigy- 
buzgó elnöke s lapunk levelezője 
Gyurcsik János, a n.-károlyi vasúti 
vendéglő főpinczGi állásától, melyet i 
éven keresztül töltött be nov. hó t-én 
megválik és rövidebb pihenőre szülő
földjére I.őrmezére (Nógrád m.) utazik. 
Derék ügybarátnuk a mozgalomra vonat
kozó és az elszámolási iratokat az 
0. P.-E. szegedi elök. vezető bizott
ságához az elmúlt hó végével küldte 
be. Helyét Elbogen Elek füp. kar- 
lársniik foglalta el.

Uj szálloda Szombathelyen. Részvény
társaság vau alakuiöbau Szombathelyen, 
amelynek ezéiia egy nagy és fényes 
szálloda építése. A részvénytársaság 
éléu állók közt van Hainzmann János 
úr is, az országszerte híres Habarta 
szállá derék tulajdonosa.

Személyi Itirck és helyoáltozások.

Szécsényi János Nagy-Mihályról.
/.upunknuk összes levelezőit és tudó- 
silóit tisztelettel kérjük, hogy a terű-
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Inlllk&n előforduló c/.nkba vígó hírektől 
u. m. — Személyi hír, heJyváltozás- 
íh üzletnyitás a Atvéielekrül, lapunkat 
a rendes megjelenési idő előtt, pontosan 
értesíteni szíveskedjenek.

Uj etterem. Dobránszky kiírton elő
nyösen ismert volt aradi vendéglős, 
Budapesten a Teráz-körúton egy — több 
szép étteremből éllé — vendéglőt nyí
lott, amely már is kitűnő jó forgalomnak 
örvend, Gratulálunk!

Uj vendéglős. Schrauder Antal köz
ismert km társunk. Temesvárt a gyár
városi „Oroszlán" ezimü vendéglőt — 
étterem és kávéhíz — át vette és azt 
teljesen újjá alakítva I. hé 1-én nyitja 
meg. Derék kai társunkat, ki czéljít 
elérve ifju törekvés- és sikert jósló 
nagy reményekkel hagyta oda a rögös 
pinczéri pályát, uj pályájának kezdetén 
üdvözöljük és törekvéseihez sok sikert 
kiváltunk I

Vendéglő vétel. Hartman Fiilöp derék 
lapbarátuuk az 0. P.-E. és nyugd. 
iigybuzgó tagja, Szabadkán megvette 
az özv. No Vikiié-féle jó Ilii ü vendéglői 
üzletet. Gratuláljuk.

B A I, 0 (i M ARISRA
N.-VARAD

K I, K I X A IX ) L F  
N.-VÁBAI) 

j o g y o s e k.
Isiét. október bú.

Múlt szamunkban ,.A Hűtlen kartárs" 
c titnü közleményünkre a következő sző 
szerint ide iktatott levelet vettük: 

„Újkor" Tek, szerkesztőségének 
Budapesten.

Igen T. sz keszló ur e lió első felébe 
Diámnál Jóuet ellen felmerült vidékét kérem 
megczáinlni. mert ugyan léierik eey másik 
Diáméul e ki tény rg Mit,tetve volt 5-Bxör. 
A nevezel! Diemant pinezér 5 mega jött 
vissza Nagyváradra mikur értesült e lielyheli 
liirlai ok Által, hagy mim betörő deklarálva 
ven. és ugyan itt a rendőrkapitánynál jelen
létembe nyilatkozott, hogy ő in mint aranyat 
vette a lAaezott és hncsttnato'it kéri, hogy ó 
egyáltaláha nem akart iiiegcsalai isméiéivé 
kérésem a legközelebbi lapba ezt közzé lenni.

Maradtam kiváló tisztelettel 
iKispipa vendéglő) Nagyvárad.

Tabilkovils Gyula. 
Üzletátvétel. Szikora N. régi ven

déglős Budapesten, a Müzenni-körút régi 
jóliirii Gyolcs-féle vendéglőt vtlle ái. 
Sikert kívánunk!

Sajt mérgezés. H.-M.-VAsárhelyen 
e hó -1-án I! ember majduem belehalt n 
sajt evésbe. Az elromlott légi túsz 
sajtot egy piaezi kofától vélték, a ki 
n leiboszillt nép dühe elöl alig tudón 
elszökni. A hálósig, mely a banyát 
nem Indá kézre keríteni, — a mérges 
sájtból egy darabot vegyi vizsgálatin 
küldött, töl, megállapítani, hogy az 
anyagba mi lehet a mi méreggé 
vált? . . Síig ezt. azonban megtudnék, 
mi már ix felhívjuk a kereskedők ügyei
mét, hogy a minisztériumhoz ne a bor- 
sör kimérések eladása s méréséért 
memoraniltiniozanak, liánéin az iránt, 
hogy különösen az alföldi városok n. 
in. —Szeged, H.-M.-Vásárhely. Caongráil. 
Szentes, Kecskemét stb. stb. városok 
piaezi kofáitól a sajt ér ülést tiltaná el. 
minekután annak árulása nem a szabad- 
égalalli gyékényes sáliak Blatt, hanem 
a kereskedők boltjában volna megenged
hető. No de tneg aztán ennek talán egy 
kis keresk. haszna is lenne, vagy mi.

Kávétnrem. Forgách Kde hívünk a 
. Károly-knszán yá"-ban csinos és tágas 
kávétermet nyitott. Ajánljuk kartársaink 
ügyeimébe és sok szerencsét kivárniuk!

Szálló átvétel. FeUner Sándor az 
Újvidéki központi szálló eddigi bérlője, 
ugyanott a Fehérhajó szállót vette át. 
A lőpinezéri állást ez alkalommal derék 
iigybai'álunk Schmidl Alajos foglalta el.

Apr ó  és  v e g y e s  hí r ek
Tanom:/ lakóin. A kereskedelmi miniszter fel
hívta a lóvárost, hogy nyon dátz taiioucz iskolát 
állítson fel. A miniszter felhívása I irt aló teánk 
nézve is. hogy az l>. 1*. K. felállítása ni áll ne 
tirszágsierle létesiltiidó piicrér lanoncx (szak) 
iskolákra nézvo kérvényeink nini fogunk síkor 
telepséget szenvedni. — Vriilll mini jubileumi 
ajnniKk. A írni- és mindenféle virsliikkel rokon- 
szeuvez* embereknek nem km örömére szolgál 
ex a kitüntetés, a mélyít a sziléziai Vu lilén-

it küldőit ajándékul. Kedves egészségükre! 
— Ez a sürözbknek szól Automobil kiállítás 
volt llcrlinben, a hol a háromféle rendszerű n. 
in. gőz-, benzin- és villamosság álul hajtott 
kocsik közül a giáuAtus kaszárnya udvarán ren
dezett prába mellétek alkalmával nagy feltűnést 
keltett egy báriumra hordás sörös kocsi, a melv 
a* óriási nagy lovak által húzott sörkocsiknái. 
sokkul sebesebben jár és mozog, A sebes moz
gást! sörkocsit még nőin vették meg. — Biztos 
kisasszony. A jövü évi párisi kiállításra. New- 
york város mint kiállítási biztost, llatrison 
kisasszonyt, ne, egyesült állomok egykori elnöki' 
bójos szép leányát szándékozik küldeni, a kinek 
négy járatossága van a nemzet gazdasági téren 
es igy a kiküldetésre nagyon alkalmas Az 
amerikaiaknak hiába nagy előrelátó eszük van.

A ra|tacsi|ittt tolvaj. Jó öreg Kákics Péter 
volt tanító nagyim meggazdagodott. Mint mond
ják 1 a ini a kezeügyebe esett azt mind a ma
gáénak lidsj'doiii'otta. Így legutóbb egy vilkováii 
szállodában is kezéhez ragadlak az evőeszkö
zök. Db itt mér régebben ügyelték s az öreg 
mjtn veszett, f.elli’elték és átadták a rendőrség
nek. A gazdag öreg eblio helebetegedett. A 
világ legeslcgnagyobb hajója az Oceanica, a 
mely első Inigeri Ilijéről, Lumppal és Kiwyai í

ilnsok kényelme nagyobb,

Sörcsarnok atyától. Winkler Bajos 
»'■ előnyösen ismert vendéglős Szabad
kán, a Pest szállő uj sörcsarnnkát át
vette. Sok szeren csőt I

Kavéhaz átvétel. Békés-Gyulán a jó 
hifii és forgalmú „Zóna kávéház“ -at, 
Tarkó István kartáraunk az ottani úri 
kasziuő volt űzető pincsire vette ál 
és azt f. hó I -én ünnepélyesen meg
nyitja. Sikert és sok szerencsét I . .

Nagy vendéglő átvétel. Kismartonban 
az avanyltii'1 tzimii nagy vendéglőt jó 
hírnevéről előnyösen ismert kartársunk 
GyGrgyfa.lvy János vette át. Sok sikert!

American Bar. A H-ik és 9-ik az. 
recept Aczcl Miksa ily czimű könyvéből.

8. az. Roston Flllp.
Tégy a VU. ábra szerinti keverő kehelybe 

pár dnrnb jeget 1 kávéskanál törölt cznkrol. 
B'« bele egy Irtsa tojást, töltsd fel irhimli 
Rye ivhifky-vé), fagyaszd (Iroppirnzd) erősen 
és öntzd ár. A felszolgálás előtt hints n tete
jére fahéj port.
Auzé! Miksa könyvére, az „American 

Har‘‘-ra újból és ismételten is felhívjuk 
olvasóink ügyeimét. Czélszeríisége foly
tán kiválóan alkalmas arra, hogy mint 
kézikönyv minden vendéglőben és káve- 
házbati használtassák. A terjedelmes 
miinek ára 2 korona, melynek elöleges 
beküldése mnllell szerzőnél (Budapest, 
Kuyal-szálló) valamint lapu1 k kiadó
hivatalát an rendelhető meg

Az újvilági nők. Tál a lengcron Ameriká
ban, az előrehaladás bAzájábnn nemcsak a 
nngy vailiti és keresk. lurgnlnm virágzik, hanem 
a uöeiimni-íipácziő is, Erről tntinskodik az a sok 
előkelő állás is, a melyeket ott hölgyek töltenek 
be. így Monlouiiluui Mise Klla Knoivles a fő 
állam-iigjász ; iu/iitúbun női vasul! felUgyrló

tnlnoki áfást lli-s Anna .Inincl lölii be Ha a 
vendég lés és pinezérek orsz. Ügyei eláll is valami
vehető, hogy báinsrábli lenne valami elérhető.

A megtréfált plnczérek és csapos- 
legények. Prága lőtéren egy hatalmas 
II emeletes épület áll. Itt, vall az itju 
csehek klubja, a kik a kormány által 
felfüggesztettnyelvrendfilelekmiatt, reg- 
geltöl-ertélig szoktak iti ülésezni. Ülésez
tek a múlt hét egyik napján is a mikor 
lent az épillet előtti téren egy hatalmas 
sereg verődött egybe. Nyomukba rend
őrök. A képviselők kíváncsian nézeget
tek le. hogy miféle tüntetés lehet oda
lent!1 Hát pedig nem voll az tüntetés, 
hanem valóságns komoly lét kérdéses 
ügy miatt, lódult oda Prágának vala
mennyi lielynélküli pinezértt és csaposa, 
a kik az az nap megjelent „Politik" ezimü 
cseh újságból ezt olvasták: r Pinezérek, 
csaposlegények kerestetnek, kautió nél
kül! A t ráfázni kedvében lévő cseh 
újság hirtelen uj rendszerváltozást je
lentő Iliiének az annyira niegiiiült s a 
helyszínre lódult lielynélkülieket a prá
gai Andrások szétoszlatták. A keserű 
csalódással szétugraaztntt kompánia, út
közben ily kifejezésekre fakadt: — 
„Hiába no, itt vége minden jóravaló 
törekvésnek, nekünk is olyan „országon 
egyesület.” kell, a milyent most a ma
gjai országi kai társak alakítanak." . .

Boldog a z  é le tem .
boldog az életein 
Ha elöltem látlak 
Te legiiagyobb és szebb 
Kincse a világnak.

Szebb vagy le énuekem 
Édes szép virágom,
Mint ég csillagai 
Sötét éjsxakákou.

Szép telkedben látóin 
í'dvdni szép csillagai,
És abban ozereiő 
helkem nrenyorsiágál,

De bugyira nem látlak 
Kgi szép angyalom.
Helkein számára nincs 
B földön nyugalom.

Tardy Gábor.

Kölcsönös nyilatkozat
I. Alólirott Kalmár Fábián ezennel 

kijelentem, hogy a szegedi ..Újkor" ez. 
szaklap 1809. évi január 25-iki számá
ban megjelent s Abraliámovits Mór 
s.-a.-njlielyi pinczérközvRtitő ur ellen 
irányuló czikket tisztán közérdek állal 
vezéreltetve írtam.

II. Éti Abraliámovits Mór ezennel 
kijelentem, hogy a debreczeni „Köz
érdek" ez. szaklap 1899. évi február 
15-ikl számában „Válasz Kalmár Fábián
nak” czini alatt megjelbiit czikket csakis 
Kalmár Fábián urnák az „Ujkor“ -ban 
ellenem közzé tett támadása folytán 
keletkezett erős felindulásomban irtani; 
s őszintén sajnálom, hogy e czikkben 
oly kifejezések és ténybeli állítások fog
laltainak, melyek által Kalmár Fábián 
ur magát becsületében sértve érezhette, 
valamint társadalmi repulácziójál meg
támadva láda kijelentem, hogy miután 
cziltkem csakis (elindulás és téves ín- I 
formáné következménye, azt ezennel 
visszavonom s kérem ezen kifejezéseket 
meg nem történteknek tekinteni.

III. Én Kalmár Fábián Abraliámovits 
Mór ur fenti kijelentése következtében ' 
magam részéről színién kötelességem
nek tartom kijelenteni, miszerint őszin
tén sajnálom, hogy a szegedi „Újkor" i 
1899. január 25-én és márczius hó 15 én 
megjelent számaiban közöli s Abra- 
hámovils Mór una vonatkozó czikkek- 
ben oly kifejezések foglaltatnak, melyek 
által Ábrnhámovils Mór ur magát 
becsületében sértve érezhette, valamint 
társadalmi repulácziójál megtámadva 
látta; kérem ezen kifejezéseket meg 
íréin lörlénteknek tekinteni, s az 
Ábrnhámovils Mór ur ellen a debreczeni 
sajlnbiróság előtt folyamatba tett sajtó
pert ezennel visszavonom.

IV. Felek fel hatalmaz! atnak e nyilat
kozatnak az illető szaklapokban való 
közzétételére.

Kelt Kolozsvárt, illetve Sátorolja- 
Ujkelyt 1899. okt.

Eli itt fink:
l ’oikoláb Sándor. Kalmár Fábián.
Sáyay Stim/or, Ábrnhámovils Mór.

E kölcsönös nyilatkozattal egyide
jűleg Abraliámovits urnák alább követ
kező levelét vettük, melyet a közérdek 
szempontjából, mint az 0. P. K. varázs
erejének egyik érdekes tünetét méltó
nak találunk arra, hogy olvasóinkkal 
megismeri eszük.

A levél igy hangzik :
R.-A.-Ujhely, 1899. oki. 58.

Tekintetes Szerkesztő Ur I 
Jelen soraimmal becses tudomá

sára hozom, hogy becses lapjára 
előfizetek és gratulálok önnek azon 
tényen sikeréhez, hogy Önnek sikerüli 
Budapesten — hazánk — szak-iparunk 
eme központjában, Ön által hirdetett 
nagyszerű és üdvös eszméinek becses 
lapjával tért hódítani.

A magam részéről kijelentem, 
hogy a múltra látyolt vetve, öltők
kel akarok küzdeni a béke zászlaja 
alatt és reméltem nagyobb sikert 
érhetünk el, vállvetve a közjóért 
dolgozva, sem mint fai kas szemmel 
egymásra nézve, inért ha együttesen 
dolgozunk, Isten velünk.

Tehát értesítem, hogy én Kalmár 
Fábián úrral kibékültem és a meny
nyiben Kalmár Fábián nr a sajtó
pert visszavonta, e szerint a „Sajtó
per" nem lesz már megtartva. Ezután 
tehát nem egymás ellen fogjuk erőn
ket elpazarolni, hanem vállvetve — 
szakiparunk (elvirágzására fogunk 
közreműködni.

Nyugodjon bele tehát tek. Szer
kesztő ur is, legyen béke az egész 
vonalon. Kalmár és az én közötti 
kínos ügyünknek, csakis a tek. Szer
kesztő ur volt az előmozdítója, az 
újévi ügynöki borravaló czik közzé
tételével.

Tehát most már kérem mindkét 
Télnek az ügyvéd ur által becses lap
jában beküldendő kölcsönös bocsánat- 
kérő czikket közölni sziveskerljék, a 
miért illető ügyvéd ur természetesen 
a rendes dijat is meg fogja űzetni.

Ezt becses tudomására hozva, 
maradtam

Abrahdmovits Mór.

Ü d vöz le t az ,U jkor-nak.

Homlokodra „Újkor" helyett

Vdv te neked I ügyeinknek 
Zászló hordozója.

Üdvözlök nagy llndapcsten 
Hol ríj otthoni leltel.
Hova híres Szegediből 
Nagyra nöoni mentél.

Mórt hagytad el sztlliílölded 
Szóp Szegednek löldjét V 
Hol szép Jövőnk alapkövét

Hol te veled toki) hnrlürsaoi
Hol legelsőben pattant ki 
A mozgalom szikra,

Muzgalnrnztál, buzó'-ottál, 
Ítéletünket a tettre, 
„l’inczér-táraak ügyeinkért 
Kői a küzdelemre I"

És mi mentünk jó piticzérek; 
S táborodba álltunk.
Nem hiába, készül immár.

Erős a vár, jöjjön bárki 
Mr megküzdőnk véle. . . . 
Üdv te néked Győzőnk, „ I ’.kor- 
I.apok" szerkesztője.

Cl zsebórái; titl(a.
Irta : Misi Zsiga).

marabb elpusztul.
(l-'olyt. a hatodik oldalon).

Szerkesztői üzenetek.
Itj, 28 ... y. y.iinoiiy. Felvilágosít* soraiért 

fogadja szives köszönetünk. A czimet kérde
zőt urát értesítettük

Többeknek. — H. L. Pécs. A viszonli versi 
ükáczióért köszönet, a hírek és változások to
vábbi küldését pedig -  kérjük csak pontosan. 
Üdv! — M 6y. D.-Szt.-Márlon. Nevezett czimet 
tovább is tndakol.ük, az H. I. féle adatoka' 
pedig gyűjtjük, hogy auuak idején többekké 
együtt bocsajrlrassnk közre. Csak türelem. - 
L. K. Szeged. A kérdezőit czinmél esak annyi a 
tévedés, hogy nz nem l.iebeukittel, lisnem Szó - 
Senkit let. tehát nem Liebenlritt. 8 . . y 
6y. Mrskolcz. Köszönet a cziinérl — E. I. és 
L, F. Érsékríjvár, W. L. Arait. B. I. Kocsárd, 
S. I. Zólyom. B. ) Kőbánya és többeknek: A 
lapok a leveleket kikerülve, — késéssel — már 
mentek. A késés a mozgó ügyek miatt történt.

Sz. t. Ugor. A kérdezett, lapnak felhívására 
szerkesztőségünket telkereste s. czimét magával 
vitte. Az ö czime: lipest., Amazon-utexa H. f. 15.

K . .. r S. Szent-Oütlhánl. B. levelezője jött, 
az „Ujkor-T.apok" mentek. Tehát elkerülték egy
mást. A tagadást illető két elöhbi szerkesztői 
feleletté vonatkozva mi is igazoljuk, hogy azok 
nem kompetensek. De a mit mi irtnuk... az
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Színházak, szórakozók. K is  és veg*yes hirdetések. Ajánlható czégek.

M. Kir. öporaház
Andrássy út.

Nemzeti Színház
KnrepBSÍ-út.

N é p s z ín h á z
Kerepesiül.

Magyar Színház
Wesselúnyi-utcza

V ig 's z in  ház
Lipót-körul.

V á  rs z i n ház
Szent György-tér.

Kisfaludy Színház
Ó-Buda, Lajos-utcza.

Uránia Színház
Kerepeai-út.

i'l Wljebll, ,-gy inli 1 írt GO ki 
iulib, egy *

feljebb,

feljebb.10 kitől feljebb, stb. U ...... .........
nyírük 27 Kilói leliebb, brnachok 110 I 
jelé, nyakeziv .15 krtól feljebb. gyűrűkbe kövek 
keletise inunk,) es kövei együtt 10 krlöl feljebb 
slli, Szem illegek 20 krtól feljebb, uj eeüs’.bc 
foglalva HO krlöl leijobb. ezUgllw tégláivá 1

kertibe foglalt ívieker fi intól lejjebb, arunv- 
keielbe foglalt szemüveg 8 írttól feljebb. Himl
őnek és legértékesebb érék, ék- és misterek, 
klllllnléle anyagból, u. ni. niekcl. eallst és arauy- 
bél. Iliint e Dórom snakmaból v&gék nélam 
sniiwriiao szállott Árban ka|iliaték.
 ̂ Minden egyes ilamb, mely üzletemben el

telik, ka valamely térgy javiUs végei 
kübletik. vsak az iüo Dili-lés poil 
viseli a küblé, a via-n.aklllilés k,ínség 
eugeinet illet, ba a javítót! órAuftl *t 
Állási iilöu belül iiusztul el, úgy az 
a visszaküldés is engem illet, valnmii 
is iliiialan a jólAIIAs időtartamára.

Mamink magamat a nagykilzllnsé
Ciliiig is tapasztalt ...........
változatlan tisztelem

vehrl nálam gazdag.
érés. ékszer és Iá' 

! inübelye Szegeden, rí

Misi Zsiga
szerkereakedése és javító

S z in y e | i r a k iJS f i 5í ! r
Q7Qlln i Kobu Kálmán és liai .Az 
tJíuUUi angol nzab6li"z"‘ Károl.v- 

könil.

Czipész; 3T S «  t* A .

Feliérneniiieki * S 3l i K -  
Díszműáruk: 13S K -

S \ í l í ( i ~ P c l e

r ó z s a p a p r i k a .

Rey prébavendelés elégséges,

hogy habár jóval drágább a Idlilii

paprikánál, mégis

S z é p  s z ín ű  :s :s * «| 
»  * © is »s n e m  e rő s . 

H i n t á t ,  á r j e g y z é k e t  b é r m e n t v e  k ü ld  

I P á - l f ^ - f  é l e  

cs. és kir. szab. papril^agyár 

S t t e g o d o o .

: Schünfsid József
:

: épület- és mülakatos ;

: D o h á n y - u t c z a  9 4 . s z . :

: Elvállal iniiulouncmitt épülőt- :
- és iiiülakatos-miinUát, úgyszintén -

: villany borontlozésokot és Iiiízitolotbn :

: Kerékpárok szakszerű javítása,
:

:
úgy minden hozzávaló alkat

1

1 Házak jókarban-tartását :

- évi átalány-összeg mellett és jutányos
: árakon elfogad.

: —  Költségvetés d íjta lan, —— :

f t f i f t 8 f ! § f l l ! § I&

50 SZEGEDI TAKAREKTUZMELY^z

l a k a t o s a p ú  M Ű H E L Y E
A__________ JSSb J\

v--------------- -------------------- v

■ g a lé r i a - t é r  2 .  s z á m .  • "■ f
Elvállalok mindenféle u j épíiletwunkdk s javítások gyors és pontos elkészítéséi 

Raktáron Iái tok imgv választékban miii'le'inemil éa mérelil 
takarékiilahelyekel, iisthdaakat, urasa khnényajiókat, saélkéménv-, tiiael/l- éa 
hamuajtókat dob- éa sadi itó-kemcncaékct. Továbbá készítek kerítés éa sírrá- 

csókát, SBwaityiis kutakat, via tar lány okát, stb. i fi
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| férfisaabó

, Kárá
I Gegulcsóbb áron készít a legjobb I 
• szívetekből a .
' legújabb divatu ruhákat. ■

Összegéből 2 szára- I

Rum-, likör-essencziák:

. lókot e:
ráz. Piac

I
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@ Eladó szóda- és eczeltjyái\_
SgV népes alföleli városban eg\? v irágzó  

jövacMmü szócla- és eczelgyár, amely? már 14 év 

óla fenn áll családi oljob miatt eladó.

----• Colul <1 kiadó hivatalban. ■
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S I N G E R  A N T A L I
ele fá n tcson t esz tergá lyos

Budapest, IV., Kerenczlelc-bazúra, bolt l « .  s z .

Ajánlja dúsan berendezett raktárát, úgymint

teke-golyók, dákók, dominó, sakk, dákóbör-kréta
stb. Ingjobb minőségben és 11 legjttlányosabb árlmii

Jafitásnk olfnsadliilnak s gyorsan is  pontosan oszközöllelnok.

*1

Héjjas József
s z í

Kávébáztulajdonosok figyelmébe!

*1 Budapest .  Ká ro l ykas zá rnya .
*  .  *  •
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Mr
*
Mr
Mr
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Mr*Xi Ajánlja mindenuemii kárpitos és asztalos munkáit.

’XÍ^  T e k e a s z ta l  ja v í tá s o k a t

j[*j s egyéb javításokat, legjutányos&bban végez.
^ W w f ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ W F W ¥ W ¥ ¥ W ¥ k

VI., Ucá -uleza 10.


