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Felkéretnek a t. előfizetők, hogy 

elmaradt előfizetési dijaikat beküldeni 
szíveskedjenek, nehogy a szétküldésnél 
fennakadás történjen.

A kibontakozás.
A mi eddig csak alaktalan formában, 

határozatihn körvonalakban hányódott 
ide-oda lelki szemeink elöli; a mit, so
kon óhajtottak, szerettek, dédelgettek 
szivük teljes melegével, a nélkül, hogy 
tudták volna határozottan, — leginkább 
esak sejtelmeiktől lévén vezetve, — 
hogy mit és miért is szeretik azt és 
miért is dédelgetik és áldoztmk neki, 
a mit oly sokan elitéltek és oly sokan

a létesítendő „mtsz pixi

egyesület

i:<1Yi:sn.KT- KÖZPONTI És ÖSSZES MOZGALMI IMZOTT.SAC.AI 1.3 ASZTAI.TAKSAsAcaI, A I.OS- 
i szAl.I.UüAsOK. VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PtNCZÉUKK ÉS kAVÉSSI.IIÉDKK OltS/.ACoS NYUGDÍJ 
ÉS AZ „ORSZ. VENDÉGLŐS-SZÖVETSÉG ' ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALOS LAPIA.

hánylak meg utczai sárral és megrug
doslak méllallaniil, a nélkül, hogy tini- 
iák volna, hogy mit rugdosnak; a mi 
oly sokakban teremtette meg a kél- 
kedés gyarló érzését: ez a valami: az 
Országos Pinczir Egyesület eszméje, 
hosszas hánya-veti.-eg és hömpölygés 
illán kezd végre, kibontakozni alaktalan 
fo-.iájából. Idomai kezdenek mindplasz- 
liknsabban kidomborodni, nnglen fen
séges alakja, levetve szellemi lényét, 
földi valóeagban, egész leálisau fog előt
tünk megjelenni.

Színié már látom magam elölt azt a 
fenséges alakot, a mint egyik kezét 
áldásra nyújtja az ő hívei felé, a inig 
másik kezében lángoalort suhogtat, hogy 
égető, iiiegaemimsilíi csapást mérjen 
azokra, a kik a pinezérségel az ö nem
telen lelkületűkkel, .szívtelen uzsorájuk 
és zsarolásaikkal, mindennemű hitvány
ságaik szertelenségével udajultaták.hogy 
ez az euiheiTömeg ma, mint egy szél
űiét! ember, szinte tehetetlenül áll 
miuilen üdvös irányú skczióval szem
ben; a kik a piuczért odajuttalák, a 
hol az ember nem ember, a hol a lé
leknek nincs mit követelnie, mert ki
űztek abból minden nemesebb indulatot 
gondosan, hogy így tetszésükre gyúr
hassák azután össze az anyagot az ö 
pinczir-kereskedéseik részére.

Látom ezt. a leiiséges alakot, a mint

egyik szeméből a bizalom fényét löveli 
a kétkedők szivébe, hogy tétlenségük 
helyett lettre és cselekvésre sarkalja 
és biztassa őket, a másik szeméből pe. 
dig látom, hogy a szeretet, az em
berbarát! kötelesség melengeti fényét, 
a mi majd meg fogja törni azt a rideg 
zárkózottságot, a mit a pinezér munka
adójánál, — a pinezér — közügyek 
szanálására vállalkozott ügyekben 
oly nagy mérvben kénytelen tapasztalni. 
Igen! az a fény a mely ezen eszményi 
alak hél fog szél áradni, az majd be fog 
hatolni a mi füuükeink szivébe is és 
fel fogja azt melengetni az irániunk, 
a pinr.zérek iránti humánus érzésre és 
biztatni fogja őket, hogy az ö munká
saik, a pinezérek közügyéinek rendezé
sében es az ő közérdekeik előmozdítá
sában, a mi szorosan véve az ö 
érdekeik is, — ök is méltó módon köz
rehassanak. Mert hiszen ki vitathatná 
azt. In gy a főnöküknek : vendéglősnek 
és kávésnak nem egyaránt volna fontiig, 
süt életbevágó érdeke az, hogy a pin- 
ezéiség jelenlegi botrányos közállapotai 
állandóan és országosan rendez lessenek ? 
Sokaságban tudnám erre az érveket 
felsorolni; de jelenleg ez n-n czélnm.

Ez időben csak általánosságban óhaj
tanék foglalkozni az ,.Országos Pin
ezér Egycsillel“ eszméjével, annak ha
tásaival. miközben kitérni akarnék a

folyó mozgalom phásisainak ismerteté
sére, illetve azon Intézkedések közlésére, 
h melyek hivalvák az eszmét gyakor
latilag megvalósítani és azt az életbe 
bevinni. Az eszmét, t. i. az O. P. E. 
eszméjét ismerjük már régen az ö alak
talanságában, uia már ismerjük körül
belül abban az allegorikus alakban, a 
melyet e sorok róla megformáltak — és 
rövid idő kérdése esak már, a mikor 
ezt az eszméjét megvalósulva, szemtöl- 
szemlie fogjuk látui, a mit pedig nyo
mon küvetend az a hatás, a mely a 
jelenlegi ósdi és botrányos rendszert 
lialomi H dönti s szakmánkat, a hogy ezt 
a kor szelleme követeli és sürgeti, — 
teljesen át fogja alakítani.

Az eszme igazságos voltában való erős 
hitem, s azon megdönthetien meggyőző
désem, hogy amink megvalósítása, ha
csak minden téreni megsemmisülésünket 
önmagunk nem akarjuk, elkerülhetlen 
szükséget kéjiez; azt. az erős hitet kelti 
bennem, hogy a folyamatban lévő czél- 
hoz. irányított munkálatokat okvetlenül 
siker fogja honorálni s az Országos 
Pinezér Egyesület az ö, ma még meg
mérhettél! nagyságú jótékony hatásaival 
igen is meg Ing valósulni.

Htzodalnmnkon kívül teljes jogunk is 
van azt hinni, ha figyelemmel kísérjük 
a folyó mozgalom elért eredményét és 
azon intézkedéseket, a melyek annak

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

írja: Botor.

Való és igazság, — nem egy kis valami,
És est ott keresői, hol mit sem hallani. —
Az ősi világban a lunoutés körül . . .
Ember sem él mér aa akoriak közül.
Egy él, azaz: esak élt a kibliés korba,
Ki n köpönyeget ezer évig hordta,
8 még egy néliény százig — mondják — én 

nem hiszzem,
Ámbár talán mégis jobb lm akként veszem.

Ha még tlgmubilom — miként a bölcs mondja : 
— „A világ nem egyébb mint egy monda

Nem különíti, vagy ilyen az őrük meséje;
Az elad ember-pár, teremtés regéje.

Egyenesen oda jutni bennünk gátol,
A nmlt tekervéuyos s sötét nlaguljn . . .
Hsak a képzel, ki azt átrepülni tudja*.

De képzet nem ember 
Kivel a bölcsőiül a lé 
"> mint egy titokban 
Valóról tehát, nincs tn

bi enni s járul tud, 
a airba fut;

lakozó : oly tálé; 
alt beszélni véle.

Túl a kis tón erdő, kerek mint a zsömle, 
Hajt’ keresztül mintha egy patak ömölne. 
Patak vize inindentéle szint sugárzik . . . 
Szivárvány lesz alighanem, annak látszik.

Hányszor sugárzott fül napjában e forrás?
Nem tudui, de féuye mindig inás és szobbraá.- ; 
l.ent, körül elletett mindent bnzogása:
Ez volt az élet s a szivárvány forrása . . .

Öreg ember volt már, hány éves — nem Indiák, 
Még zkkor a számokat nem tahitoltták).
Maga sem tndta tán : ha kérdé valaki,
Az öreg ember crak ezt szokta mondani:

Az is volt, szivárvány még pedig oly fajta. 
Mely fényét láttatni nz égalján szakin, 
Gyönyörködtetvén a földet szépsében : 
Forrása olt a kis erdő ligelébeu.

„Hogy mióta élek, kérdezik ezt tőlem,
Aa emberek itten azt mondják lelőlem:

Elek a nagy világ létezése óta- . . , 

így mondta az öreg s bólintott rá egyet,
Illába nógatták, ennél nem szólt lilbhet;
Leült háza elé, egy pálma (övébe, 
tlnnan nézett tovább a el a — messzeségbe. 
Ilomli magas lőtt ottan Imi kis háza állott, 
Tekintete metsző földet jól be látott,
S ez szép voll: sik, lapály s hegy mélyéé ég

Tan a rzfp édonkeil is ilt állt valahol.

Kis kerek erdőnek napkeleti tája,
Almi ember, állat még sohasem jára — 
Apró czedrns s páluia bokroknak közötte, 
Az örök zöld, pázsit szőnyegei terítő.

Letesz s bamlmsxoknak szépleveli, nádi, 
fis keletnek ezar meg ezer virági 
Nőttek és nyitottak ott szépen rendjében:
A kicsiuy erdőnek kies ligetében.

Melyet élő szem még soha nem tekintett:
Ki gomloizá s ápoló e ezép kis berket,
A természet, avagy talán az angyalok ? . . 
. . .Csak várj |ó olvasó azonnal megtudó I.

Kis tavacska állott a ház közelébe, Hová az Óii nap fényt csak néun tflsőlt,
Melynek Imllámtalan, sima tükörébe, Az árnyas bereknek szép zödei közüli,
Gyönyörködve nézett a napnak súgóra; Forrás buzgóit s szőkéit magából lel sugárt:
Mint legény babája szeme stigarSha. A telszökött viz, minden csöpje fénynyé vált.

L a p u n k  m a i s z á m a  8  o lda l.

A szivárvány forrás oreőete.

„Jő bátya merre visz ez nt s mily láj felé ?! 
Kiálta az utas egy ősz ember télé: 
.Nyugatnak’' — telelt az és tovább dolgozott ; 
Melybe hogy zavarták, sziuté boszanbodott.

„Itm — mormolt az utas — ez kurta felelet'

„Az Ördög tudja azt — feleli ez nyersen,
S Imzzá teszi; — délnek menj rajt egyenesem

De mert háromfelé volt az ut szakadva 
S hogy a harmadiknak irányár is tudja.
Ismét kérdést iutéz az öreg mmikáéhoz:
„Kit — mond ez — menj tehát nz égő forráshoz.1

Az utas köszönt s fel rúgta nz ntporál, 
Ment egy jó darabig, aztán pedig megállt ; 
Megállt és visszament s az öreghez fordult, 
De ne már élőre s hangosan rá mordult:

következik.



Ú J K O R  - L A P O K

tokozása és egyidejűig a gyakorlati meg- 
valósításra folyó előké.-zületek s az ész- 
szerű, helyes is alapos szervezkedés 
tÍnyeiben nyilvánulnak. A mozgalom 
szálai kiterjednek az egész országra; 
nincs ma már egy város sem, a hol a 
mozgalmi bizottság nem serénykedne 
az ügy elöbbrevitelén. Elmondhatjuk 
tehát minden optimizmus nélkül, hogy 
az ország pinczérsége az 0. P. E. esz
méjében egyesüli, hogy anuak zömét az 
eszme kör övedzi; hogy annak megvaló
sítását, mert az bajain segíteni fog: 
akayja — és tudni is lógja akarni.

Csudálatos hálásáról tett valóban tanú
ságot az eszmékben rejlő erőnek az az 
őszinte, igazi lelkesedés, a melyiyel a 
főváros szakközönsége a reá ruházati 
megbízatást elfogadta. Százak és százak 
szivében gyújtotta meg egyszerre a lel
kesedés lángját, kiégetve onnét azt a 
közönyt, a mi már szinte a mi fővárosi 
collegáiiiknak egyik főbb jellemvonásává 
kezdett Yálui. Százak és százak verse
nyeznek ma már, hogy ki teltessen többet 
az ügyek elöbbrevíielére; százak és 
százak ajukátt ég már a szó, százak és 
százak szivében pirkad a hajnal ennek 
nyomán, hogy legyen Országos Pinczér 
Egyesület'

Oszlopos, kipróbált, a közügyek terén 
érdemeket szerzett emberek veszik tehát 
kezeikbe az O. P. E. ügyeinek szálait, 
környezve egy lelkes gárdától. Fájlalom 
őszintén, hogy nem lehetek közöttük s 
hogy nem lehetek közvetlen tanúja és 
munkása a mi szakmánknak ezen, az 
egész eontinensen páratlanul álló nagy 
alkotásánál.

Hogy a tényleges átadás mind ez ideig 
meg nem történt, annak oka a kedve
zőtlen időszakban, másodsorban pedig 
azon körülményben rejlik, hogy az ez 
idő szerinti szegedi intézőság közbeesöleg 
a conferenezia állal oly természetű mun
kák végzésével lőtt megbízva, a melyek 
eddig még befejezést nem Ígérhettek. 
Azonban ezen munkálniuk ma már a 
befejezéshez közelednek, mintáit pedig 
az átadás nyomban megtörténik.

Ezen munkálatok nevezetesen a kö

rt) Az alapszabály-tervezet átdolgozása 
a confeieiiRzia által megejtett módosítá
sok értelmében;

i )  a központi (fővárosi) vezetőség ügy
vivő szabályzatának elkészítése;

c) a központi bizottságba felvett vidéki 
és fővárosi tagok értesítése és ezek nyi
latkozatainak bevárása ;

ii a mozgalmi bizottságok ügyeinek 
rendezésen vezetőségben beálott változás 
értelmében;

e) az állatni segélynyújtás tárgyában a 
ni. kir. kereskedelemügyi kormányhoz 
benyújtandó kérvény (emlékirat) elkészi-

f )  Ugyan ez ügyben, valamint az ipar
tól vóuy ránk nézve sérelmesen vonatkozó 
szakaszainak megváltoztatási tárgyá
ban a képviselöliázhoz benyújtandó kér
vény elkészítése.

Ezeket kell tehát előzőleg a szegedi 
intézflségnek elkészíteni, Az ezt felölelő 
munka átok ma már a befejezés kü
szöbén álnak — s ezt nyomban követi 
a tényleges átadás.

Ezen leláttátok teljesítésével pedig 
egyszersmint eliuttatjuk ügyünket mind
azon fórumokhoz, a hova az állampol
gárok és hazaliak tömege, a mely ha
zájának jó szolgálatot szándékol tel
jesíteni — legelsübb fordul és fordulhat 
is joggal jó hazaüasága tudatában. Mert
lehet-e vájjon kéilleni, hogy a pinczér-
közügyek rendeziése, abban a szellemben,

O. P. E. projektálja
álladalmi szempemtból is fontos érdeket

Kijutunk ezzel egyszersmind arra a 
térre, a hol a mi köz- és általános 
szakilgyeinkel az abban intézkedésekre 
hivatott álladalmi tényezők is annak ér
deme szerint pertractálni lógják.

Kijutunk továbbá jelenlöségtelenső- 
giink homályából a nagy nyilvánosság 
elé, a hol pedig megfogjuk mutatni, 
hogy mi is részt akutunk és tudunk is 
venni a nagy nemzeti conszolidáczióra 
folyó munkából.

Ifin hízom renditlietlenül, hogy minde
zen tényezők felfogják ismerni a mi 
nagy igazunkat és kellőleg méltányolni 
is lógják törekvéseinket, a minek ta
lapzata a hazaüság és a honpolgári 
öntudat.

Ezek azok a bizonyos dolgok, a 
melyek az U, P. E. eszmei tartalmát 
általánosságban érthetővé teszik, ennek 
a megvalósításáért küzdünk mi és In
gunk is küzdeni. Am lássuk; ki lesz 
majd ellenünk!

A küzdelemnek lesznek majd lialotljai 
és lesznek sebesultjei is. I)e hát ki 
mérlegelheti az ilyen csekélyéé cseké
lyeket, a mikur oly nagy érdekek ki-

P. E. tartalmaz.
Tóth Endre.

F E L H Í V Á S !
a  f ő v á r o s i  k a r t á r s a k h o z .

.Egyesüljünk !*
Ez a szó hangzott szerte és járta be szép hazánkat, már ide s tova 

két éve. S ezen kis röpke szóban — mint a költő mondja — az öröm és fáj
dalom vegyült. Az öröm érzete fogta át sziveinket a midőn az elhangzott szó 
varázs tükre mintegy elébénk tüntette aina szebb kort s jövőt, a melyet a 
kizsákmányolt rendszer megszűnését ezélzó .Egyesüljünk'1 szónak magasztos 
eszméje foglalt megában. És magunkban fájdalmat. — inkább haragot, éreztünk 
az elannyira mostoha viszonyok iránt, a melyek szakmánkat immár teljesen a 
haszonlesőknek bitói kezébe szolgáltatták. Ezek voltak, ezek ma is a helyzet 
urai: az ügynökök. A pinezérség az ö kezükbe van. Mi tanuljuk a mesterséget, 
pályánknak áldozzuk ifjú éveinket és azért küzdünk és fáradunk; s ha ezélt 
akarunk érni ? — az ügynököt, kell pénzlőmjénezni és imádnunk. — Mikor lesz 
vége ennek a világ szeme láttára törlénő gyalázatos komédiának? — inoudla az 
„Egyesüljünk* szava: és öntudatul ébredtünk.

A modern s müveit világnak ezen nagy jelszóját, tett követte. Pinczér 
köreinkben a legszélesebb mederben és hazánknak minden táján egyszerre indult 
meg a mozgalom, hogy az üdvös eszme megvalósítására irányuló s felhívó azó 
érvényesülhessen. A nemes munka fejlesztése, annak előbbre viteléhez tömegesen 
járultak, hozzá az anyagi és szellemi támogatások, a minek azlán az az örven
detes következménye lett, hogy az Országos Pinczér-egyesület nagy eszméje, 
széles e hazában diadalt aratott. Szép hazánknak ma nincsen egy nagyobb vagy 
kisebb városa sem ahol az Újkor szülte és irányította 0. P. E. eszmél ne 
ismernék. Ismerik mindnyájan és várva várják annak megvalósítását.

Kartársaink!
Midőn mi hozzátok ezen felhívásunkat intézzük, minket sem vezet más 

mind ezen nagy reformot magába rejtő 0. P. E, eszmének megvalósítási kérdése. 
Ezt akarjuk megoldani veletek és az egész ország pinczérkarával együtt. Az 
idő elérkezett: a l eendők egy nagyobb része — a szervezési munkálatok végére 
eljutottunk, a befejezéshez értünk Mint mindannyian tudjuk, a befejezés,
miként a kezdet, minden teendők közölt a legnehezebb: mivégre is ezen nagy 
cselekvésnél mindnyájunknak olt kell lenni ás össze kell tartanunk.

Ivartámaink!
A saját magatok és az összeség érdekében teszük, a midőn lilékét arra 

intünk, hogy az ál s hamis prófétáknak fel ne üljetek és azoktól óvakodjatok. Mert

találtatnak olyanok, akik tudatlanságból, vagy egyenesen rossz szándékból, a 
helyes útról elakarnak benneteket téríteni. Vannak, a kik az Újkor és az O. 
P. E  mozgalmát elítélik és annak vezetőit, valamint azokat, kik abban részt 
vesznek, megróják. Ne hallgassatok rájuk, mert ezek a pinezérek érdekeinek 
ellenségei. lt« akadnak olyanok is, kik a már meglévő liosszn idő nagy fára
dalmak utáu létesített, nyugd intésméiiyiinkut is támadják. Mint Istent kárnm- 
ióktói forduljatok el ezektől.

Mindnyájan tudjuk, hogy mit cselekedtünk akkor, ha az Országos 
Pinceér-egyesületet megalakítottuk. — • Felmentet,lük magunkat az ügynöki 
rendszer alól vagyis: az után nem ügynök hanem mi magunk által és ingyenesen 
leszünk elhelyezve. Továbbá pedig önképzőköreink létesítésével leraktuk szellemi 
önmivelődésiink liuiileiiienl Ilmát, és megalapítottuk otthonainkat. Lesz ekkor 
mindenütt otthonunk és nem lesz közülünk egy sem hajléktalan. Hogy a szak
oktatás az önsegélyezés és betegsegélyezés mily nagy és üdvös jótéteményeket 
tartogatnak számunkra, elképzeljük szinte a midőn, most a jelen rendezetlen 
viszonyok közt, mindazoknak hiányát sajnos, anyiszor esik alkalmunk érezni és 
tapasztalni, lm nem csak az itt nagyjából vázolt bajaink, hanem — a bennünket 
eggyé és erőssé teremtő Országos-egyesületünk megalkotásával — úgy az 
összes mint minden legkisebb ügyes bajos dolgaink rendezve, és sérelmeink 
orvosolva lesznek. És ekkor, Országos intézményünk létesítésével válik tény
leges megvalósodássá az a must még csak jámbor óhajtásunk is, hogy a társa
dalomnak mi is számotlévö és tekintélyben elismert tagjai leszünk.

Kartársaink !
Hogy végre szakmánk ügyeit teljesen rendbe hozzuk, arra most van a 

legalkalomszeiiibh pillanat, amidőn a létesítendő Orra. Pinezér-egyesülel eszméje 
nagy útját befutva s a vidéket teljesen meghódította, munkái végzetével eljött 
mi hozzánk, hogy azokat a sok szép sikereket itt mi köztünk, a fővárosi pinezérek 
között és azok segítségével fejezze he. Tehát a befejezés előtt, a miiül nyájunk 
egy óhaja, a létesítendő Országos Pinezér-egyesület befejezése előtt állunk. 
Tőlünk és tőletek várja a kérdés a tételétét;

Megalakitsuk-e az Országos Pinczér-egyesiiletet ?!
Az adandó válasz mindnyájunk részéről csak egy és az lehet: meg. Midőn 

pedig az ezt ilieiü idő kérdéséhez szólnánk, felhívunk benneteket, hogy az ösz- 
szeség érdekéi magába foglaló orsz. intézményünk megalakítását illetőleg a kivi
teli leendők megállajiitására vonatkozó tanácskozást, közös akarattal és egy szív
vel s lélekkel intézzük.

Bndapest, 1899. november hó 15-én.

Mitroválz Adolf

Palika György 
a .Tabu éltetem fő|óiie/.Cic.

Aczét Miksa
a ltoyal Lágy szálló azobalüuáke. 

Ujváry Józsof 
a Nemzeti szálló (Spinesére.

Bury Gyula

Szír inger Pát és Sleiner Henrik
a Paris szálló szobai és szoba piuczérei.

i/j. f.ábesz Frigyes 
István ICbcrczeg szállá lúpiuczére. 

Dékáuy Sándor 
a Metróiul szálló tőpiuczérc.

Raidt Adolf és Marx János

üohus Lajos és Koréin Gusztáv 
az orsz. magy. tisztviselők basz. éttermei Kp. 

Horváth Istyán és Palassa Mihály 
a Potzer nugyveutlégló éttermi fépiuczérei.

Diósi Ágoston

■tbman András és Horváth Károly 

Czunnül István 

Ktochányi Gábor 

Tiffenbech fenő
,z Ebui (volt Szikszó}- literem főpiuezéré.

Kiírté Samu
a Terézvárosi llamt-z nagy kávéház főpiuezéré. 

Moór Ferencz

Neuman Béla
a Gambriuus zagy sércsaruok lőpinezére. 

Szűcs Lajos

László Zoltán 
a Némi bávébáz főpinezére.

Tingl Lajos

Meghívó !
A lét. O. P . E. központi (<budapesti)  bizottsága nov. hó 22-én 

éjje l (záróra u tán) az Irányi-ulczai Lukács-féle vendéglő külön 
helyiségében ( f i . )  rendes ülését tartja.

T á r g y s o r o z a t :
I. A mull illés jegyzőkönyvének hitelesítése.
t!, Titkári, illetve pénztáritok! jelentés a tagok létszámáról, illetve a 

befolyt tagsági dijakról. — Uj tagok felvétele a jegyző és pénztáritok állal.
8 Tisztikar kiegészítés.
í. Taggyiiltö (szervező) bizottság kijelölése.
5. Az egyesület létesítésére irányuló mozgalom általános ismertetése.
(i. A kő ponti bizottság feladata.
7. A rendes Illések tartásáról való tanácskozás és megállapodás.
s. Esetleges indítványok.
Az ülesre a budapesti kartársok oly tiszteiéi teljes értessitéssel hivatnak 

meg, miszer int tanáczkozási joggal csakis (a már felvett illetőleg az ülésen 
felveendő) tagok bírnak.

Kell: Budapest, 1B91*. november hóban.

Dékány Sándor 
hleigl. élnék. 

Neumann Béla

Az elnökség novébon:

Flór Győző 
Intéző bizottsági titkár. 

Palika György

Mitroválz Adolf 
int. bizottsági élnék. 

Aczét Miksa

Bock Ferencz
Józsa Aladár

Kolozsvári Bandi
l. biz. tagok.
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Tekintetes Szerkesztő ur!

Örömmel olvastaui u becses lapjában megjelent 
ilrSzletekben n.egiiyiMkozó szeretetni (s jó 
Mtadtalftst, amelvlyei barlársaiin az „Újkor"-

..........  ' it áthelyezésébe* jftrultnk.
útitól az én üdvözletem óz

iv< Ita az i r.'.lt igy egyesülve euy utón kalatl- 

a biztos előremenetel.
Nem Mulaszthatom el, hogy egyúttal ki 

ne fejezzem azon tapintató] eljárás Mlötii elis
merésemet is, amely a fezeié férfiak megválasz
táséban nyilvánít t meg.

Tiszta szivemből gratulálok ebhez a válasz-

Kedves karlársaimlioz pedig szivből-lélekből

lakozzunk ás toborozzunk, hogy Isten segítsé
gével elölhessük ezé janikat. Jelszavunk le
gyen, hogy : ..Bgy mindnyájáért s mindnyája

Éljen az Országos Piuczér Egyes illet I 
Kelt Uj-Duinbovár, 1899. nov. hó 10.

W W ,

Near Keeds Jorksliire (Anglia). 1601). XI 7.
Igen lisztéit Szerkesztő ur!

Sietek e pár sorban azon Sszintc örömömnek 
kifejezést adni, amelyet ('(korunknak elért sikerei 
lelőtt igaz bcusóséggel érzek. Kiváuom tiszta 
zzivliől, hogy fáradozása százszor nagyobb gyü
mölcsöt teremjen, mint amilyent önmaga is re
mélni mer, s legyen áldás minden egyes lépásén I 

Esen legjobb kívánságaim kilejezése mellett 
maradok imudeakor kész kire és hazafias tisz
telője

Diósgyőr, 1899. XI 8.
Igen tisztelt Szerkesztő ur I 

Lapjának a fővárosba történt áthelyezése 
alkalmából fogadja legusziutebb elismerésem és 
üdvözletem azen rendíthetetlen kitartásért, a 
melyet törekvésével a vendéglős ipar el* mozdí
tásában taniisit. Kegyen ezélja ezentúl le a 
törekvés. Kiváló tisztelettel

Boros Ferencz,

Örömmel Üdvözlöm az „Ujkor-Lapnk“-at 
Budapesten I

Az Ég áldása s kartársaink igaz útra térése 
legyen fáradozása és törekvésének jutalnia.

Kelt Nagy-Szebon, 1889. nov. Iió.
Grófi Adni/,

Dressler kávénál Mf.lQczör*.

Üdvözlöm az „Újkor I.apok“-at Budapesten. 
Adja az Egek ura áldását a megkezdett nagy 

munkára l
B.-Oyula, 1899. október 26.

Vas* /ősse/,

Örömömet és szerencsekivánatomat sietek én 
is kifejezni az „Újkor- l.spokH Rndapes're jöve
teléhez I

Ösziutéu kívánom és remélem is, bogy most 
már iel fognak ébredni budspeet* kartársaink is.

Szerény tehetsegein szerint eu unudeiikor 
pártolója és előmozdilója leszek a szent czélnak 
és ba ebben összetartunk, úgy elérőnk bizton 
az óhajtott révbe.

Kollégiálie üdvözlettel
Turócz-Kzl.-.Mártoii, 1899. XI,(i.

Tiszta szívből Üdvözlöm az „Újkor-Lapokkal 
Itndapesten,

Áldás kisérje önzetlen fáradozását. i zélja 
megvalósulása legyen uiéllé jntalnm!

ftftuinsn Péter.

Alsó-Kendia. oki. 9.
Tekinletts Flór Hjflző nnmk. Ilmlapcsl.

Nem ...............  el. bogy n mi jövőnkérl
küzdő „Újkor-Lapok" ni Budapestre jövetelénél 
ne üdvözöljem.

Fogadja ez alkalommal ngy Szerkesztő nr 
valamint derék munkatársai legósziutebb és log- 
bonsöbb Üdvözletemet, Igazan rendkívül őiillök,

bogy oly szép jövőre van kilátása becses lapjá
nak s az általa indított országos n-o/galoniuak. 
Heméleui, bogy u kezdet nehézségeinek legyőz- 
tévéi ninsl már könnyen Ing előre haladni és

Én részemről luiiidenknr igaz pártolója vol
tam és logaduin, hogy rzutáu is minden tőlem 
telhetőt elkövetek Ügyünk érdekéim-, bárból 
vagyok vagy leszek is. mert látom, bogy örök 
is igen sok áldozatot teli, k már eddig Is, bogy 
végre vihendlk tiae-y tervünket az O. I’. E. 
lét etiléné'. Beesés lapja föiiiitarását tehát teljes 
meggyőződéssel vallom közérdekben állónak.

Az Kg áldása legyen nemes munkájukon. 
Szivbeli |ö indulatom és üdvözletem megismé
telve- vagyok (s matadok mindenkor kész liivllk 

Gombás Gyula,

Szervezkedés és mozgalom.
A központi (budapestii bizottságim 

belépett tagok núvsora:
Palika György, Bukovils József, 

'Bock Ferenc/, Berlint Gyula, Dauczn 
Pál, Gsnkovits József, Eberhard Gábor, 
Kabrik Aulai, Fisrher József, Fauczn 
Pál, Keberl Imre. Ilruska Lajos, ’liainz- 
maim Lajos. HoH'mann Mátyás, Habi-rl 
Lajos, Hattdek Emil. Hutllesz Pál, Ifili 
Heurik, Jósa Aladár, Kurta Béla, 'Kiotói 
Antal, Krejlcsík István, László Zoltán, 
Lukács Kálmán, Minit József, Millisitz 
István, Moór Ferenc/, Mái Ily József, 
Neumayer M., Nika Kálmán, Neumann 
Béla, Scliwái) Gyula, Sommii István, 
Steiner Henrik, Steiner N., ’Strasser 
Annin, Sziringer Pál, Tűt* József, Ilngár 
Mihály, Weisz Ferenc/.. Waller József, 
Wallaoh Ferenc*, Wurglils Vilmos, 
Wizváry Béla, Boltos Lajos. Tóth János, 
'i'ingl Lajos, Peirákovics József, C>ubi 
Gyula, *Müroválz Adolf, ’Gelbmann 
András, 'Horváth Károly, 'Hm-válh 
István. 'Balassa Mihály, 'Aczél Miksa, 
Walentiny Samu, Palavesztra Gyilrgy. 
Kemenczey Károly, Böbék József, Hor
váth Zoltán. Pilla Dániel, 'Kolozsvári 
Bandi, SehnlVhauser János. Kittnél- János, 
Moórotz Andor, 'Koréin Gusztáv. 'l>é- 
káuy Sándor, *K loehányi Gábor, ’ é'xiiv- 
mulil István, 'ifi. Labesz Frigyes, 'Kaidl 
Adolf, 'Marx János, 'Ijváry József, 
*Bury Gyula.

Tagsági 40 kr. és felvételi díjjal 
10 kr. beiizeieit 1 hóra fi! Ing — összeg 
32 Irt, 3 bóra 1 30kr., 0 tag — összeg 
7.80 kr., 2 bélre 30 ki-., 3 tag — öxszeg 
90 kr., I bélre 20 kr., 1 tag — összeg 
20 kr. Összesen -10,90 kr.

Ü d v ö z l e t .

Az O. P. E. „budapesti mozgalmi 
bizottság-' valamennyi Ingja, kik e ma
gasztos czélnak nagy jelem őségét át- 
érezték, s fáradoznak annak megvaló
sításán ; fogadják e.lösmeiésUiik és ürö
münk legöszintébb kifejezését.

Éljen a budapesti mozgalmi bizottság!
N-Kanizsa, 1899. november 30-áu. 

Unger György. Erdélyi György, Hordós 
Viticze, Kapossy fenő, Krizát Mátyás, 
Németh fő i séf, Weisz Mihály, Brélier

Jegyzőkönyvi

kivonal az O. P. E. nagyváradi 
mozg. bizottságnak 1899. okióber bó 
23-án éjjeli I órakor megtartott ren
des Üléséről. Jelenlevők: Steril Her
mán kávés, Fröchlich Pál és IKeías 
Hói nál pártoló lag- k ; Karner Gy. eln.; 
Klein L., Weissberger .1,, Kritán 1,, 
Len J., Bcrgncr G , Tabákovits Gy., 
Mócz I)., Harslein M. Szekeres I., 
Fiiedmann .8. Bulla J., Le/ltovils L., 
Gáspár ,1., Bt.rger A., Maezek J , 
Ueslerreiiher J., Jaks I., Szegedi I., 
Kaiidel Zs. és Grosstnann H.

Karner Gy. elnök az ülést meg
nyitja s örömét fejezi a lagok szép 
számban való megjelenése fölött. Buz
dító szavakul intéz a Ingokhoz az O. 
P. E. mellett való rendíthetetlen ki
tartásra. azután indítványozza, hogy 
Slent Hermann urat, ki n jelen illési 
megjelenésével liszlelte meg, a köz- 
ügyek leién szerzett nagy érdemelnek 
elismeréséül válaszsza meg az ülés az 
0. P. E nagyváradi mozg. bizottsága

diszelilökéliek. Az indítvány nagy 
lelkesedéssel fogadtatik s Steril Her- 
mau közfelkiáltással a mozg. bizottság 
díszelnökévé választalik meg.

Stern H. ur szót emelve, igen szí
vélyes szavakban mond köszönetét e 
megtiszléltetésért s hangsúlyozza, hogy 
a derek küzdők által alkotott eme tár
saságban 0 nem főuöknek, hanem együtt 
küzdő .szaktársnak és testvérnek kíván 
tekintetni, s kéri a jelenlevő kartár
sakat, hogy öt csakis annak ismerjék 
és nevezzék. S minthogy a kartársak- 
kal a magasztos czélt illetőleg teljesen 
egyetért s szivvel lélekkel egyült érez, 
a mozg. bizottság további működéséhez 
szívesen felajánlja támogatását és se
gedelmét. Kiváii|a, hogy a mozg. bi
zottság nemes törekvései minél előbb 
megvalósuljanak. Díszeinek ur ezen 
lelkes beszédét, riadó, s/flnni nem akaró 
s meg-megújuló éljenzés és taps kö
vette. Elnök és több lag ajánlatára 
pedig jegyzőkönyvi megörökítése liatá- 
roztatott el.

A tisztikar kiegészilésekép Klein 
Lajos és Baumtister Tivadar ellen
őrökké választatnak.

A pénztári kimutatás 38 rendes és 
4 pártoló tagot Ilimet föl és pedig a 
ki-dás levonásával eddig 43 kor. és 
80 Ilii. pénzbeli eredménynyel, mely 
összeg az 0. P. E. alapja javára a 
nagyváradi lakarék pénzt álban helyezte-

Az asztaltársaság] persely gyűjtés 
egy havi eredménye 18 korona. A 
karácsonyig összejövő perselygyitjtés 
összege, szegény gyermekek felruházá
sára fog iöriliUatni.

Az asztal-társaság heti összejöve
tel! napjai hétfő és jiéntek (éjjeli 11

Havi rendes ülés a hó utolsó hét fő
jén záróra után.

Végül Klein Lajos és Szekeres Ist
ván mondanak buzdító beszédekei, amit 
az illés tagjai lelkesen megéljeneznek.

Ezek végeztével elnök az ülést. '/,! 
órakor bezárja.

Karner Gyula, Hillinger Fiitöp, 
eluők. áléinak.

Kriván Illés, Weissberger József, 
titkár. péuztárnok.

Klein Lajos, Baumgartner Tivadar, 
ellenőrök.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Pápáu a Pápai P. A. T 

1899. szeptember bó 2ü-én, a Kutrovácz 
léle „Központi-Sörödé- helyiségében 
megtartott értekezletéről:

Jelenvoltak: Blaschutigh István, Pe
re nczy János, Brunner János, Söneii- 
féld József, Leisztinger Jenő, Filzy 
István, Fiilöp József, Steiner Aduit, 
Seidner Lajos és mint vendég: Bálá
it ek Ödön.

Elnök: Blaschutigh István üdvözli a 
megjelenteket s konstatálta a határo
zatképességei. A jegyzőkönyv felolva
sására Ferenczy János titkár urat, 
hitelesítésére Soutnfeld József ellenőr 
és Brunner János pénzt árunk urakat 
kéri fel, majd az ülést megnyitja.

Ferenczy János indítványozza, hogy 
az összejövetelek ideje álapitlassék

Leisztinger Jenő, a keddi összejöve- 
lelekct hétfőre tartaná jónak átteni.

Az összejövetelek helyéül továbbra is 
Kntrovácz-téle „Központi-sörödé11 lett 
megállapítva.

Helyeslöleg tudomásul vétetik és ha
tározol tá emeltetik.

Sonenfeld József indítványa az, hogy 
egy négy lagból álló kuldöllségválasztas
sák. kik e helybeli kartársakat ügyünk 
pártolására megnyerjék.

Kllngailtatik s négy tagból álló bi
zottság tagjaivá a következük válasz
tattak: Sonenfeld József, Brunner 
János, Ferenczy János és Fiizy István. 
A pénztárunk előterjeszti az A. T. ki
adásál, mely szerint az A. T-nak szep
tember hóhaiii kiadása a szaklapra I 
fit 50 a tagsági könyvecskékre 2 Irt. 
összesen 3 írt 50 kr. mely összeg

Brunner János pénztárnok ur által 
kiadásba helyeztetett.

Továbbá elhatároztatott, hogy az A. 
T. minden hó végén a tagsági dijjakat 
az O. P. E költségeire a Szegedi Kéz- 
miives-bankha küldi be. Az értekezleten 
befolyt büntetéspénz 95 kr. Brunner 
János pénztáritok urnák adatott át.

A napirend kimentve és több tárgy 
nem lévén elnök az ülést berekeszti.

K. m. f.

Blaschutigh István, Ferenczy János,

Székesfehérvár - Nagyvarad - Szolnok- 
Nagy szeben-Nagy-Karoly.

Sz.-Fehérváron, ez ösmagyar, király 
koronázó városban az 0. P -E.-nbk eddig 
nem volt mozgalmi bizottsága, A tájéko
zatlan szemnek úgy tűnhetett volna lel 
ez a körülmény, mintha a legmagyarabb 
városok egyikének piiiczérkara a magyar 
pinezérek nr.-zágos mozgalmát nem pár
tolná. Nohát akik ebben a hitben vol
tak, vagy vannak, azokat kellemes 
csalódás érte. A lél. 0. P.-E. székes- 
fehérvári mozgalmi bizottsága nov. hó 
20 áu tartja alakuló ülését. A mozgalom 
élen Gerber Jenő, Hajnal Károly és 
Jungwirtli Lajos iigybnzgó kartárxaink 
állanak, akik hogy az elérendő nagy 
czélnak komoly és kitartó munkásai 
lesznek, arról a hozzánk beküldött ,/cl- 
hívás'-Ilit élénk tanúságot tesz. Szives 
örömmel adunk hirt székesfehérvári 
kartársaiuk ez. ébredéséről, s amidőn 
leendő működésükhöz legszebb remé
nyeinket fűzzük, egyúttal lelkünk egész 
melegével üdvözöljük őket, mint tábo
runknak lelkes, ifjú liarezosait.

A múlt számunkból kimaradt nagy
váradi mozgalmi bizottság múlt hó 
23-áu tartott üléséről szóló jegyzőkönyv 
jelen közreadása alkalmából hálás kö
telességünknek tartjuk, hogy nz 0. P. 
E. ez uj mozgalmi bizottságáról a va
lósághoz híven feljegyezzék, miszerint 
annak tagjai dicsérendő komolysággal, 
nagy buzgalommal és igazán kitartó 
erővel Iáinak a nagy munkához, amely 
az 0. P. E. megalakításának sok fá
radságot s áldozatot igénylő feladatából 
rájuk hávnmlik. Ügytevékenyaégüket és 
hivatnttságuknt liiven jellemzi az is, 
hogy ügyünk és ezéluuknak teljesen 
meg tudták nyerni a helyi sajtó táma- 
gatását ős rokmiszenvét is. A nagyvá
radi sajtót őszinte köszönet illeti meg 
ezért nem csak ottani kartársaink ha
nem valamennyiünk részéröl. Elismeré
sünk és hálánk kifejezésére tehál annál 
inkább is indíttatva érezzük magunkat 
mi is, mert sajnos bár, de általános
ságban csak azt vagyunk kénytelenek 
tapasztalni, hogy a szabadelvüíégéröl 
s democrata szelleméről híres magyar 
sajtó nem igen pazarolja rokonszenvét 
az alkotmány sánczain kívül álló pári
ákra Mi tudjuk, hogy a mi országos 
mozgalmunk bir akkora jelentőséggel 
s az általános érdekből is van benne 
annyi, hogy a közvélemény irányítói és 
képviselői igenis észrevehetnék bennün
ket, és ha mnzgalmuuk irányát helyesnek 
ismerik el, támogathatják is azt anélkül, 
hogy ezáltal tekintélyük csorbát szen
vedne. No de nem rekriminálni akarunk, 
sőt ellenkezőleg, épen a kedvezőbb 
viszonyok egyes jelenségeit akarjuk mél
tatni, amikor a nagyváradi sajtó támo 
gatásáért hálánkat fejezzük ki. Nagy
váradi karfásainké az érdem másik 
fele; ők tényekkel bizonyítják, hogy 
országos intézményünk megvalósítását 
komolyan akarják. A másik eléggé be
szédes bizonyítéka ott van ennek az 
alább közölt névsorban és pénztári ki
mutatásban.

A szolnoki mozgalmi bizottság mólt 
számunkban közzétett pénztári kimu
tatása 213 forintnyi végeredményt tün
tet föl. Olyan eredmény ez, amelyről 
valóban érdemes néhány megszívlelendő 
szóban megemlékezni. Kötelességünknek 
tudjuk és ismerjük, hogy az egyes moz
galmi bizottságok ténykedéseiről számot 
adva, ezáltal a mozgalom általános álla
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potáról is tájékoztassuk lóvéinkat. Íme 
egy mozgalmi bizottság, amely nem is 
a nagyobb városokban levők közé tar
tozik, s ala|igyiij lésének eredménye még 
is sokszorosan felfilnmlja a vele egy- 
idöben keletkezett bizottságok akár
melyikének gyűjtési eredményéi is Nincs 
ennek más titka, mint az, hogy szolnoki 
kartársaink lelkesedése nem a hagyo
mányos szalmáiéul, hanem n követ
kezetes és példaadásra érdemes kitartás 
volt elejétől kezdve mindvégig. Ugy-e 
kedves kailársnink, Magyarországnak 
Budapesten kívül van legalább is har
minca olyan városa, ahol hason'A kitar
tással, a szolnokihoz hasonló eredményt 
lehetne elérni ? . . . A legegyszerűbb 
számvetés ime mindegyikünk elölt két
ségtelenné teszi, hogy a magyar pinczér- 
karnak egy országos egyesület létesítése 
- - az anyagi részt tekintve — egyál
talán nem nehéz Síit még csak a leg
kisebb megerőltetésébe sem kerül egyi
künknek sem egy olyan intézmény fel
állítása,amelytől osztályunk minden téren 
való fellendülését várhatjuk. Kivi ellen
tétekről pedig ma már szó sem lehet. 
Lámpával keresve se találnánk olyan 
kartársra, aki nyíltan kimondaná, hogy 
neki az országos pinczér-egyesület nem 
kell. Akik a megalakításban tényleges 
részt nem akarnak venni, azokat is 
egytöl-egyig vagy a scrpticismusuk vagy 
a közömbösségük tartja vissza. I)e azt 
iö lélekkel elmondhatjuk, hogy az 0. P. 
K.-nek számba vehető elvi ellensége 
nincs. Nincs, mert nem is lehet. Mert 
az igaznak győzni kell. És mi hisszük, 
sőt tudjuk, hogy győzni is lóg, Ma Nagy
várad, holnap Nzékestehérvár, holnapután 
Arad, Brassó és a többiek fognak jönni 
mind, mert az igazságnak mindenből 
egyforma az értéke s mindenhova be,- 
hatol, nem kérve, hanem követelve az

Nagyszebeniül is a mozgalom hite 
érkezik hozzánk. Az 0. P. K.-nek meg 
lesz n mozgalmi bizottsága ott is miha
marább. Jövő számunkban bizonyosan 
birt adhatunk mar a tényleges meg
alakulásról.

A mozgalmat itt Gr óh Adolf lelkes 
és iigybuzgó kartársnuk vezeti. Hogy 
fáradozása a legjobb sikerrel fog járni, 
arra mi az eddigiekből teljes joggal 
következtethetünk.

A mozgalmi bizottságok alakulása és 
örvendeles szaporodása mellett sajnálat
tal vagyunk kénytelenek megemlékezni 
egynek a megszűnéséről is,

A nagy-károlyi mozgalmi bizottság 
érdemes elnöke. Gyáraik János ottani 
állomását elhagyva, távozásával együtt 
az 0. P. K. eszméje és eltávozni kény
szerült onnét. Nem hisszük azonban, 
hogy az 0. P. B. ügye Nagy-Károlyban 
ezzel véglegesen elveszett volna. Remél
jük, hogy ottani karlársaink csüggedése 
csak múló jelentőségű, s a mozgalmi 
bizottságot mihamarább ttj életre keltik 
A bizottság végleges elszámolását alább 
adjnk.

Nagyváradi M. B. és M P. A.-Társa
ság i. tagjainak lags. d. befizetés ki
mutatása :

Steril Hermáim díszeinek, p. tag 12 
hétre 2 kor. Ki dl., Karner Gyula 12 h. 
2 kor. 40 Itt, Bergner Gusztáv \ h, 
80 fii., Kriván Illés 12 h. 2 kor. 40 fii., 
Waltner Károly 12 h. 2 kor. 40 lil. 
Bogner Józsel 4 h. 80 fii . Leó János 
12 h. 2 kor. 40 lil.. Balázsi János I2h. 
2 kor. 10 lil.. Moc* Dezső 12 h. 2 kor. 
40 fii., Hillinger Fttlöp i h. 80 lil., 
Weissbei ger József i li 80 fii.. Sze
gedi Imre 4 h 80 lil., Tabákovits 
Gyula í h. 80 ül., (,'seposik Józsi' í h. 
80 fii.. Klein Adolf 12 h. 2 km . 10 Hl., 
Fröhlicli Pál párt. tag 12 li. 2 kor 
40 fii,, Weissberger Jenő 4 h. 80 fii., 
Klein Lajos 12 h. 2 kor. 40 Hl.. Ber- 
ger József 5 h. 80 fii., Kutlkay Gyula 
4 h. 80 Hl, Rárilei János 12 fi. 2 kor. 
40 fii., naumeister Tivadar i h S O fii., 
Wegoer Manó párt. tag í !i. 80 fii , 
Luszlig Lajos 1 h. 80 Hl., Korodi János 
10 h. 2 kor., Nzekereg István 12 ‘ h. 
2 kor 40 fii., Hornya György í h.

80 fii., Maczek József 4 h. 80 lil. Har- 
stein Móricz 4 h. 80 lil. Ligeti Lajos 
12 h. 2 kor. 40 lil., Sclieinberger Ká
roly 12 h 2 kor. 10 lil, Grossniann 
Hennán 1 li. 80 lil., Weias Beináth 
párt. tag 4 h. 80 lil , Friedmenn Sán
dor 4 h. 80 lil., Gáspár Imréd h 80 lil, 
Jaks Llváll 1 h. 80 fii., (Dstereiclier 
.lózset 4 h. 80 fii., Kamiéi Z-lemond 
4 h. 80 lil, Lelkovits Lajos 4 h 80 lil., 
BaJa József 4 h. 80 fii , Nyíló Gyula
4 h. 80 fii., Kriván Mihály I h. 80 fii. 
Összeg 57 korona 20 fillér. Bitből ki
adatott: 18 korona 40 fillér. Maradt, 
tiszta összeg 43 korona 80 fillér.

Karner Gyula elnök, Kriván Illés 
titkár, Weiszberger József pénztáritok, 
Klein Lajos ellenőr.

A nngykarolyi iiinzg. bizottság pénz
tári kim u tütü síi 1898. szept. hó 1 h löl 
1899. oki. hó 24 -ig. Bevétel -, lilán Íz. 
1899. ápr. l-tfil mái- 1-ig 40 kr. Bors 
János 1898. decz. 1 -töl 1809. jan. 1-ig 
40 kr. Brener Sándor 1898, nov. 1 -tői 
mtv. 15 ig 20 kr, Darakán László 1898. 
nov. 1 -töl 1899. jan. 1-ig 80 kr. Gyúr
óik János 1898. szept. 15 tői 189!*. decz. 
31-ig 0 (H 20 kr. Keszler Gyula 1898 
szepi. 15-tűl decz. 1-ig 1 lil. Scbleiler 
Dezső 1898. szept. 15-től decz. I-ig 
1 Irt. Schtvarz Jakab 1898. szept. 15-től 
decz. l-ig 1 írt. Tájlinger János 1898. 
nov. I.ö-iől 1899 felír. l-ig 1 Irt. Wulil 
Gyula 1898. de.cz 1 -töl 189a. jatt. l-ig 
40 kr. Barka Mihály 1899. ápr. l-töl 
máj l-ig 40 kr. 0 darab kíiitagsági 
könyvből 1899. jiil. 25-én 1 írt 20 kr. 
Büntetés pénz 5 kr. Összesen 14 Irt
05 kr.

Bzzel szemben a kiadás: 14- darab 
..Mitakarunk könyvecske 280 kr. Posta 
költség, csomagszállitás és isodai szerek 
2G7 kr. a „KézmUveslianklm" Kiküldetett 
összesen 918 kr ,a kiadás összege I i Irt 
05 kr.

Kelt, Nagykároly 1899. oki. 24.
Gyurcsik János a m. b. elnöke.

Állati eledeleink.*)
Irta: Hanusz István.

Élvezik a khinaiak a patkányt be
sózva is; mivel a fogása időt rabul, 
nevelik is. E végből nagy nyílású pa- 
laczkokat dugnak a falréaekbe, hogy 
ott a patkányok fészket rakjanak; ez 
leginkább a liökállatok könnyű kézre- 
keritése végett történik.

A párisink példája, hogy az 1870-iki 
ostrom alkalmával finoman készítették 
el a patkány búst, csakhamar Belgium
ban is talált követőket. Gemblonx-ban 
egész patkányevő társaság alakult. Ez 
1870. deczember libán tartotta tag
avató ünnepét, mely alkalommal csak 
patkányhüsból készült eledelek kerüllek 
a bankett-asztalra, de erősen fűszere
zetten és pezsgővel leöntve. Ekkor 
kell szárnyra a vélemény, hogy ez állat 
húsa különösen tápláló és inyliösükhöz 
méitó. Elhatározták egyúttal, hogy az 
utókor Ízlése, kiképzése és az előítéle
tek legyőzése végett hetenkint rendez
nek palkányliús-lakouiiU.

Ceylonban a mohamedán vallást fölvett 
lienszülöleknél nem szabad az új házas 
lé*liaknak halat entiiök. Nankiiigban 
hosszas szárazság után kiadta a ható
ság, hogy senki húst enni ne merjen, mig 
eső nem lesz és mivel 1897. tavaszán 
ez öntarlózkodás nem vezetett ered
ményre, hetiltották a halevést is. A 
hollónknak a legkedvezőbb időjárás 
esetén sem szabad sem húst, sem halat 
enniük.

Megérthető, hogy a hala! kiválóan 
szereli az ember eledelein fölhasználni, 
mert sokan annak a húsát fölvillanyozó 
hatásúnak tartják az értelmi tehetsé
gekre és a kik a lialeledell kedvelik, 
olymódon érvelnek, mint Thiervlnt 
francain nemes ember IOOG-lian.- „A 
törvény bennünket, úgymond, sokkal 
alkalmasabbaknak fart minden ismeret

*1 K nagyénlekU szakliczlkhet, mely első ízben a 
„Teruié.s<et“-hon jelent meg, szerzi, « kecskémé!i 
líreftliikole tudós protossorn veit szives lapunk 
részére Átengedni.

megszerzésére, mint a nem nemeseket; 
mert nekünk a vadászat megengedett 
dolog, ennélfogva több foglyot és egyéb 
liliom vadat eszünk, mint amazok és ez 
nekünk sokkal élesebb elmét, magasabb 
értelmiséget ad, mint a milyennel azok 
rendelkeznek, kik csupán marha- és 
disznóhússal táplálkoznak.*

Midőn valaki a könnyebb szövetű 
állatok húsával való táplálkozás élet
tani . hatását oly döntő befolyásának 
vallja a lelki tehetségek működésére: 
okoskodása csak annyiban helytálló, 
hogy a porhanyóéra elkészíteti vadhús 
vagy kisebli szárnyas emészlhelöbh s 
ennélfogva oly hamar meg nem zavarja a 
testi egészség egyensúlyát, mi kedvezőn 
hat vissza a lélek rugalmasságára is.

Kotzebue azt Írja 1817-ben a per
zsákról, hogy végkép nem eszik a halat. 
Európában periig nem egy helyit azt 
tartja a nép, hogy előmozdiija a hal- 
evés a vagyonosságol, mivel hasonlók 
a halpikkelyek a pénzhez; a ki pedig 
ünnepnap eszi, varázseivjii lesz tőle 
Monlezuma régi mexikói császár asz
talán minden nap volt olyan hal, melyet 
előtte való estén fogtak a veracruzi 
tenger-öbölben; ma a gőzgép sem teszi 
ineg azt a 100 kilómétól- távolságot 
gyorsabban, mmt a régi fürge, indián 
hírnökök.

Oroszország í 100 tonna kaviárt bocsát 
a világkereskedelembe 24 0 millió irt 
értékben Varsóból 1802. októberben az 
első kaviár-szállítmány 17 000 kilogram
mod volt, belőle Németország 10 200 
kilót kapott. Ausztria- Magyarország 
0800-at, Pária 1801-ben í 3 millió kilo- 
gsainin halat fogyasztót! el és 10 millió 
darab osztrigát-

Jatnaikába bevitték 1853-ban 25 121 
hordó sózott és löstöll lmsi, 131 577 
hordó száiitolt halat. A Halcyioiiapo- 
lipot. jódtartalmú kedvéért eszik. Évente 
Európába az éjszakamerikai partokról 
100 000 hordó osztrigát küldenek és 
miiidenikben 1000—1500 drü. van, úgy 
hogy túlhaladja azok száma a 120 
milliót; a mit ott kihalásznak és elfogy, 
évente több 5000 milliónál. New-York 
naponta 5 millió drbot fogyaszt 0000 
vendéglőben, a melyek napi ól-napra 
30 000 dollár értékig vásáré nak oszt
rigát; némelyik havonta 0—7 ezer dol
lárnyit. Pária évenként, ma 100- 150 
millió osztrigát fogyaszt. London 500 
milliót; a mit Németországba bevisznek, 
annak az értéke eléri évente, a 10 millió 
frankot.

Kajióra jön nem egv polip az olasz 
tengerpartok renyhe népének Dr. Eriidi 
Béla látta egy ízben, a mint Molletta 
előtt jó nagyot lógtak s annak kocso
nyás, hosszú csápos testét, addig vag
dosták a kikötő szikláihoz, mig ron
gyokká szakadozott s azon nyersen (öl 
is falták az éhes lazxaronik.

Vendég volt az angol egy khinai 
asztalnál és midőn a vagdalt eledelt 
jónak találta és nem tudta annak ere
dete iránt a gazdát máskép megkér
dezni, miléle hús az: felé fordult a 
kérdéssel „vau vau" (tűrj ?); az udvarias 
khinai vendéglátó azzal felült vissza, 
hogy „kvak kvak“ (azaz béka). Elfo
gyaszt Kliina évente 5000 tonna tre- 
pangót (l'őohe de mer); noha az uz 
nlsórcndu tengeri állat (MololInnia) 
ugyancsak utálatos külsejű; de nagyon 
Ízletesnek tartják a menyei birodalom 
polgárai; ugyanott fölemésztenek 3-0 
millió írt értékig étifeeske-fészket.

Egy philadelphiai kbeniikus eszen- 
cziát készít libamáj-pástétomból, lárzán- 
tneg fogolysültliől és kis üvegekben 
lolyadék-alakban raktározza el; a ki 
belőlük pár csöppet a kenyerére out. 
azt az eledelt élvezi, a melyet a vig- 
neta főiirata jelez Ekép féltuczat (ive- 
gecsével magának akár 0 fogásból álló 
ebédet pompásan rögtönözhet az ember 
utazás közben Is, csak lágy kenyeret 
szerezzen Gentz Miniszter e század 
elején, Bécsbtn naponta 1 's kiló hús
ból főzeteit egymagának levest.

{Vége következik.)

A pinezórekröL.

IV.
Tiszta dolog, hogy a l&nonczidii szer

ződéses megállapítási s annak törvény- 
szerű köLi-li-ző bénulása mindkét léire 
nagy előnnyel I >g járni. Előnnyel a 
iiinnnezot tarló főnökre, mert így nem 
a kötelező kényszer, de a saját érdeke 
s szaklíim'iki repulacóju parancsolja, 
hogy lanonczuit a gyakoilati kiképzés
sel párhuzamban elméletileg is képez- 
lesse; hogy Így a szakképzettség mind
két részében eg) formán haladra, az 
altala fölnevelt fiinezér ü neki is, tőle 
eltávozva pedig más iizlelfőnőknek is 
valamint saját magának is hasznára 
lehessen.

Az ekkép lölnevelt és kiképzett pin- 
ezér pedig bizonyára maga is üdvösnek 
és áldásos hatásúnak fogja tiLlni, ha 
az élet önállóságot követelő viszonyaiba 
nem a gyermek 14 — 15, do a serdült 
kór 18 19 évével kényszerül csak be
lépni. 8 így egész életéin jótékonyan 
Ing kihatni az, hogy sz-ik képzel len és 
az önállóan gondolkozni Oldásnak lega
lább egy bizonyos mértékével föl légy- 
verkezve must már önmaga is lel tmlja 
fogni, hogy tisztes társadalmi állását 
miként igyekezzék biztosítani és betöl-

Ez előadottakban, azt hiszem rámu
tattam azon kérdésekre, amelyeknek 
rendezése sürgős szükség, mert mint 
c.zikkanrnzatom II.-ik cziklilsában emlí
tettem, ezek azok az elhárítandó aka
dályok, amelyek a szakoktatás valódi 
sikerének útjában államik, lehál első 
sorban háritandók el.

E két fő szempontban találom én a 
szakoktatás általánosításának legelső és 
elengedhetetlen feltételeit. Ezek előze
tes rendbehozatala nélkül akár bele se 
fogjunk a szakiskolák felál i ásába, mert 
azoknak sikeres működhet ese a vázolt 
bajok megszüntet-sével szorosan ősz- 
szetiigg.

De hát mikéül is volnának tulajdon- 
kép azok az óhajtott szakiskolák tény
legesen lelálli t Imiók r Vájjon a bajok 
és gátló akadályok megszüli tét ésével 
megszereztük-e egyszer.simul a felállí
tás és fenntartás segédeszközeit?

Nem Egyszerűen oly munkálatokat 
végeztünk, oly kérdéseket, oldottunk 
meg, a mik különben a szakiskolástól 
függetlenül is élvégzendok és megol
dandók lettek volna, csali hogy ezen 
kérdéssel kapcsolatban a legszüksé
gesebb előmunkálatokként kell tekin
tetniük.

Már most ha reálisak akarunk ma
radni, önmagától is felvetődik előliünk 
a kérdés, van-e, lehet-e remény most 
20—30. szakiskola felállít:'sának tiiian- 
cirozhatására. Elő ludjuk-e most te
remteni a felállítás m még tovább a 
fenntartás szükséges pénzbeli tőkéjét ?

Ez minden esetre van olyan nagy 
kérdés, hogy minden érdekelt és hiva
tott tényezőt foglalkoztathasson.

Mert hiszen az kétségbevonhallan tény, 
hogy ha a szakoktatás általánosításáról 
akarunk beszélni, akkor 20-nál keve
sebb szakiskola felállításáról szó sem 
lehet. Legalább is 20-ra lehel tenni 
az olyan vidéki városaink számát, a 
hol a kifejlett üzleti élet nem csak 
feltételezi, de meg is követeli, hogy 
ott szakiskolák létesiltesenek. Ezeket 
számba véve, jó eleve tisztába kell 
jönnünk az anyagi szükségletek mér
vével. Tanulmányozni kell a viszonyokat 
úgy általános, mint az egyes helyek és 
vidékek speciális szempontjából. Nos 
és ennek a tanulmányozásnak már a 
kezdete is azt bizonyltja, azt teszi vi
lágossá elöltünk, hogy a jelen körül
mények között ily nagy feladatok ke
resztül vitele majdnem egyenlő a lehe
tetlenséggel !

Mát mi akkor a teendő f
Talán azt határozzuk el, hogy miután 

a jelen körülmények nem alkalmasak 
valami nagyobb szabású reformok élet- 
beléptetésére. ennélfogva odázzuk el 
azokat így jobb, szerencsésebb körül
ményeket Ígérő időszakra?
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I lehogy dehogy! A világért se 
11h :i körülményeink nem alkalmasak 

nagy dolguk keresztülvitelére, liAt ma
gukat a körülményekéi keltát alakítanunk 
olyanokká, hogy alkalmasak legyenek, 
hogy képesekké Legyenek bennünket 
a kívánatos — s ipát unk legvilálisabb 
érdekeinek szempontjából égetően sür
gős és szükséges — reformok megvaló
sítására.

Az általános és kőtelező szakokta
tásnál három tényezőnek együttes köz
reműködése szükséges. És periig el-iíként 
maguk a pinezérek, azután a v>n lég
iósok s végül az állam, azok a factorok, 
amelyek egyformán közvetlen érdekeltjei 
a kérdés megoldásának.

! Folytatása következik.

Az ezer forintos ügynök.
Ismerünk egy jóravalé főpinezért, a 

kinek jóravalóságáti és tisztes igyekvé- 
séa kívül még egy kis megtakarított, 
üsszegecskéje is volt, Most nincsen. — 
Egy éhes ügynök megfosztotta tőle — 
panaszkndta el szegény, szerkesztősé
günknek, felkérvén egyszersmind, hogy 
ezen tragédiáé esetet, csikkbe foglalva, 
lapunkban közzé tehesse. Egyénünket 
ismerve, meg voltunk győződve, hogy 
csikkjének keretében csak a valóságon 
alapuló s a tényleg megtörténlek lóg
nak napvilágot látni, miért is óhajá
nak szívesen tettunk eleget. A közle
mény, melyet annak sajnálni való bőse 
s írója a t. kartársakhoz intéz, a kővet
kezőkép hangzik:

T. Kartársaim'

Midőn az itt következő sorokban a 
velem sajnos, megtörtént és ugyancsak 
lélek tázkódtató eseményt nyilvános
ságra buusájtom, teszem ezt azért, hogy 
ebből kartácsaim okuljanak és jól meg
fontolják minden kis tettük vagy lépé
süket, a milyenekre a holmi Grose-ÍMa 
ügynökök csábítják s buzdítják, lón 
nekem mindabba, hogy ezen csikkem 
uapvilágot lát, már semmi hasznom 
sincs, mert az az egy ezer forint, ami
től az ügynök megfosztott, ugy sem 
térül meg többé soha. De önöknek hasz
nukra válhat a dolog, lia a jő tanácsot 
megfogadják, sőt még ha másoknak — 
kartácsaink és a lónök uraknak — is 
elmondják az olvasottakat, a legaljasabb 
eszközükkel működő ügynökről. Az ese
tem ez: — 1898. október ó-én — másod
ízben — jöttéin Budapestre. A vélet
len-e vagy a Imlsnis intézése folytán 
Orosz (időn irodájába itilotlam, a hol 
üzletet azonnal koptam. De minőt? — 
Én azt hiszem e t. ügynök urnái ilye
nek mindig Voltak és vonnak raktáron, 
hogy ezekbe aztán beringhasson egy- 
egy vidékről idekerült tapasztalat lan top. 
kartácsunkat. Persze — a honéra ré
geit. S ez meg van, mint egy az Isten, 
olyan biztos neki (honora), inig a sze
gény füpinezéniek óvadékja veszendőbe 
van. Ez az első esetem. Ezen hát' Isten 
túl estem, mert Orosz O. ügynök nr in
tézkedett, hogy féltse hz óvadékját, más 
föpinezér is, ne csak én. Ks nekem 
adott egy johti föpinezéri állást, egy 
igen ió üzletet, 500 Irt óvadékkal. Mikor 
az üzletbe beléptem, azonnal láttam, hogy 
innét tüstént menekülnöm kell. Ez. időbe 
esett, hogy ez utóbbi üzlelfönök eladta 
üzletéi és most üzletvitel végett ö is 
Grosz < >. ügynökhöz járt. Ks ezen oda- 
járás közben történt meg az is, hogy 
az irodában elém adták, hogy volt vagy 
lelt volna főnököm, nagyon szerelne 
ismét löpinczérénok s egyszersmind meg
kérdezték, kikérdeztek, kipuhatolták — 
hogy mennyi óvadékot vagyok képes- 
adui ? — Meg vallottam őszintén, hogy 
looo frlot. Több se kellett ezen fele
letre, a főnök jelenlétében loo irtot 
kértek el tőlem biztosi lékul, hogy ugyan
is ne juthasson eszembe, az üzlettől való 
visszalépés. A kérdéses üzletet illető 
miután nem vette meg, a 100 irtot 
kértem vissza. Orosznak szüksége volt 
rá, kéri, hogy hagyjam nála, Kgy kiál
lított elismervénnyel és azzal nyugtatott

meg, hogy majd az óvadékba | — nem 
a honorálta ? — szedő gyerek | bele
számítjuk.. <S ezt meg is tette.

Grosz ('). ügynök ur irodáját szorgal
masan látogattam, a hova egy délután 
be lettem idézve. Kint voltam ekkor 
egy vendéglős barátom pinczéiében 
a hol bizony mi tagadás benne, derült 
hangulatba is keveredtem. Szóval boros 
fejjel köszöntöttem be Grosz ügynök 
irodájába. Ilyen isteni alkalmuk még 
sose kínálkozott régi tervük kivitelé
hez, amelyet azonnal megvalósítandó 

elvittek valami Leilerer kávéházija, 
a kinek he is lettem mutatva. Sörös 
üvegek nyit ugatása és poharak koezint- 
gatása közt, lelt megállapítva, hogy az 
üzlet jövedelméből mim társ, naponta f> 
Irtot vehetek ki és ezenfelül még a 
föpinezéri állási is elfoglalhatom, ha 
i~oo frlot ailok. 8 ekkor inditványo- 
zóiloti, hogy menjünk I.ederer kávés 
lakására, Imi a kávés, mint társain, a 
mézes le-tekben gyönyörködő feleségét 
nagy konyak trakláczió mellett be is ] 
mutatta. Innen mentünk egyenesen az 
ügyvéd lakására, a hol hőséget, és a 
Iliidet velem körbe forogni éreztem. 
Midőn a szerződés másolat, kész volt. 
az annak aláírásakor :">()() Irtot kelleti 
azonnal lefizetnem. Még ÓIM) irtom volt 
a takarékban, a melyei a sok beszéd
től összepréselt fejjel szintén kivettem 
és átadtam. Grosz ügynök, a lenti emlí
teti 101) Irtot le is vonta, de abból 
magának :o frlo t azonnal te fogott. 
Hogy lehál Orosz ügynök totem yo 

fr lo t elgrajszothasson, engem tett áldo
zattá looo forintig

„Igen, igen t. kartárs urak! ez tör
tént én i-elem, ahban az undok bilnta- 
uyáhan. Tekintsenek csak oda, ahol még 
önökre, is várnak, mint a halálra 
szántra várnak a vérebek."

Másnap keserves tudatra ébredtem 
fel. Mikor józan leltem, láttam csak, 
hogy teljesen be lettem hálózva, hogy 
kifoszthassanak. A szerződésnek is ekkor 

, ötlött esak szemembe egy igen súlyos 
pontja, a mely kimondta, hogy ha még 
a 700 irtot, be nem teszem, az 1000 
írtra nem tarthatok igényt. Hogy tehát 
ezi megmentsem, beszereztem a 700 
irtot. L)e megtudtam, ezt is veszély 
fenyegette. Kérőre lógtam tehát a dol
got s kértem a társamat, hogy egyez
zen ki velem. O. ragaszkodott erősen 
a szerződéshez. Éu persze, tudva azt, 
hogy a 700 fiinak is veszni kell. hogy 
ezt attól megmentsem, nem adtam át. 
S így miután én a virágzó üzlet heti 
csak egy óráig sem voltam, azt bezár
ták s az én 1000 forintom oda veszett.

Gnth József.

K ü lö n fé lé k .
i .Londoni Magyar P. 

Kör' elnöksége lapuuk ut ján mond illő 
köszönetét a „Budapesti Pinezér Egy
let" tagjainak azon nemes szivii csele
kedeteiért itngy részére, illetve fenn
tartási költségéinek fedezéséi e 31 Irtot 
gyűjtöttek.

E szép és hazafias tettért mi is a 
legösziutébb elismerés átlójával járu
lunk a „B. P. Egylet" tagjaihoz.

A Londoni Osztrák-Magyar Pinezér 
körr aian y a „L. M. P. K."-nél kél 

j hóval előbb alakult meg 1000 taggal 
i és ugyanannyi forint törzsvagyunnal, 

mint levelezőnk értesít bennünket a 
korrupezió okozta végelgyengülésben ki- 

: mull. Béke hamvaira!
— Párisiiül. Uénezs Miklós, azO. P. K.- 

nek az idegenben is tántoríthatatlan 
igaz híve, mint örömmel értesülünk, Pá
riában a Champs-Elyséesi Hotel D'Albe-t 
elhagyva az „Elysée-Palaee-Hotel'-ban, 
egész Európa legelső szállodájában, a 
föpinezéri állást nyerte el. — Tartós 
szerencsét kívánunk uj állás foglalása 
alkalmából e kitűnő hívünknek, aki hogy 
mennyire érdemes kartácsai bee.siilésére 
bizonyltja az a nyilatkozata is, amit itt 
adunk közre: Dénezs ur honfiúi és baj
társi érzésétől sugallva figyelmezteti 
miudazon kartársait, akik a jövő évi

párisi világkiállításra szándékoznának 
kimenni, hogy azok az augolés franezta 
nyelveket elsajátítani el ne mulasszák, 
mert ezen két nyelv ismerete nélkül 
az érvényesülés lehetősége a nagy kon- 
kurrencziában teljesen kizártnak tekin
tendő. lórtesili továbbá honfitársait, hogy 
az odantazandókal ö teljes készséggel 
lógja a szükséges eikölcsi támogatásban 
részesíteni. Ám ehhez feltételül köti, 
hogy azok az ü. P. E -nek, valamint a 
Londoni Magyar Pinezér körnek hívei 
— tagjai legyenek.

A potufihazra újabban Gáli Andor iő- 
piuezér Turócz-Szent- Mártonból járult 
I koronával. Itt emliljük meg, hogy a 
múlt számunkban közölt .Iáim étterem 
gyűjtésének kimutatásából Hutjtesz Pál 
o korona és Gebauer Aurélja I korona 
adakozása kimaradt, melyet is ezennel 
itt nyugtatunk.

A szeretet njanüóka. Mint pécsi 
levelezőnk értesít bennünk : a pécsi pin
ezér egylet tagjai, illetve választmánya 
az egyletnek közszeretetben álló elein®- 
két /akoli Imre vendéglős ural, név
napja alkalmával, f, hó i-éu egy ezüst 
serleggel ajándékozta meg. A szeretet 
által ily szép és meghaló módon kitün
tetett derék léi fiút, akiben nemcsak 
lapunk, de 0. P. K. ügyeinknek is mint 
egyik legigazibb barátját van szeren
csénk tisztelhetni, ez alkalomból mi is 
őszintén üdvözöljük.

Az uj korcsmái jogról elmélkedve, 
a vidéki lapok ujjongva lm delik, hogy 
az uj év napján életbe, lépő uj ital- 

! mérési törvényben mennyi üdvös kanzel- 
paragralrs foglaltatik a vendéglősök és 
korosiuárosok megrendszabályuzására. 
Hát iszen szó a mi szó. az uj korcs
mái törvényben tényleg sok a szigorító j 
rendszabály, csakhogy olyan ezeknek a 
a szigorító rendszabályoknak a leimé- 
szete, hogy a vendéglősök és körcsmá- 
rosok épeuséggel nem a megrendszabá- 
lyozást, hanem ellenkezőleg iparáguk 
nívójának emeléséi látják bennök. Hogy 
a törvény egyes intézkedései egynémely 
újságnak olybá tűnnek fel, mintha azok 
a korcsmáiosok és vendéglősökkel szem
ben a spiezli szolgálatára volnának hi
vatva. azon mi egy cseppet sem bősz- 
szankodunk, csak azt n meggyőződést 
szüljük le belőle, hogy az oktalan és 
indokolni lan amimozitésnak mindegy 
akármiben nyilatkozlatik meg. íme a 
vendéglősök állal örömmel üdvözölt 
Iörvényt itvolvernek nézi, s az okion- 
diság elfelejteii vele, hogy a mellünk
nek szeg nett revolvert nem szokás üd
vözölni.

Személyi hírek és hely változások.
Frenreisr Ede n I.. II. 1‘. K.-nsk volt érdemen 
elolike rövid ír eresznl,itAo mén ismét Angliában 
(Na«r LetdeJorkshire) nyelt Illáit Novak 
lórsot n tóvárosi Ifpincztrok egyik legismertebb 
s SltolAnosnn becsiül és szeretett alakja, ki a 
roi mozgalmitokban in egyik oglebeUlgesebb,nj 
Iiijtnti.ivAr-.il a vssuli vendéglő löpmrzéti Allénál 
foglalta el írjablrnn. — Ladányi Ede kedves 
lovunk — Szeged hazajlró lelke — most is
meretiét! a megöli Tisza szállóban (eznttal a 
kávéháziján mint második) foglalt állást. — 
Horváth István fa Balassa Mihály kilüuő szak
társaink Budapesten a Pntczcr György éttermei 
fán állásit rétiéit át. Seper Mihály llgybarátunk 
a Pécsi Aranjliajá szállá siobapinczSri állását 
iiglalta el. t'gyanilt Sclrmlilt Fercncz mint lii- 
pinezér a Mátyás királyba lápéit be. A Buda- 
pesti központi szállá szobnfőp. állását közi«werl 
szaktárcánk Ciukovlcs Islván foglalta el. S.-A.- 
I'jbelyen a -Gentri klub" kávéház táp. állását 
Manoly Ernáiméi Sándor barátunk vette át. Mel
lette uiiut számadó Zltahy János mint segédp. 
6aray leno nyertek alkalmazást._ Szvetlcs ka
roly tlgybnzgí szaktárcánk, az Ungvári korona 
szállá lön. állását fnglnlta el. Diosl Ágoston a 
Brassói Erdélyi élteiéin honin i-lön át volt tu- 
piik-zére, a fővárosi Erzsébet körúti Ham ive 
nagy kávéhéz föpinezéri állását nyerte el, 17 i. 
a Terézvárosi llanmz nagy kávéháziján a töp. 
állást Kurcz Samu. a győri vasúti vendéglő 
hosszú illőn ál volt tSpinczéro loglnlta el. Mint 
segéd pinezér Wolcntlny Samu alkalmaztatott. 
Pongratz Mihály ki Imsszil botegaégéből teljesen 
lölépilll n D. Szt.-Mártoni S,:hi,mtr,n /■igimind 
kávéliáz számadó pinezéri állását nyerte el. 
Ludvigli József Karánsebesről Temesvára utazott. 
Haas Rezsó Hcezlerczohányán a korona szállá 
tőpiuezéri állást foglalta el. Rloner Mihály n 
a kia-cMlli Magyar király lőpinczéri állását 
vette át. Starnberger Sándor Kassán az And- 
rássy kávéliáz lőp. állását loglalta el. Nagyvá
radon a következők foglaltak állást: a -  lloyá 
kávéházi.:in ligeti Lajoa mint lópinotér. Lusitlg 
Lajoa mint számadó. Seper Bóra föpinezér 
s mini segédp. Rslner Sándor - r „ i- o a v * .  
házban. Brossmann Hermán

beresk. csarnok étteremben. A Rimanőctyba
..... éthordó, Maczek József. — A l'flnpöh-la-
danyi vasntr vendéglő lóp. állását Sauer Kálmán 
vette át. Meleite alkalmazva lettek: Dolgos 
Ignacz és Mócz Dezső mint étbordák. — Hagy- 
Szeisirissi iiishhsn a köveihczők nyertek alkal
maikét: A Bresstcr kávékéiban Grob Adolf 
föpinezér a mint számadó: Király Károly. A 
/óimul < -.ászár szállodában — Sonn Péter lő- 
ploczér, mini srohafőp. Babéi A Éthordók: 
Nagy, Antal Birtleff András és Sót mer Mihály. 
— A Halni mán kávébázbao; föpinezér Hof- 
felner N. számadó Hl J' '--J' J - — -- 
gédpinezérek: I 
Mayer Fridrik. -....,...........  A Csínnál kávéháziján lóp.
Fronlus linos, izánradó Nuleppa Károly, eegédp. 
Roth Mihály. A Canflehner etlermében Lllsch

mint. élli. a nagy Körcsarnokban Réseit Károly 
é li, a W’ulmann éheremben. Kristr.l Ferenci 
mint étb. a Melczzr szállóba, » l-'rmti hívé- 
bézban mint töp. Seelimann Károly, számadó, 
Fronlosz Mihály s mint srgédp Trundi Józsel.

park étteremben Breckner 
föp és boriink r Ncdvail —  * “-■• 
rencz. A Bavfarth éiteremren noma masa 
étb , Lux Ferenci ki o I.ázár kávékéi lóp. ál
lását egybnzamban -I évig tölié be. f. hó 5-én 
ezen állásától megvált és helyét Milllrr lézsef 
Ivglalta el. Márton Vilmos Kalocsán a lleüer 
szálló fóp. állását loglalta el. CservenkovitS Ist
ván Mitroviczán o zöldfa szálló lőpiocróri, 
Uemicn lenő Szabadkán a Nemzeti kasziuó 
nyilv. tttercm Wpiuczérl, U|he.lyl István u o. a 
l'estváros szálló szuba lőpinczéri. Habetter la|oa 
u. i, a vasiéi vendéglőben éthordói, Máté Zsiga 
u. o. a Bárány szállodában élhordói éa u. o. 
Slttár István a nemzeti szálló föpinezéri áfását 
foglalták el. Milila János Ejvnlekeii « Mayer 
nagy szálló lőp. álláiát vette ál. II - 
szél ó löpuiczéie Zurkovils György 
János Zimooybsu a központi széllé 
ugyancsak itt a szobnlfpinozéri

s Holczcr Fe-

t számadó r

lőpinczéri a

.vg.u.,*..... Uszvnlü Ferenci Pancsován
a IVeisz szálló kávébázban miit lizelöpinczér 
Knznyer Lajos mint reggeli számadó a u. ott nx 
étteremben Tuba Mihály mint éthordó, nyrrtek 
alkalmazást. Klein Miksa n. o. az Lupénál ká- 
vébézban lőpinczéri állását és Bregorl Antal 
a nap vendéglő Hzetőpinczéri állásál töltik be. 
Helyben a a Mctropol szálló éttermeiben Echu- 
Itk Károly, Sorger József. Dnbránszky István, 
Pirchter Nándor, Denes István mint éthordók 
és Magyar! Kálmán boriin nyerlek alkalmazást. 
Neohold Dezső Rozsnyóról KolozsvSrra érke
zett. — Budapesten újabban a kiivetkezo kar- 
társaink ioglaiiak (s töltenek he állást: — 
Ujváry József a Nemzeli-szillíban mint föpin
ezér, ti. o. mint étb. Buday György. -  Pro- 
hászka Károly és Csórus Ernő a Koyal nagy 
szálló étteremben étb. állást nyerlek, — I. lan- 
kny Sándor Elkéri vendéglőben mint éthordó, 
— Knlzner Gyózö a .Mária Terézia" laklnnya 
kaolinban mint löpioczér, Kovács Nándor a 
I.cnilohváros-seáUdbun mint éthordó, Cher- 
bárdi Gábor a Slinnr Józsel vemláglöjíbon mint 
éthordó, Pótlr Lónárd n Karikás Lajos vendég
lőjében mint éthordó, Hastdbochcr József a 
Nieoletli kávébázban mint segéilpinczér, Zlm- 
mernionn József az Ebi dtor-láeeháetian mint 
lizelö-liinezér, Kálmen Imre az Aranjsas szálló- 
ban mini éthordó nyertek állást. -  a Pilseni 
sül csarnokban Kcvácslcs István mint fópiliozér, 
n. o. Vollmnnir Mátyás mini él bordó., Kopesinovlta 
József a Kul im, k vi mléglnbtn mint éthordók, 
Haskó lojos a iláczfilrdó vendégló étteremben 
mini élbordé. a Gizelle-kárébázban Brill Nándor 
mint föpinezér. - Krmenczcy Károly a Magyar 
király-szálló éneimében és Zselczen Elek a 
l’otzer fl'.srembo mint éthordék nyertek alkal
mazást. — Kolozsvárii Kószán Sándor, Buttyán 
Gyula és Horváth Fcreroz mint éthordók: a 
.Biasitii" szálloilában Tabán Milán m. éthordó; 
a „Veres kereszt" szólóban Lakatos László 
mint tlzelöpiiiczir; a „Ráez élteremben" Grasz 
Ignácz m. élhordó; a Kiknkker Boldizsár uj 
kávéháziban pedig Löwy Nándor mint íópinczár 
nyertek újabban alkalmazást. — Horváth Jenő 
és Wuchetis Döme Brassóban az „Erdélyi ét
terem" éthordói állásait töltik be. — Ráczky 
Vilmos és Fluiloruvlts István pedig u. o. az 
„Orient" szállóban nyertek éthordói alkalmazást.

Balázs Károly Sárváron a „Korona-szálló" 
lőpinczéri állását foglalta el. Pfádlt István 
pedig, kiró! ezt nmlt számunkban tévesen kf- 
lölutlc, sz oltani lizető-pinezéri állást tölti be.

Csnlaili üröm. Bpesten & Pannónia 
szálló főpiac-dérét Milrovátz Adolf kar
tácsunkat ke.lvcs neje egy egészséges 
fltigyermekkel ajándékozta meg. Kitűnő 
kari áriunkat és lapunk munkatársát, ez 
örvendetes családi esemény alkalmá
val szívből gratuláljuk.

- A Melrnpol szállót Budapesten 
Petánovics József, a szálló tulajdonosa 
vette újra kezelése alá és azt, különö
sen az éttermi és vendégszobái helyi
ségeket njonnan s előkelőén berendezve, 
I. hő 11-én este nyitotta meg. A szálló 
felügyelete illetve az üzletvezetői 
állás I.ipnik Jenő s a szoba főnöki 
állás Nórák Keretiem urakkal töltettek 
be. Az éttermi föpinezéri állást továbbra 
is Dekliny Sándor ismeri kartáraunk 
liilti be. A sőrcsarnnk flzetöpinezére 
Dirnbech János lett.

— Hymén. Kriván Illés lapunk leve
lezője s a nagyváradi mozg. bizottság 
s Ászt. Társaság Ugybuzgó titkára



6. oldal. Ú J K O R - L A P O K

Krivácsy Sarolta kisasszonynál özv. 
Kiivácsy Pálné bájos és müveit leányá
val, Munkácson f. hó 3-án jegyet váltott 
A boldog párnak tiszta szerelemből kö
tött frigyéhez őszinte szívből gratulálnak.

Szép Erdelyorszay kincses fővá
rosa, híres Kolozsvár varosának szebb
nél-szebb kávéházHÍ ismét szaporultak 
egygyel. Ugyanis Kikakker Boldizsár 
kiváló szak Kin ükünk s az előkeld kö
zönség látogatta ,.Kurópa kávéluiz'nak 
hosszú illőn át volt derék tulajdonosa 
egy minden tekintetben párját ritkító ; 
szép és igen fényes kávéházat rendezett 
be, a melyet az ö miiulmegannyi régi 
ismerős kolozsvári törzspublikuma jelen
léte mellett, nagy ünnepélyesen, a mull 
hó elejéu nyitott meg.

Uj vendéglős. Kábák Isivin köz
ismert kartársuok a Szondy- és Rózsa- 
ntczn sarkán lévő Bajor sörcsarnokot 
f. hó 1-én vette át és azt teljesen njjá 
átalakítva nyitotta meg. A kitűnő szak
avatott kezekbe került vendéglőt, annak 
tisztán kezelt italait midőn a közönség 
figyelmébe ajánljuk, a vendéglős pályára 
lépett kartársunkat gratuláljuk.

J  z ‘ is miliő
lelünk, nűnak, ifjúdnak, Sregetluel

r $ h

virágok sót még az épít letek ia 
országíiba azaz közé tartozik n 
a d n níln " Alsó-/ i

Is aok időket latoit épülete, a ,.Ko- 
melyet annak n régi ié U

i éllé tulajdonosi
,..... „)u jé ismerősünk AVn ____  ...
esen kivetkőzi eteti vén forintjából. Az egyszerre 

jjjavé Mváltozott azállénak leginkább nagy és 
világos kávéháza vonja magára a közfigyelmet, 
a mely nem n nyakatokért ízlést) szecessziós 
festmények, hanem a inudern ízlésnek :.telj~*en 
megfelelő fényes éa kényelmen berendezésénél 
fogva, méliáu sorolható a legelőkelőbb kávé- 
házak kiizé. Átalakuláson mentek át még a 
szobák a az éltérmi helyiségek ia ngyananyira, 
hogy az ott újra mngf irduló és átutazó közou- 
■ég inig a jól ismerte öreg épillet helyén egy

lodái Itt. addig az ottani intelligens publikum 
gyönyörködik benne, és híven látogatja az A 
megszokott de újjá leuovirozott helyiségeit 
Ami az átalaknláa érdemét illeti azt mint más
•ok annyian, mi is a széllé derék fejének jé 
Neubauer András uramnak rójuk fel, no meg 
az A kedves élete párjáuak, akinek amint min 
dent látó gondos és pontos gazda asszonynak 
egyik lórésze van az Öreg üzlet nem vén 
üzlet régi jé hírnevének megalapításában. Sziv-

— Lapunk levelezői és tudósítói
közé njabban beléptek: Eördögh Jánus 
Érsekújvárról, Groh Adolf N.-Szeben- 
böl. Schaffhauser Mihály Kolozsvárról.

Lapunknak összes levelezőit és tudó
sítóit tisztelettel kérjük, hogy a terü
letükön előforduló s szakba vágó hírek
ről u ni. szem. hír és helyváltozás és 
üzletek átvétel s nyitásokról, lapunkat, 
a rendes megjelenési idő elölt poutosan 
értesíteni szíveskedjenek.

— Budapesten a Mnzeum- és Kárnly- 
körutak sarkán levő Automata buffet 
vezetőségét Rezső Mihály derék szak- 
társunk, a Lukácsfiirdö huzamosabb 
időn át volt Kipinczére vette át.

— Szálló átvétel. Vörös Istán ifjú 
ezaktarsunk Kaposváron a régi jó hír
névnek örvendő „Bárány szálló"I vette 
át. Derék kartársnnkat amidőn ezen 
alkalomból gratuláljuk és sok szerencséi 
kívánunk neki, a szálló oicsó és tisz
tán berendezett szobáit, Valentint annak 
kitűnő konyháját és jó borail a vendég 
közönség figyelmébe ajánljuk.

— Bajor sörcsarnok. Budapesten a 
népszinház-uteza 15. sz. alatt lévő is
meretes „hajói1 söresarnok‘‘ot Kribsz 
Gáspár vette át. Sok szerencsét I

Nagy sörcsarnok. PJerchy Kerencz 
előnyösen ismert vendéglős sxaktársunk 
a „minta- és az újvilág" sörcsarnokuk 
tiilaidonosa Kolozsvárt, egy igen szép 
és előkelő stílben berendezett üzletet 
alakilott, a melyet .Nagy sörcsarnok" 
czimmel Október hóban nyitott meg. 
Sok sikert!

— A Nemzeti kaszinó nyilvános étter
mét Szabadkán, Martos János az újvi
déki központi szálló huzamost) időn át 1 
volt derék (Spinesére mint vendéglős í 
vetteAt és azt egész újonnan és csiuo-

hó elején nyitotta meg, S ík sikert.
Eljegyzések. Nagy Sándor lőpiti- 

etér kartaivtunk Pécsett eljegyezte j

Varga Etelka kisasszonyt. — Ludassy 
Nándor kartál sunk Újvidéken eljegyezte 
Rutz Aranka kisasszonyt Pécsről. — 
Berger Kálmán Dehreczenből eljegyezte 
Abrahámovits Etelka kisasszonyt, Ábra- 
hámovits Mór bájos szép leányát S.-A- 
Ujbelyen.

A „Magyar Figaro" egy szini jelentese
annyira megnyerte tetszésünket, hogy 
félretéve az ósdi előítéleteket, egy jól- 
tevö olló segítségével rögtön kioroztnk ; 
s hogy olvasóinknak is meg-zeiezzük a 
bennünk keltette gyönyörűséget, íme 
ezennel ide cseinpészszük:

erdélyi b iiuteniiap:

A Ö ESÁ K

E sokat ígérő látványosság csábítá
sának csak úgy tudtunk ellentállni, hogy 
egyes — hozzánk — beéikezett jelen
tések szerint a „Magyar Figaro'-nak 
e szini jelentése tulajdonkep egy élei- | 
mes, tle sziizárlatlan korcsmái cédám. 
— No ha igy van, hát akkor inkább | 
el se megyünk; az ördögnek kellenek ; 
az árlat Imi Gésák — gondolánk — és 
iithonn maradiunk.

— Vendéglő átvétel. Budapesten a 
Dob-uicza 58-ik szám alatt lévő jómé- 
neiit és közismeretit Kósa-féle vendég
lőt Györffy Sándor kartársunk vette át. 
Sok szerencsét.
S.-A.-Ujhelyt uj szálló nyílik a jövő 

hó elején, a melyet díszesen és a mai 
kor igényeit teljesen kielégítőn Ábra- 
hámovits Mór rendezett be. A szállót I 
„Hungária" czimmel Ábrahámovils M. 
ur veje Berger Kálmán ismert főpinezér, 
ki e minőségbeli a debrec.zeni Márkus 
J. féle sörcsarnokban már 2 év óta 
működik, f. é. deczember hóban fogja 
megnyit ani.

Szálló bérlet. Steinwatd N. kolozs
vári vendéglős, D.-Szt.-Mártonban a jó 
hírnévnek örvendő s jó forgalmit Nem
zeti szóltál kibérelte és azt saját keze
lésébe Újévkor fogja átvenni.

— Uj sörcsarnok. Mezei Mór bátyúi 
vasúti vendéglős Munkácson a tö-ntezá- 
bán lévő saját házában egy Ízlésesen 
berendezett szép sörcsarnokot nyitott, 
a melyet albérletbe adott ki A főpin- 
ezéri állást Adter Mihály kanál.-unk 
foglalta el.

Apr ó  és  v e g y e s  hí r ek
Vége a forintoknak. — llmlAtea helyen hiiunu- 

öltött, hogy 1W0 Január 1-től, azaz: DjévlAI 
kezdve a tornnumlmitiúi lép életbe. Igyekeznék 
tehát ki-ki, begy bankjegyeitől megszabadjon, 
mert a forinton világnak -  vége.

Ausztriában a kÉpviselóbízi sajtó Ügyi bízott
éig elfogadta a birlap bélyeg eltűnéséről ssAlA 
javaolalot. Nálunk légköz-.lebb a naptárbályegek 
el’.Arlése van kilátásba helyezve.

Amerikai társaság alakul páriában, a mely
nek czélja ‘JA millió frauknyi lékével l’ária leg
keresettebb mészárszékeit megvásárolni, hogy 
asokbau Amerikából átkozott hunt mérjenek. 
Sok szerencsét I !I

A kllóilllott Slau vagy mire jó a klblcz. liz a 
hintória az egyszer ueui k&véliáz vagy kocsmába 
esett meg. A belényesi vieziuilis vonaton, a 
melyre. Illan (léza (elszállt éa olt leült kiliicz- 
kedni egy Jl-exA kompániába* KénSbh maga is 
hnezonegyezott és pedig oly azerencaével, hogy 
még n Ilire ia he mert vigui Ezt azonban 
észrevette egy másik kibicz én olyanformán felejté 
nyakon, hogy a többiek Illant a viczináliarAI leié-

lezás (lobra került. Az üzlet zárványán.
Folmondáai idA kérdés A bpeeti tereik. 

i//at társulata tegnap este több fdiiSk éa vidéki 
:csilllct kópvislflinok jelenlétében értekezletet 
............. . .......  cllogadták, begy a
keresk. miniszteri n

A piucxéreknek legtöbb helyen egy napi felmon- 
| disuk sincsen.

Milyen lapokat járassunk? A sajtó
szabadság félszazada páratlan fellendü
lést biztosított n huzal irodalom minden 

| egyes válfajának; de legnagyobb, leg
szembeötlőbb haladást mégis a hirlap- 
iiiidalnin lécén éiliiuk el. tiriásinak
mondhaijuk .azt a i él-hódit ást, azt a
haladási, ami i sajtó miilljának
50 évéből nemzi-ti kulim,ink ja vara irha-
tünk. Akár a napi sit|ló nagyszámú
képviselőinek, akár a.z időszaki, szép-

j Hiányos avagy szakisuie-
retek terjesztésél ezélzó imlapok és
folyóiratok lmsszu Kúrán lekintsiik végig,
a haladást in:iiideii té;
nagynak tspa A haladás nem
kerülte [vagy nem kímélte ?) meg saját
xzakosziáljunkát sem: érdekeit immár
5 magyar lap igyekszik: szolgálni. Kávé-
házainkról meg épem-éggol elmoinlliat.- 
juk. hogy valóságos kiállításai — még 
potlig örökös kiállítása — a sajtónak. 
{Bizony-bizony egy kicsit több viszonoz J  méltányosságot is várhatnánk tőle!) 
Ám azonban mint minden egyébbnek, 
úgy ennek is meg vanuak nemcsak a 
lény liánéin az árnyoldalai is Eltekintve 
attól, hogy a kávéház tulajdonosokra a 
különféle lapok járatása a házbér mel
lett a legtetemesebb kiadást rójja, hozzá
járul ehhez még az is. hogy a lapoknak 
sokfélesége miatt sokszor igen-igen bajos 
az eligazodás, hogy vájjon niellyek is 
érdemlik meg a feltétlen pártolást ? 
Helyesebben, melyek azok, amelyeknek 
járatása nem épen feltétlenül szükséges, 
s még tovább, hogy melyek azok, ame
lyeket egyenesen inellö/.uünk lehet, sőt 
kell. E sorok megírására pedig alkal
mat szolgáltat nekünk egy valóban ki
tűnő, komoly s saját iparunk szakisme
reteinek fejlesztésére, bővítésére ia igen I 
alkalmas tudományos folyóirat: „A Tér- ! 
mészet". Bátran kimondhattuk, hogy 
ennél a lapnál egy se érdemli meg 
jobban a pártolásunkat. Tudományos 
szakezikkei, amellett, hogy sokszor bele
vágnak n mi saját szakismereteink kö
rébe is, élvezetes és zamatos magyar 
nyelven vannak megírva. Az egész lap- 
nak művészies csínnal való kiállítása 
pedig tisztességére esnék bármely szép
irodalmi lapnak is. Mindezen tulajdon
ságai arra indítanak bennünket, Imgy 
a „Borászati /.«/>oá:"-kal együtt a leg
melegebben ajánljuk ue csak szakfö- 
nökeinknek, hanem mindazon piuczér 
kartácsainknak is, akik szakmájuk 
gyakorlásában az elméleti tudás és ér
tékét is megbecsülik. A Borászati 
Lapok ép úgy mint a Természet igen ; 
becses és értékes forrásai lehetnek a 
szakismeretek bővítésének, gyarapításá
nak mindazok részére, akik a szakmű
veltség hasznát, a maguk való értéke 
szerint tudják mérlegelni. Üzleltulajdo- I 
nosok részére meg épen szükségesnek ; 
mondjuk, hogy ilyen valóban értékes | 
lapok ne hiányozzanak üzleteikből.

— Uj szálló nyitás, /ámbár János I 
GAl-Szécseu f. hó 1-én egy igen ele
gánsan berendezett kávéházat nyitott.

American Bar. A 9 ik sz. recept 
A ezé/ Miksa ily czimfl könyvéből.

9. sz. Brandy (Cognac) Croctall.
Az elad Ábra szerinti keverő kételybe tégy 

pár darab jeget, leeakendezz a pohárba pár 
csepp AufíustAra-kesurflt, 8 csepp cnraccót,
2 csepp czulor-BzArpöt, töltsd lel Chaaignon- 
féle fiiie clmmpngne-val, keverd meg, szűrd I 
át, légy bele czitromliajnl, szolgáld fel.
Aczél Miksa könyvére, az „American ' 

Bar“-ra újból és ismételten is felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Czélszerüsége foly
tán kiválóan alkalmas arra, hogy mint 
kézikönyv mi mién vendéglőben és kávé- 
házban használtassák. A terjedelmes 
műnek ára 2 korona, melynek elöleges 
beküldése melleit szerzőnél (Budapest., 
Royal-szálló) valamint lapít-, k kiadó
hivatalában rendelhető meg.

— Kávéház átvétel. Ekker Antal elő
nyösen ismert kartácsunk, ki hosszú 
időn át a fővárosi központi szálló fö- 
pinezéri állását töltötte be, Győrben a 
jó hírnévnek örvendő „Schilliug kávé- 
liiíz"-at vette át.

— Kavóház átvótol. Kolozsvárt, a jó I 
menetű és régi jónirnevíl Kikakker-féle i

Európa kávéházat, Tanszig Alajos, a 
Nrw-V'oi'k szálló volt derék tulajdo
nosa ibetve társbérlőin vette ál, és 
azi a mai kor igényeinek megfelelően 
berendezte. Ugyanazon czimen t. é. okt. 
30 án nyitotta meg. A főpin tv. úri állast 
ez alkalommal derék ügybaiáliink Er
furtit Hugó foglalta el. Mellette mint 
számadó Vas Béla és mini segéd- és 
tekeőr állási nyerlek: Grosz B, és 
Scha/liauser Mihály. Sok szerencsét I

A kerepes! (emelőben.

Gyúszrovíit.
Pick Antal, a képviselőházi buliét 

Kipinczére, az Andrássy-uti Di-exler-féle 
gránit ettablisement pincze helyiségének
sok éveit át. — már a régi főnök, Iteit-
tér alatt, is — egyik legügyesebb pin-
ezére árván liagyott. felneveletlen kis
testvéreinek s kartácsainak nagy bána-
tára m. hó 28-án meghall. A mindig
törekvő és ;purilán becs illet ősségit koj-
léga szerencsétlen áldozata lett a fő- 
pinczéreknél dívó hitelezés kárhozatos 
szokásának. Önkezűleg vetett végett 
fiatal életének, mert sok évi láradozá- 
sának gyümölcsét egy nap Hlait látta 

j  ölükre elveszni.
'l'eineléséu megjelentek a régebbi 

1 üzlet kollegák gőzül számosait — a 
mostaniak pedig, élükön a résztvevő 
főnökkel, teljes számban. Ravatalát a 
főnök és személyzet igen szép közös 

I babérkoszorúja, azon kiviil az árván 
hagyott kis testvérek s egyes jóbarátok 
koszorúi boritollák.

Nágay Sándort, Kolozsvár régibb 
piiiezér-gárüájáoak egyik legérdemesebb 
tagját, ugyancsak az elkeseredés és 
kétségbeesés kergette a korai halálba.

A sorsüldözte kartács nem bírt s nem 
akart az élet terheivel tovább küzdeni: 
szíven lőtte magát. — Haláláról a 
„Kolozsvári pinezér-egylet" a következő 
gyászjelentést adta k i:

A kolozsvári pinezér-egylet szomoro
dott szívvel jelenti Nágay Sándornak 
f. hó i-én, d. e. 10 órakor, életének 
39-ik évében hirtelen történt gyászos 
elhunytál. A megboldogultnak hűlt tete
mei f. hó (1-áii, d. n. f órakor fognak 
az országos Karolina kórház uj halottas 
terméből, a rám. katli. egyház szertar
tása szerint, a köztemetőbe örök nyu
galomra tétetni; mely véglisztelettételre 
barátai, ismerősei szomorúan meghlvat- 
nak. Béke lengjen porai felelt! Kolozs
várt, 18911. tiov. 5-én.

Kaknusz János, tiagyszécsányi vasúti 
vendéglős gyógyíthatatlan betegsége 
elől a halálba menekült.

Ifjú nejét annyira megfendité a sze
retett férj öngyilkossága, begy ha a 
hozzátartozóik idejekorán észre nem 
veszik, nagy bánala elöl ő is a sírba 
menekült volna.

Legyen a Mindenható irgalmas az ü 
elcsüggedt gyermekeinek hozzá költö
zött. lelkei iránti

A földön meg nem lelt béke legyen 
velük oda fönt!

Czéh Illés főpinezér ur haláláról a 
következő gyászjelentést vettük:

t'ízY. ifj. Cxéh lllésné szül. Kttcsera 
Anna Mária initif. a megboldogult neje, 
ül. Uzéli Llés és neje, szül. Peti Kata. 
lin mint szülői. Czéh Katalin férjezett 
Bancsi Istvánná, Czéli István és Józseí 
mint testvérei, Kucsera Kerencz és neje 
mint após és anjós, Háncs! István és 
Kncsera Borbála és Kerencz mint sógor 
és sógornő l'ájilalomtelt szívvel jelentik,
»  forrón szeretett és felejthetetlen jó 
férj, illetőleg gyermek, vő és sógor ifj.
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Czéh Ilién (írnak, folyó hó 10-ikéu 
éjjeli 11 Arakor, rövid szenvedés mán, 
élőiének Ul-ik és boldog házasságának 
5-ik évében történt gyászos elhunytál, 
A megboldogult löldi maradványai folyó 
hó 12-én délután 2*/* érakor lógnak a 
gyás/.házban : Vili. kor. üllői III .'irt. ez. 
a. a református egyház szertartásai 
szerint megáldatni és az uj temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni. Budapest, 
1899. november hó ll-éii. Béke poraira!

Egy híres vármegyéről.
Vasvár megy érői annyi sok mindent 

jót, szépei, régit és utat iisszemonda- 
nak, hogy talán annyit az egész dunán
túli, de még iniienrőli megyékről is alig 
lelo-t hallani. Bokán azon a földön nem 
járatosok, ezen sok szóbeszédre ren
desen egyet biezenlenek és azt mond
ják: ,,Miinek fele sem igaz.'1 „No, no 
atya# — «zól az a vármegyei — kegyed, 
vagy kegyelmed bizonyára nem (Ismeri 
azt a vasmegyei geográfiát, nem ösmeri 
ott azokat a nagy eseményeket ‘termő 
városokat és helyeket, a melyeknek pa
lotás es kunyhói hajlékai annyi nagy 
nevű fis híres embereknek születését, fis 
nagyra térméitségét látták. Hogy töb
bel is ne mondjak: ott van Széli Kál
mán... Volt-e mostanában ilyen miniszter
elnöke szép .Magyarországnak 'l K/.l is 
Vasvármegye, nevelte. Ezen híres me
gyéből aztán elősorol még egy sereg 
mind nagy tudományos és ké|izett em
bereket, akiknek a magyar haza, az 
állam — ilyen meg olyan nagy hasz
nukat vette. „Szót se többet, mert már 
is elhiszem'1 mondja a száj látra hall
gató ; ós szépen meglapul mint a nyúl, 
a híres vaxvármegyei előtt, a kinek 
pedig előbb még azt sem akarta elhinni, 
hogy amcsiknak a négy szögletre vá
gott. koezka tészta neveztetik.

Mindezek jutnak eszembe, akkor, a 
midőn a hites vármegye földjéről hal
lok híreket. A múltkori Újkor-Lapok
ban ugyanis meghatott, hogy az ős 
Sabariaban, (őskori név) egy rész
vénytársaság alakult azon czélzattal. 
hogy ott egy uj és nagy díszes Haléit 
építsen. Kzen nagy alapokra fektetett 
szállóba beolvadna Szombathelynek egyik 
legrégibb és most altig is fennálló Sabai ia 
szállodája, a melynek tulajdonosa tud
valevőleg, a kiváló szakiönök, Hainz• 
mán János, a ki szintén az uj szálló 
részvényesek között, azaz : élén szere
pel. Ezen uj s nagy szálló felépülésé
vel tehát megszűnik a régiek közül az 
utolsó s országszerte hit es vendégfogadó 
is. Maradnak még vsak: Az utolsó 
garas, a Kis pityer fis a Jégverem (ita 
csak mór eddig ez is el nem olvadt.) 
Volna még ugyan a Kis-karicsában 
(Kar-utcza) Nagy-kanosában az O pe
rmiben és a Szent-Mártoiiban, egy két 
kisebb régi jó nevű fogadó vagy ven
déglő, de jelentősegükéi az idők újabb 
folyamatán, lassankint ezek is elvesz
tenék. így siratják szép múltjukat a 
liires Zöldfa szálloda, a Városházi 
szálló és még egy két, nem fényes 
ugyan, de jó kávéház, a melyek helyét 
most mind más nj és ujabü s fényes
nél fényesebb üzletek foglalják el. Mál
taién biz’ a Kókler Gyuri híres kis 
kucsmája sem az, a mi volt; helyei le 
tágas vendégszoba és egy, vagy két 
fényes éttermi helyiség Mimlazállal öt 
a jó és az összes vidéki atyafiak, a 
keddi és pénteki heti vásárok alkalmá
val, mégsem kerülik el, hiába van olt, 
töszomszédjában Lénk Kajetáimak, jó 
forgalmú kis vendéglője.

A mi azonban Vasvártuegye szék vá
rosának híressége és életre valósága 
mellett bizonyít, nemcsak a szálloda, 
vendéglő stb. változásuk és átalakulá
sok, hanem annak az a különös sajá
tosága, a mely öl mindenkor megkülön
bözteti a többi városoktól. Szombathely 
ugyanis: daczára az öt környékező ha
téi széli városkák s falvak német kurvát 
vend stb. nyelvű lakosának olyan szittya 
magyar város, hogy nálánál jobb se kell. 
Magyarul beszélnek, éreznek és gondol
koznak. Kivételesek, az az egynéhány

Bfiesböl le került bótos család, a kik 
bikfa nyelvüket, többnyire esli séták 
alkalmával szakuk egymás között kul- 
tiv.llni. (Ez. különben rendes eset a 
nagy szegedi Stefánia promonádou is, 
hol szinte a bótos világból kerülnek ki 
a bik/ások . . .). De Ián eddigee már 
dk is leszoktak ezen csúnya szokásukról.

Ami Szombathelynek nagy várossá 
fejlődőtlségét illeti: az megint csak egy 
Vasvármegyébelehetséges, -gondoljad 
az ember. A hosszabb évtizedeken át 
épült két. tornytt s díszes nagy tomp- I 
lom mögött álló püspöki rezidentia, ma 
már nem igen tűnik fel. Ott vannak az ; 
ttj épületek s ezek között: a Hungária, \ 
a városi szálló helyén épült uj palota, a 
vasúti iiiteriiiUus, stb. stb. Hozzá jön 
még a részvényesek által most tervbe 
vett uj nagy szálloda, nem is számítva az 

1 uj utak s utazókban, és az állomás körül j épült szép házakat, a melyek közt szá- I 
guld s rohan — a csilingelő villamos. Jó 1 

| Goila Pisla biztosan erre gondolt, a 
mikor Szegeden nem régen, az ö nagy 
dogmatikájával a következőket mondta: , 

I Szouibat hely rövid idő alatt akko-
. iát haladt, mint Budapest. .Szegednél 
j  pedig ma holnap már nagyobb. Vasvár- • 

megyében az emberek nem is járnak ' 
máson, mint villamoson. A villamos vi
szonyok ott különben oly rendezettek [ 
és kifejlettek, hogy már a salfai pap 
birtokán is villamos (gőz) malom mű-

A mi kiilönbeu Vasvármegyének a 
többi megyék fölé való helyezését illeti, 
azt senki sem tagadja. A többek között 
még az is elvan ismerve, hogy a leg
több és a legjobb szakképzet pinczérek 
— VaSvármegyéböt kerülnek ki.

M.

In n e n -o im a n .
Jótékonysági élez és lemelkeiési társaság.
— Hát e meg micsoda ződaég?
„Semmi közöm hozzá, tetszik tudui 

éti nem tartozom senkinek semmi féle 
beszámolással, tessék megtekinteni.”

Az igaz, s a födi a milyen keményen 
megfelelt, ép olyan igaza is van. Mert 
bárha sváb is a Scliváb, azért ő még sem 
mondja tneg. Igaz ugyan, hogy azért a 
Mamlasz nem ő, de még az asztaltár
sasága sem. Mióta Schultheisz Antal 
brigadéros kitűnő vezénylete mellett a 

, jótékonysági viczczeket és a temetke
zési kísérleteket gyakorolják a tagok, 
azóta a széles körben nagy tiszteletnek 
örvendett és közbecsben állott Mamlasz 
nevet letelték. Miért tették ezt? Ha 
az Opeista Dékány S, a láblabiró, vagy 
a genlista Danninger Gy. még csak sej
tenék is ezt . . .  De még csak nem is 
álmodnak róla: a pulii se. (Megérde
melnék, hogy a brigadéros a legszigo
rúbb — 6 literes — büuletésbe része
sítené őket.)

Mint. a t. czimii .1. É. T. T. társaság 
legifjabb és belszeretelben álló tagja, 
holmi diskrét dolgokkal, Isten monts! 
hogy álljak a nyilvánosáé elé. fisak azt 
leszek bátor kiteregetni, tetszik tudni, 
a mi ide tartozik A ,1. E. T. T.-nak 
ugyanis már szép kis összeg gyűlt össze 
a kaszájában, a miből (csipszt az O. 
P. E.-nek) Seb. brigadéros hrigadérozása 
mellett nem sokára olyan luktilusi lako
mát csapunk, hogy még az 0. P. E. 
alap re fogja megbánni, tetszik tudni V.

Dongó.

Kijelentés.

Alázatul kijelentem,
Hogy én is pinezór vagyok.
Érdeklődésűn azért az 
0. P. E. iránt nagyok 
Mert tiuluui, hogy ha meg lezzeu 
Nikiink szolgálatot teszeu,

Azt miuden kar líra belátja 
A ki csak el ucin fogúit,
Hogy o mai rendszertelen 
Helyzetünk már elárult.
Azért dicsérendő bölcsész 
Ki jobbal leieinleni kész.

Furcsa, mégis vannak köztünk 
Oly ludatlan egyének.
Kik uem akarják érteni 
Vagy uem tudj'ák, szegények,
Hogy iánk az Országos-Egylet

Hogy helyzetünk tarthatatlan?
Ki ismeri láthatja,
Az önérzeteseknek még 
Szivüket is Áthatja;
Hogy mily áldatlan e pálya 
„Miért is léptem én rája!”

De ily aggódással szemben 
Türelemmel keli tenni,
Most készülő 0. P. E.-nek 
Segítségére menni.
Mert ba nem megyünk, úgy igaz 
Szakmánkat felveri a gaz.

Amit kivívni akarunk,

Köz erével léire hozni 
M iudnyájnukiiak érdemes,
Hunytéi egy karlárs se léljen . . .
Ezt kiállsnk . . .  0. P, E. éljen I 
l.ondon, 1898. nov. hi.

HU ki Imre.

Tudományos dolgok.
— Iiiiliólmn minden :iOOO benszttliiltre esik 

egy angol lakos. Ugyancsak Indiában van a jél 
jövedelmező vendéglőknek a legkisebb száma.
— A török szultán az Európai államok között

Yorkban -II0 milliomos él. — Belgium lakos
sága 05 év alatt 3 millióról 0 miiliéra sz&poro-

angol addig él, mint öt arosz. — A kínai szálló 
és vendéglősök éttermében találtatik z legkeve
sebb magyar és német étlap. Ugyancsak itt : 
fogyasztódé a legkevesebb töltött káposzta. —
A postai szolgálat legolcsóbb Japánban, hol két 
sen-ért, — két tized fillér -  elviszik a levelet 
az ország bármelyik részébe. — Keleten a 
Itirnlé oltás már 1000 év előtt is gyakoroltatott.

A kassai hajdú, vagyis . . . .  Egy 
kassai mulató helyiségben a hol kisasz- 
azonyok (pincsétjány kisasszonyok) szol
gálják ki a vendégeket, két liatagvó 
társaság találkozóit egybe. A társasá
gok egymás iránti gyűlöletét fokozta, 
hogy a kisasszonyok az egyik társasá
got teljesen mellőzték, és az elegánsabb 
úrfiak asztalától nem akartak megmoz
dulni. Ebből szóváltás, vizitlikártyacseré
lődés, kihívás lett éa párbaj is lett volna. 
A hangulat eközben annyira elmérgese- 
deli, hogy éjféltájban rendőrt kellett 
hívni. 8 a midőn a széklábok emelkedtek, 
pezsgő* palaezkok repültek, Kikiök tör
tek és katonai szuronyok villogtak — 
megjeleli a küszöbön a rendőr. Egy fővá
rosi rendőr ily estben vissza megy, sípol, 
segítséget hoz, és vért ont: de nem a 
kassai rendőr. Ű leült egy asztalhoz, 
kiivott egy félig üres pezsgő* üveget s 
a rábámuló ellenfelekhez igy szólt! 
„Jobb ha isznak az urak és nem vere
kednek. Mert teremtucsr.se — kiiszom 
előlük a sauipaiiyert." És erre csoda 
történt. Az ellenesek eluevetlék magu
kat, azután kocziutoltak a rendőrrel, 
majd egymással — a mi a béke jele. 
Végül benigtak mindnyájan, a rendőr is. 
8 mintán dalolva mentek haza, hajnal 
felé mindnyájukat bekísérték, még a 
rendőrt is.

Szerkesztői üzenetek.
B. K. Komárom. A hiba után alaposan utána 

néztünk s intézkedtünk, hogy az többé elő ne 
forduljon. A küldölt hírért köszönet, a iövö szám
ban jön. Üdv.

n. M. London. Most már csakugyan elutond- 
! hatjuk, hogy rajtunk a fátum. Tehát az a hurkos 

liábotu még a ini szakmánkra is kihatással van. 
No de ba már elmúlott. .. Nagy dolgok nagy 
sikereket szokunk eredményezni. JkBnyv a jtivb- 
ben. a többi is akkor. Békés üdvözlet/

W. S. Pápa. Egy kicsinyt késett, de nagy do
log uiiall. Már elmentek mind !

P. K. Eperjes. Nevezettnek lap ment. O és 
a másik -  ott van-e még ?

R. F. Baja. 1 meg 3—B—4 meg 1 az S és 
stb. stb, Mit jelentenek? tldv.

G. A. N Szeben. Utőbbi h.

náuak: ba a szív, a tüdő a a gyomor széies, a 
lörzs hossza s a végtagok aránylag rövidek; 
az ilyen ember nagynak látszik a midőn ül s 
kicsinynek, mikor áll; a hossza élein ember 
tenyere bossziikás. kissé vaskos, az njjak rövi
dek az agyvelő mélyen van síhelyezve s a 
főlek fekvése alacsony; a kék szem is hizlalő 
jel i az orrezimpák szélesek, az orrnyilás tág. 
Ez a hossz! élet.

e elkel ülte
------  ---- - -----  j»k.
G. A. T. Sz. Márton. A szives karlársi üdvöz

letért, szives üdvözletünk. Az előfizetést köszö
nettel. a másikért igaz elismerésünk.

V. F. Szeged. Előfizetőknek lap megy. Kö
szönet az ügy buzgóiéiért. Nyugtázás jövő 
száuibau. Üdv.

Tudakozó rovat.
| B. J. Gyula. Mata/ecz íty. N. Mecskerek M.
! Királyi szálló szobalőp. W. A. Csaba. Máié Zsiga, 

Szabadka, Bárány szálló étit.
Üzenet H . . .y I. urnák B. Gyula.

A jó kívánságért fogadd köszönetéin 
Bár ugyan előliem neved ismeretlen , 
írd meg nekem hogyan hívták Ös apádat, 
Volt e bajnoka a szép Hunyadi várnak?

Alnpitva 1835. Alapítva 1835.

H U B E R T  J. E. P O Z S O N Y !
p ez sgő b o n  p in e zé s ze te  

ajánlja elismert kitűnő minőséyü pezsgőit, különösen

G E N T R Y  C L U B  m á r k á j á t ,
mint a budapesti országos kaszinó pezsgőjét.

Budapesti lö ia k tá r: S Z IM O N  I S T V Á N  urnái, Váczlkóru l.
Képviselő:

---------  K R A L U P P E R  E . C. urnái. Nádor-utcán, ----------

a Eladó szóda- cs eczetgyár.
SciV népes alföldi városban egy virágzó 

jövedelmű szóda- és eczclgyár, amely már 14 év 

óla fenn áll családi oltok miall eladó.

- ( 'mm a kiadó hivatalban. *------
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U J K D K - l i A P O  K I8!I9. november

ELŐFIZETÉSI ÁR:

Egész Ívre . 0 frt - I 
Föl óvni . . 3 frl — I 
Negyed évre 1 frt 50 I 

kOlföI dOn; 
Egóaz évre . 0 IVI 80 1- 
Fél évre . , :1 frl -10 l;r. 
N-r.'.'d 'v ,' I in V.

Ú J K O R U L  A O K
Hirdotesi árak:

S-inhiV/ ik. S/.iinikn/.iik n 
AjAnlliiitii i-zógvk rovat 
Kis- ón vegyi1." liirili'les rí

Szerkesztőség <s kiadóhivatal:
Budapest, Vili. kei", Vas-utcza I

Hirdetések teltétele a kiadóhivatalban.

. lap s z e l le m i
r é s z é t  illeti! kOz- 
om én y ek as z  

kés/, (őségbe liiililrmlük. 
Kéziratok mai adatnak (lista.

Hirdetésekül u 
kiadóhivatal.

Színházak, szórakozók.

M. Kir, Operaház
Andrássyut.

Nemzeti Színház
Kerepesi-út,

N é p s z ín h á z
Kerepesi-út.

Magyar Színház
WessBlényi-utcza.

V íg s z ín h á z
Lipút-kürut.

V á r s z ín h á z
Szent-György-tor.

Kisfaludy Színház
Ú-Buila, Lajos-utcza

Uránia Színház
Kerepesi-út.

Ú j é v i  ü d v ö z l ő  n a p t á r a k .
Minden Tamás kiskalendáriiima.

A kávéh ázi fő ás számadó ptnozér urak figyelm ébe.
kiállítás, romií>Kie111I érdeke" tartalom,

S / h / f y - f e l e

r ó z s a p a p r i k a .

E»v próbm-andaléa elégséges. 
hogy habár jóival drágább a többi
paprikánál. mégis n

S z é p  s z í n ü  «» *  fii e  
c  n i  m  i s  >3 n e m  e r ő s .  

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

^ á l f y - f é l e  

cs. és l|ir. szab. papril?agpár 

Q a e g e á s a .

Tiazlíll kariársak !
Mint minden esztemiébeu agy a most következő 

évilin i« fog lenni Újé:' íupta, A* Újév untja 
tudjuk, hagy niinilenkit uj, jó. jobb év még jobb 
mnennyel Itec.egiet. FtilOnlegen mondani, imgy 
minket is. Bér ne Így ér máskép volua. Irigy ne 
csak oat na egy napot mouilliatnlbik a liiblii kHaött 
húltidiitosutik. De miután ea Üli": ihoví így van, 
búikéit nyugodunk. .Majd lóg es még másképen i«

llégi b n holy-
kóriiluiéuyeket tekintetbe vövo megeugcdle1 

aaoaaa. hogy a kávéházi piacaér urak, u;év napkor 
Udv.izIS jegy, kártya és kevésbé hasznos nnpU- 
[ócskákkal gratulálják a t. rendig-közönséget. Tudva 
nal. begy eaeii ii lviíalü portékák ISlibJ-kevisbi mind 
külföldi gyártmányok, s hogy ezen kivitt méreg

mii'árokai fogok a i. kartárs urak részére kiadni, a 

klikiváualmaknán teljesen megfelel. Szép, *cmi:i»

.1 most Illád (vjolyamos „Hl* Naptárak" 
az eddigiektíSI eltérve más én sukkal érdekesebb 
tartaloi,mini ingunk megjejenni Mnul ezen a helyem

rész-ii kívül a bélyeg, válté s pénzértéi: n kártya 
dv rí hlillárd játékok, valamint ez utóbbi ik szabályai, 
teljesen és kimentéi,n lesznek ismertetve A Kia 
naptárak, tehát csiuoságnkiui kivitt valóságos liázag-

IteilvelC*l'lzatiaíguê 'Az^Uléib klŝ naplárok'mu! 
látvány (minta) példányai, innal vaunak sajtó alatt 
H a legközelebbi napokban már szét líftidetnek. 

’ kariára urak, a kik mutatvány példányt

Az „ÚJKOR-LAPOK" kiadóhivatala

Schúnfeld József
épület- és mülakatos

Dohány-utcza 94. sz.
Elvállal mindennemű épület

es indhtkntos-inunkát, úgyszintén 
villany berendezéseket és házitolol'on 
bevezetéseket.

Kerékpárok saaksaerii ja v ítása , 
úgy minden hoaaAvató alkat- 

résnek.

H átak  jó karh an -lartását
évi átalány-összeg melleit és jutányos 

álakon elfogad.

-  Költségvetés d íjta lan. ——

” a l . é r i a - t é r  2 . e z é t n a .
Elvállalok mindent Üt. r j épületmunkák s javítások gyors és pontos elkészítését.

Raktárin 1 t.,k nagy választékban mindennemű és méreltt 
takanSktiiahelyekrt, ii-".‘i,iaakat, nrost kémdity ajtókat, sedlkómóny-, tUaetfí- és 
hamuajtókat, dob- ■■■ sadrUó-kemencniket. Továbbá készünk kerítés és sírrá- 

csókát, sainallyus kutakat, virstartAnyókát, stb.

K o rp á s s y  J ó z s e f
fdrJisaaM

Szeged, Itnrász-utoza 16
Legolcsóbb áron liészit a logjobb

"revetekből a
legújabb üivatu ruhákat.
.Minden számla ii.sze<éb5l 2 arára- 
lékot engedményezek a létesítendő 
Orsa. I’inczér-EgyesH.et résiére.

Ajánlható ezégek.

S ző ny egár uk :  Váazi-uleza.

0 7ahn ■ Kulin Kálmán és fiai „Az 
OZClUU i angol szabóhoz1' Károly- 

krimi.

n7ÍnÓQ7 • S*iet!'!;,siö:í e*'PB lak-
Ü íiy o o i  I tár. Szél és Társa,

Kristóf-tér és
Marokkói-utcza.

Hajlított butoroki 

Rum-, likör-essencziák:
Walterich Arnold, Doháuy-u. 5.

♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

P A F F  E M IL  |
> Magyarorszag ogyeduli onyod Billiaril-kráták feltalálója és gyártója ♦

B u dapest, IV., R os té ly -u t c z a  I. s z . ♦

I Közkedvelt „Vlerenr" kék Blllat-il-kréu 100 tlrb - _ 2 frt 20 kr. t  
Craie ilTiilitt Oapri, mely jóságra felülírni ja az Összes 2

eddig gyártóit IVanczia ét olasz Billiard-krétékat T
100 dirab.... -  - - - - - -  8 Irt —  kr. ♦

Főraktárak: |
! Budapesten, Novak Ká r o l y  míiesztergályos, Kecskeméti-utcza. $ 
; Frled Zsigmond míiesztergályos, Nagy inezö-utcxa 0. — Romániában, ♦ 

Iliescu és Grosz Jassi tiraknál stb. stb. ♦

S I N G E R  A H T A ü
eJe /án tcso űí e s z t e r g á ly o s

B u d a p e s t ,  IV . ,  F e r e n c z le k - b a z  á r a ,  b o l t  (8 .  s z .

Ajánlja dúsan berendezett raktárit, úgymint

teke-golyók, dákók, dominó, sakk, dákóbőr-kréta
stb. logjobb miiiŐscjrbun és a lojfjutányosabb árban 

• I n v i t i í s o k  c i r o g a d l n t n a k  s  g y o r s n n  c s  p o n t o s a n  o s / k ö / ö l l e l i i c k .  

st A  ±  ük *  * *  & J U Ű Ú & J Í L  *  jfc

3
m Héjjas József

Budapest ,  Ká ro l yk as zá rn ya .

Kávóháztulajdonosok figyelmétie
Ajánlja mindennemű kárpitos és asztalos munkáit.

T e k e a s z ta l  ja v i fá s o k a t
t egyéb javításokat, legjiitáiiyosabban végez.

z m f f m f f f W w f f T O T O t s
3100.09. Nymi Mnrkuvi rai, Bndapcet, VI,, latzár-utc


