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no húzódjunk léire, no akadékoskodjunk,
akarjuk a jót; mert jól akarni nem csak

a más foglalkozású iparos munkásokétól
oly élesen megkülönbözteti: az éjjeli el
foglaltságot s ennek kétségtelen erkölcsi
hál lányait.
(Folytatása kitrrtkezik.)

Szervezkedés és mozgalom.
Jegyzőkönyv,
Felvétetett Budapesten a létesítendő
Országos Pinezér Egyesület központi
bizottságának Ihitit, évi november hó
22 ón éjed 1 óiákor az Iráiiyi-niozai
Lukács-féle vendéglő külön helyiségé
ben megtartói! rendes üléséről.
I. Az ülést. Flór Győző intéző bizott
sági titkár nyitja meg s a múlt ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére — min
tán’ annak felolvasását az ülés nem
kívánja — Sághy Józsefet és KolozsIrta: Kltrovatr Adolf.
váry Andort küldi ki.
II. A jzkv. hitelesítése után az el
II.
intéző hzttsgi
Osztályunk t illanil,timi- és beleidének
folyó iigyeki
i fel
Injait, feltárni a antikat felismerve: az mozgalmáról, valamint a kiizp. bzttsgba
i rvosiásra módiit jelölni volna hivatása eddig belépett, tagok létszámáról. E
jelentés tudomásvélele illán Neumann
szerény smHiúnak.
Béla pénztáritok teszi meg jelentését,
cikksorozatom első cziklusában volt melyből kitűnik, hogy a központi bizott
szerencsém kifejteni, hogy h fővárosi pin- ságba eddig b-lépelt 7H tag közül í i ni
czér-viszonyok sajnálatos állapotának ti/ették be tagsági dijaikat, mely befizetéseknek összege 10 Irt 00 krt
közvetlen okait miben látom. Ugyanott
tesz ki. Leszámítva ebből a bztisg
lett Ígéretemhez képest kutatnom kell eddigi kiadását és pedig: 3-szori hatósági
most a lmjok kfitforrását, az okok okoza képviselet 12 Irt, 2-szeri meghívók
tát. A kútforrást, amelyből véleményem ny-iuiatásának költsége 0 Irt 50 kr.
II " I ' i! T.I ) :n : ad I" b
szerint minden — az osztályunk haladá ■
sát gátló okok származnak, amelyre hát
rányos körülményeink a maguk öszszességében vezethetők vissza s azoknak
mintegy szülő anyja.
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Jóllehet sokan lesznek, akik kif>jtundő véleményemet legalább az elsi
pillanatban meghaladott álláspontnak
fogják tekinteni. Am ez nem tartoztathat
vissza attól, iiO(.y viszonyaink szomorú
állapotának meggyőződésem szériát leg
több és legelső sorban megszüntetendő
okát minden legkisebb habozás nélkül
fel ne tárjam.
A bajok gyökere: a pinczérek házon
kit üli lakásti.

II)t Szánul I,-Ildié;--III . !. m -'yi.i
eltelin Illán eb.-., r is i bl'oitsag eb i
i/.b-ll
• i!o..kelek. Inni •.
Kóla ódnak lemondó öv. te i.lvonati.tt
föl és vétetett, tudomásul.
Sághy .1 titkár az egyhangúlag nyil
vánult óhaj előtt meghajolva, beadott
Szinte hallom az ellenvetési, hogy: lemondását vissza vonja s ígéri, hogy
hiszen a fővárosban minden más osz a bzttsg egáljait mim eddig, úgy ezentul is odaadással fogja szolgálni.
tálynak ne* csak felnőtt munkásai, ha
Titkár ezen kijelentését helyeslő él
nem még a lanonezai is házon kiviil jenzéssel honorálják az ülés tagjai.
laknak. Ez tény. Azonban semmi egyébb,
Az előirt választások elsejeként a léi,
mint egy száraz lény Ellenvetésül, vagy ( 0. P. E. központi bzttsága elnökének
pláne annak bizonyítására, hogy miután egyhangúlag és lelkesedéssel Szűcs
Lajos választatott meg. Gelhmauit
ez másutt is ngy van, a kiinnlakás tehát
András, ki ugyancsak egyhangúlag vá
nálunk is he yns az adott viszonyok kö lasztották elnökké, e tisztséget. — mint
zött: így állatán nem szolgálhat.
hogy a magyar nyelvet nem bírja töké
sajnálattal kénytelen letenni,
Nem, tneii tudnunk kell, hogy a mi letesen
viszonyaink mint minden egyébben, úgy illetőleg a bizalmat megköszönve, fel
e kérdésben is merőben különböznek hozol! indokainál fogva azt el ne*
fogadja — Társelnök választása ennél
minden más osztály munkás viszonyaitól. fogva a legközelebbi ülésre halasaiulik.
A kézműves segéd (vagy gyári mun
Az ülés vezetését, e közben Szűcs
kás) és a pinczérek foglalkozása közt Lajos, a bizottság iijonnan megválasz
oly nagy a kfilömb.-ég, hogy épen ebből, tott elnöke veszi él, amit az illés tagjai
lelkes éljenzéssel hígadnak. A tiszti
ép ezen nagy különbségt ől önként világkarba lieválasztatott még mint II pénz
ük Ki az egészséges viszonyok lel táritok: Neumann Sándor, ki ezen
tételeinek különböző volta is.
választási elfogadva, arra egy szép és
Más a foglalkozás nemcsak phisikai, lelkes beszédben válaszol Beszédében
— de még társadalmi szempotból is. kiterjeszkedik a pinezér viszonyok álta
Más éle,!rendi beosztás, más környezel, lános ismertetésére, minek után a kartársi szeleteire és összetartásra buzdít
más alkalma a nagy közönség különféle hatásos szavukban. Meggyőződésként
rétegeivel való érintkezésnek, követ vallja, hogy a tervezett országos egye
kezéskép más élei felfogás és egészen sület a pinczérek osztályának nemcsak
bajait fogja megszüntetni, hanem simák
más világnézet. Minden más.
Ha tehát az iparos segédek házon sokak által szinte nem is remélt löllendülést lóg biztosítani. Beszédét az
kiviil lakásának semmi hátrányos követ ti I*. E. éltetésével fejezi be. Szónok
kezése sem volna is íamit nem állituuk, nak szép beköszöntőjét taps és éljenzés,
csak feltételezünk) abból a mi osztá valamint számos üdvözlés fogadja.
IV. A napirendnek a taggyfijtü (szer
lyunkra nézve semmi léle következtetést
vező) bizottság megválasztásáról szóló
sem lehetne levonni.
pontja az idő előrehaladottságánál fogva
Vegyük mindjárt a legfontosabb körül ezúttal nem Iganatosiltatik. A kővet
ményt, a mi a pinczérek életviszonyait kező jiontttál Tardy fiából- ismerteti az
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Kulin M. 20 Cseh M. 20 kr., összesen
4- Irt 20 kr., mely összeg a pénztári
készlethez esatnltatott.
IV. Minták előadja, hogy miután az
üzleti változások következtében többen
eltávoztak Szegedről, Cilitek folytán a
tisztikarból is többen hiányoznak, szóikségessé vált lellát annak kiegészítése
Az, ajánlások Után megtörténik a sza
vazás, amelynek eredményeként: Kondor
Ferenc/. II titkárrá, Valacsay Ferenc*,
Götz Ferencz, Ladányi Ede, Hnllmaun
Lajos, Hangi Bernát, Kölni Vilmos és
Pojákovits István pedig inlézö bizotts.
tagokká választat!imk meg, mely bizott
ságnak elnöke Valacsay Ferencz, az
elük vez. bizottság titkára. Nevezet
tek megválasztatásukat köszönettel elfo
gadják.
V. Titkár előadja, hogy a amit nyáron
Szegeden egy magyar pinezér asztaltársaság alakult (iügyetlenül az 0. P.
K. mozgalmi bizottságától), mely A, '1'.
rendszabályainak utolsó pontja ekkép
szól: Azon esetben, ha uz asztaltársa
ság feloszlik, a fennmaradt belülit
összeg a lél. 0. P. IC alakítási költsé
geire lesz fordítandó. Az. asztaltársaság,
mint ismeretes, megalakulása után rövid
idő múlva megszűnt létezni. A hátra
hagyott jegyzékek és a pénztári napló,
anvlyek még jelenleg is Sicliermaim -I
kávés urnái vannak elzálogosít va, egy
Az 0 P. E. központi ibpesti) mozg. részt azt tüntetik föl, hogy olt a keze
bizottságába a I é. nov. hó 22 -én tar lési szabályok legelemibb követelmé
tott ülésen belépett tagok névsorát, az nyeinek sem lettek eleget, másrészt
újonnan belépendő tagok névsorával ped'g azt, hogy az asztaltársaság fel
egjiitt, a f. hó Iá én megjelenő szá oszlása uián az 0. P. Pl. elük. vezető
munkban közöljük.
bizottságának beszolgáltatandó 3 Irt 1)0
kr. nyomtalanul eltűnt. Utána járván a
dolognak, megtudta, hogy az A. T.
Jegyzőkönyv
megválasztott pénztárnoka, Aranyossy S
az A. T. ülésein egyáltalán sóba sem
bér bő i
,'
d.
vett. részt, következé.»ké|i a betolyt tag
1*. K elek. vezető bizottságának a sági dijakat is nem ö. hanem tanuk
Sugár-tála kávékáz külön helyiségében állítása szerint Lenesó Dezső vette át.
megtanult Illéséről.
Ugyancsak ö volt, aki az irományokat
Jelenlevők Itnr.dví-gii József eluo's, Sicliermami kávés urnái elzálogosította.
Valacsay Ferenc*
Göl* Ferenc* Ennélfogva az A. T. rendszabályainak
ellenül*. Ladányi kde ellenőr, rendes utolsó pontja értelmében való eljárás
tagok 1'nkliiAiol S , Hűt min L , fáin- elmulasztása is egyenesen őt terheli.
: lry .)., it-.Ssier .! , Szfti.VloV ti)'., Mindezen előadott lények alapján kéri
Ko.es■/ U. Kőim Sl. i..-eb ól- Hang! az élők. vezető bizottságot, miszerint
it.. Kondor F . sten-gasaei I . Albrecht Lencsó Dezsőt ezen inkorrekt eljárásért
N.
. Kniiii V . P.ijAkovics
Hideg I
vonja felelősségre
és szólítsa fel a be
folyt és fennmaradt, összegnek mielőbbi
I Emiik üdvözli a jelenlevőket és megtérítésére. Többek liozzászólalása
megnyitójában visszapillantást vet az után elnök a következő egyhangúlag
O. p ! li előkészíti sl vezető bizottság hozott határozatot mondja ki: Titkár
eddig végrehajtott munkájára, s továbbá megbizalik, hogy első sorban levéliieg
előadja azon teendőket, miket a bizottság szállítsa lel Lencsó Dezsőt az összeg
magára vállalt ; tudniillik: az alapsza megtérítésére és ha ez eredményre nem
bály tervezel átdolgozása a folyó évi vezetne, kérje fel az íjkor lapoku szer
június hó 20-án tartott kouferenczia kesztőjét egy ily irányú nyílt figyelmez
által megejtett módosítások élteimében; tetés megtételére. IC kettős felszólítás
a központi vezetőség ügyvivő szabály sikertelensége esetén nevezett ellen a
zatának elkészítése ; három emlékirat, törvény értelmében lóg az elök. vez.
(iiiemorándiim) az egyik a ni. k. keres bizottság eljárni.
Miután több tárgy
kedelmi minisztériumhoz, a másik a nincs, elnök köszönetét szavaz a meg
tnagy. kir. belügyi minisztériumhoz, a jelenteknek az tigy iránti buxgóságért
harmadik pedig a magyar képviselő- és az ülést berekeszti.
házhoz, mely munkák elkészítése után
K. m. I.
(mit is Tóth Endre főinté/.ö vállalt ma
gára) megtörténik az átadás a fővárosi Valacsay Ferencz, Faiulvégit Józsi t
központi vezetőségnek, mely hivatva
lesz a további leendőket végrehajtani.
Egyben Kirendeli a ninlt illésről felvett
Az 0. P E. érsekújvári, illetve a köz
jegyzőkönyv felolvasását, melynek meg ponti (bpesti) mozg. bizottságába Lid
történte titán az t/ötz Ferenc/,, Kondor iik Ferencz ottani derék kartácsunk
j Ferenc.* és Hangi Bernál tagok által ügybuzgalma s fáradozása folytán ujiahlian a következő tagok léptek be és
hitelesíttetik.
II. Elnök fölkéri pénztáritokul a pénz küldték be tagsági diinikal: Mátiy Pé
tári kimutatás előterjesztésére. Pénz- ter, Lülhk Ferencz,Holló István, 3 hóra
tárnok erre a részletes kimutatást elő 2 kor. fit) üli., Tóth .lenn 3 hóra 2 kor.
terjeszti, amely 3<i2 frl 54 kr. bevételt és IMI MII , Kaderabek Itezső 3 hóra2 kor.
3311 Irt 23 kr. kiadást tüntet löl. Kézi- 00 (III., összesen: 13 korona.
pénztári készlet maradt tehát 211 Irt
dl kr. A kézműves bankban elhelyeBarcslelepről Peleákavits István az
i zett összeg természetesen nincsen ide
(). P. E. központi (bpesli) mozg. bizott
számítva. Annak kimutatása az „Újkorságba mint kiillng belépeti, és 4 havi
Lapokban" fog közzétételiti. Tudomásul
tagsági dij és behatási díj lejében
vétetik.
III. Következik a tagdíjak besze- 1 fit 7o krt küldött be.
déso. Tagsági dijat ezúttal a követke
..Bizalnm az (isi nrölmn'. Egyesült erő
zők fizetlek be: Kandvégli J. 20, Valaesay F. 20. Hideg 1 20, Imre S. 10, vel!! Ez a jelszója Nagyszebeni karLadányi K. 20, Pakuráról S. 40, Hun társaink vezóegyéneinck, a kik ott az
P. IC. érdokélien a napokban rendez
niáim L. 40. Götz K. 40, Oziiie.r .1. 20,
liössler .1. 20. Albrecht N. 20, Kőim ték az első ülést. Mint a mozgalom élén
V. 20, Steingassner J. 20, Pojákovics álló ügybuzgó s derék karlársunk, (Iroh
Adolf
értesít bennünket, a kartársak
I. 20, Szrdánov Gy. 20, Kóvessy G, 30,

egyesülőt létesítésére irányuló ... igái
mul általánosságban, írül is az illés
tagjainak lielyesle.se kísér.
V. A központi bizottság feladatáról
Jókóy J. értekezik röviden, ebire bováltva, hogy tárgyának részletesebb
kifejtésére a következő ülés lógja az
alkalmai megadni
VI. A bizottság üléseinek tartására
nézve ezúttal csak a legközelebbi ülés
tartásának helyére, nézve történik meg
állapodás, és pedig oiykép, hogy erre
nézve, a Ganibrinus-féle nagy sörnsarnok
klllftn helyisége jelöltetik meg.
VII. Az indítványok tételénél Neuman
Sándornak egy oly értelmű Indítványa
fogadtatott el elvileg, amely szerint egy
a bizottság kebeléből választandó kül
döttség a szegedi eiiníereiiezián meg
válás'/,tolt. fenntartó bizottság helybeli
tagjainál lóg egy később meghatáro
zandó időben tisztelegni.
( A napirend ezzel letárgyaltatváu,
elnök annak kijelentésével, hogy a
tagok felvétele illetőleg a tagsági dijak
beszedése az ülés befejezése után lóg
eszközöltetni, a mai ülést bezárunk
nyilvánítja.
Kml.
Sághy József,
Szűcs Lajos_
tilkAr.
elnök.

1899. deczemb

ÚJKOR-LAPOK

abban Állapodtak meg, hogy mint kiil
tagok, az 0. P. E. központi (budapesti)
mo/.g. bizottságához csatlakoznak. Az
erre vonatkozó laggyiljlési ivek Groh
Adóit untak lettek elküldve.

3. oldal.

1862-ben elkezdődött Uj-Seeland gyar 680.000 mázsára számították. Kimutatta dőn a „Budapesti pinczér-egylet" a
matból a fogyasztott hús szállítása a statisztika, hogy Ausztráliában min társaskör megállapítását elhatározta,
19 339 Iont sterling érlékben : 1888-ban den emberre évente 270 Iónt liúsl'o- azon czél lebegd a közreműködők szeme
a behozott ilyen hús értéke 028.800 | gyasztás esik, az éjszakáméi ikai Kgje- előtt, hogy a társaskör mint olyan, a
Iont. sterlinget képviselt. 1889-ben I sült államokban 120. Angliában 105, kortársi szellem fejlesztésének a kiilöin783.371 font .sterlinget; 1890-ben jtmius Francziaországban 71, Németország. bőző helyeken való foglalkozásuknál
I-töl számítolt egy év alatt kei fi t Uj- Belgium és Hollandiában 09, Skiindiitá- : fogva szét szórt és más más kerületek
iSeelaudból 02.205 mázsa marhahús, niábatl 67, Ausztria.Magyarországban ben tartózkodó karlársakoak a társa
113.070 mázsa borjaitfis, 801.012 mázsa 61, Spanyolországban 49, Oroszország dalmi érintkezését elő mozdítsa, illetve
Ii'a: Hamis* István.
Uríihús. 1892-ben behoztak 2‘/j millió ban 48, Itáliában 23 font.
lehetővé tegye. Eme szép és időszerű
drb. bizot állatot, jobbadán birkát. Az
Az egyévi húsfogyasztás fejenként czélt elérni azonban csak úgy lehet, ha
(Vége.)
ilyenek száma 1880-ban még csak 400 kilogrammokban számúvá:
az összes kartács urak válvetve és
Dalmálországbau az étlap mindig egy
- 98 0 egy akarattal támogatják a társaskört
forma : sült juh-hús hidegen s azon drb. volt. Az 1892-iki behozatalnál Londonban
Ausztrália kontinens és Kiver Platté Münchenben
_
- ... ....... 80 4 működésében, s együttesen törekszenek
módon fagygyíistól.mindenestől együtt. Ejszakamerikában
millió darab Berlinben
- _
.
annak minél erősebb társadalmi befolyást
A juhot, egészben tűzik a nyársra, egy bal szerepelnek, Uj-Seeland pedig I J
Bécsben ... ... .............. - - - 70-3 szerezni, ha azon időt, melyet esetleg
jókora dorongra; de nem sül át egé
millióval.
....... 503 valamely nyilvános helyiségben való
szen, mert a tűzzel gazdálkodni kell;
Pária húsfogyasztása 1891-heti 309.004 de 15 év előtt még a magyar lován s- eltöltésre szántak, a kör helyiségeiben
a dorongfát messze tájakról, hol öszvérvaló közős ügyek megvitatására, illetve
háton, hol asszonyhálou szállítják a szarvasmarha, 240.000 borjú, 070.000 bau Ii3 i kilogramm volt
tűzhelyhez. Boldog ember, mondja Her ürü, 312 000 sertés, 7 millió nyúl volt; elfogyaszt évente 90 millió métermázsa az együtt és egymással való szórako
mán Ottó, ki épen jnh-süléskur érkezik csak a vágóhidakról 168 millió kilogr. húst, Í7.i96 millió liter tejet., 13 2 zásra fniditják. Amidőn még megemlít
húst villek el. Biüsszelben ugyanezen millió métermázsa vajat, . :1 millió mé- jük, hogy a i. tagtárs uraknak immár
a részesülhet abban a pörkölt-félében,
amelyet a tüdőből, máiból és veséből év folyamán havonta 110— 130 lovat , termám sajtot, 21.900 millió drb. tojást. 2 tekeaszlal ál a kör helyiségeiben
váglak. Chnrleroi-ban 50—00 darabol, Adózik tehát nz állatvilág
rendelkezésükre s intézkedés történt,
az egyetlen lábasbaii készítenek.
hogy mindennemű kivánságaik s igé
Egy montenegrói udvari ebédről beszé Páriában 800-at, Toulouse-ban 4000-et, gyónnának ugyancsak bővet
Bjszakamerika Egyesült államai és nyeik kielégítést nyerjenek, minél szá
lik, hogy n fénypontja 3 méteres, egész Berlinben 6—7 ezret. Pécsben 1892.
második évnegyedében 1561 lovat vág Európa fölhasználnak évi•nte millió mosabb látogatásra saját jól felfogott
ben megsütött sertés volt, melyet a lak le kimérés végett, Parisban meg
Irtokban
számítva
érdekünkben
buzdítva vagyunk kartársi
fejedelem hadsegéde a kardjával egy
1892-ben 21.231 lovat, 275 sza búst _______ _______
- _ 9 5040 üdvözlettel Kaszás Lajos, elnök., Gacsapással szelt ketté és belőle egész ettek
maim, 01 öszvért.
_ _ 2.208 0 járszky Károly, körgazda. Almsteuer
sült pulyka, abből pedig egy sült sza
István,
titkár.
sajtot
....
1.610-8
A
lóliits-evés
Bécsben
1847
óta
szo
lonka gördüli elő, a fejedelem saját
600 0
kásos; ekkor márczins 17-én hivott tojást----------- -- ..
Az uj italmérósi törvény 1900
kezű lövése.
- . 165 0 \ január elsején lép életbe. Az uj törvény
Kosénberg Vilmos cseh főútnak Mária össze Barlh gról értekezletre 42 orvost, szárnyast _ .. — —
i értelmében szükségessé vált az italAnna ba<leni herczeguővel tártott lako- hogy annak élvezhetöségéröl tanácskoz a mi összesen 14.047 8 ti
- mérési jegyzék összeállítása és az italdalmán 1378-ban január 26, és február zanak, — mérik is azóta ott mészár értéket képvisel.
Húsnemű számba mehet ii sajt méltán I mérési illeték megállapítása. A IV. ke
elfogyott 40 szttrvasmarlia, székekben, ma pedig félszáz év után
50 dátnv.ad, 50 hordó sózott vad, 20 200 helyt árulják és átlag 20 000 ló és abból Európa tengernyi mennyiséget rületi pénzügyőri biztosság már elkéVftdiliSZIK’i. 2130 nyúl, 250 fáczán, 30 fogy el évenle. A lóhús élvezete erősen készit, de el is fogyasztja, — pedig a I szült e munkálattal, mely közszemlére
fajdtyúk. 2050 fogoly, 20.688 bőrös terjed Francziaországban; az első ilyen szaternői hites orvosi iskola rég meg van téve a belvárosi elöljáróság (IV.
hogy az a jé sajt, a melyet Magyar-utcza 23 sz. II. em. 15. ajtó
rigó, sneff, vadgalamb. 250 hízott ökör, mészárszéket 1866. júliusban nyitották mondta,
fösvény kéz osztogat. Európában a sajt- sz) helyiségében. Pesti Ferencz kerü
20 egyéves borjú, 526 sz,opós borjú. és 1872. év végéig 81.691 lovat, 1299
150 hízol:t disznó. 1526 szil kolbász, szamarat, 81 öszvért mértek ki. Páris forgalom mintegy 250 millió kilogrammra leti elöljáró most felhívja az italmérő
456 szál májas, 326 véres hurka, 450 ostroma még inkább meglendítette a rúg; ebből Anglia 180 milliót egymaga ket, fogadósokat, vendéglősöket, a hajóürü, 395 bárány. 504 malac;í, 20 füstölt. lóhua megszokását, levágtak olt akkor készit és csak 2 milliót bocsát forga korcsmák tulajdonosait, hogy deczember
ökör, 40 fii.-tölt ürü, 350 páva, 5133 65 000 lovat. Egész Francziaországban lomba, a többi otthon fogy e l; Franezia- 2-ig tekintsék meg e jegyzéket és
ország 32 milliót készit és 9 milliót ad tegyék meg észrevételeiket, mert az
lúd, 3I0H kappan, kakas, tyúk, 18.120 1806 bán 85.090 kilót fogyasztottak,
ponty, 10 209 csuka, 0380 pisztráng, 1872-ben már 292 090 kilót, összesen el; Németország 20 milliót készit, de illetékek kivetése három évre szól és
el is ad majd ugyanannyit; hogy Svájca ] 1902. végéig a mostani jegyzék marad
3-100 egyél) hal, 5200 rák. 70110 füstölt 6'/, év alatt 7 800,815 kiló lóhust.
és Hollandia mennyit készit, nem tudni, érvényben.
1894.
karácsony
estéjén
elfogyasztott
hal, 350 tőkehal, 780 füstölt bering, 4
a franczia lőváros 55 000 osztrigát, de az előbbi 43 millió, az utibbbi 56
Herskovits Miksa, kiváló szaktársunk,
millió kilogrammot szállít külföldre.
25.000
kilogr.
halat,
100.000
kilő
szár
az O. P. E. eszmének egyik elő- és
Somogybán Kottáén nemrég volt olyan
Az embernek 32 foga között csak 4 közharezosa, Dresda • Kadebulból, hol
nyast.
05
000
kiló
kolbászt,
hurkát,
ztlakodabmit, melyben elfogyott 1
van tépő munkára alkotott és ezek a egészsége helyreállítása végett közel 2
75.000
kilogr.
marhahúst.
Párisiién
a
kövéi
i borjú, 1 bízott sertés,
szemfogak. Ha ezek indokolják az
3 Artány, 2 hizlalt ürü, :>2 nyúl, 12 kiállítás alkalmával naponta átlag embernél a húsevő szokást, mint nem | hónapig tartózkodott, - a napokban
kövét■ lúd. 12 hízott káesa,, 145 csirke, 158 810 kiló bús fogyott el, amellett egy antropologns érvel: úgy az ember haza, fővárosunkba érkezett.
Személyi hlrak és halyváltozáaok.
levesttek 35 Ijítk, 1 nagy börtön zsir, 38.000 kiló szárnyas és 37.194 kiló hal. eledelében csupán 7,-részt keilene a Roller
János derek Ugybarátnok a kaposvári
Bées
elégedetlenkedik,
hogy
1880-ban
800 1:ojás, 18 sonka; atmy:i kolbász és
húsféléknek képviselniük, holott azt korona szálló MobnlSpineiéri állását Ulti be. —
hűikéi. Rogy .jó veloeiped 10 perczig csak 800 ezer drb. nagyobb baromfit látjuk, hogy ma az ember inkább hús, Putror Ferencr és Csóka Frigyes az erzsébetgurulhatott voIna rajta, ha hosszában (káesa, liba, pulyka) és 1.912,000 apró mint egyébb evő. És ezt nemcsak a vári Hamisa nagy kárábáz íüpiaczéri állását
foglalták el. t’gyaoitt nyert alkalmazást Walenrakták volna ö
kocsonya, 2 jószágot (csirke, galamb) fogyaszthatott hideg éghajlatú tájakon cselekszi, a hol tlny
Samu lelkes mozgalmistánk, mint aegáde l; mert Budapestre nézve ugyanakkor
tckiiiI ludtnáj, 60 font vaj.
csakugyan szűkében van a növényi piuczér. — Érsekújvár. K. J. tudósítása: CiuA régi magyarok is rendeztek családi alig félannyi lakosság mellett nagyobb eredetű eledelnek, hanem meleg vidé cror Lajos, derék tlgybarátunk, ki 8t heti katonai
ünnepeiken kekatoinbát Thnrzó György mennyiség jutott, a nagyobb szárnya keken is, hol könnyen ártalmára lehet kötelezettségének elegei tévén, az itteni Krcmlthalotti torán 1017. február 19-én elfo sokból 1 006,000, az apró majorságból az állati eredetű eledel bővebb mér féle sitresarnokban volt fSp. állását újból elfoggyott 10 ökör, 43 borin, 114 birka, pedig 2 974,000 drb.
Belüliben a marhavágás hivatalos téke.
311 liba, 091 csibe, 117 drb. egyéb
szárnyas, 2 drb. szarvas, 1901 hal, adólnjstromnk szerint 1893. I. felében
1000 drb. tojás és 1 mázsa sajt. Ennek levágtak 185.281 disznót, 50.806 borját,
a fia lakodalmakor csak a helmeezi 37.094 juhot, 15 004 ökröt, 14.794 levárban többe került a vigság 100.000 kenet, összesen több mint 800.000
— Felhívás előfizetésre. Tisztelettel
írtnál; a laknzás 10la. november 25 én mázsa bús nyerése végett; ha ezekhez
Bilisén végződött és elfogyott 17 ökör, számítjuk a lóbúst és baromfit, Berlin félköreinek mindazon előfizetők a kik
00 birka, 211 kos, 20 barju. 50 ntalacz, ben minden emberre naponta */* font elöf. dijaikkal hátralékba vannak, hogy
bús
esik.
azokat
mielőbb beküldeni szívesked
300 kappan, 75 liba. 1000 tojás és
Kanadából már 1870-ban hetenként jenek. Felhivatik továbbá mindazon t.
1124 drb. hal. Mikor pedig Thnrzó
Borbála Erdiitly Kristófhoz Itteni nőül, 1000 mázsa bús érkezett Londonba, e szaktársul nk figyelme, akik még óidig
29 tehén, 30 őz, ugyanannyi bivaly 10 mellett 2250 drb. vágni való birka. nem voltak előfizetők, hogy az „Ujkorökör. 110 borjú, 200 disznó, 250 bárány New-York és Philadelphiából 1870. július Lapok" megrendelése s előfizetés dijaik
1100 tyúk került kéz alá és 0000 drb. és 1877. márczins közölt 299.088 mázsa nak legalább is egy fél évre való
tojás ment el; ezt. a mennyiséget pedig friss marhahús érkezett, az évi szállítás beküldése esetén, a fővárosban meg
290 akó sörrel, 650 akó bon al lecsói- meghaladja a 400 000 mázsái méltán, jelent 40 (1) 47 (2) 48 (3) számokat,
midőn már 1877. inárcziiisban 07 079 ingyen kapják. Az előfizetési tlijjak ezen
ták le.
* kiadóhivatala,
Nevil Györgynek, mikor 1470-ben mázsát tett ki azon egy hónap alatt. czitnre: „Újkor-Lapok1
És Anglia nincs megelégedve a tejen VIII., Vas-ti. 18. küldendők be.
Yorki érsek lett, elfcigyon a
A ..Pyramisok hazájából" Írója Vásár
lakomáitin 500 mérő búza és 104 tonna ként 105 lontnyi húsfogyasztással évenle;
ett 80 drb. kővér túlok, 6 vad- alakított társaságot, mely Oroszország helyi Károly, lapunk kfilmnnkatársa, a
ban Radzivilov és Volotshinszkban ren ki övéi körében, a fővárosban három
bika, 1004 ürü, 300
3000 lül1, ttgyanannyi kappan, 300 ma- dezett be nagy vágóhidat, hogy friss hónapot töltött, a napokban Rómába
lacz, 100 páva, 200 daru, éppen annyi marhahússal lássa ei p. szigetországot utazott. Kitűnő szaktársnnk azon óhaját,
bátáuy, 2000 tyúk, 4000 vadgalamb, A tiszti ia megailta hozzá az átviteli melyet legutóbbi üzletben tartózkodása
szintén annyi szalonka. 100 vizitjük, engedelmet és az oroszországi hús még helyén Caiióbau akart megvalósítani.
1000 törj, 200 öz, 4000 rőtvad, 1500 Hamburgon keresztül szállítva is keve — hogy kelet vidékét a a szent földet
— Lapunk levelezői és tudósitől felpástétom, 5100 tál gelée, 200 ponty, sebbe kerül, mint az amerikai, inért a beutazza — a tavasszal valósítja meg.
A budapesti pinczúr-ogylot, a tagok kéretuek, hogy a területükön előforduló
100 tinta. A ynrki kastély kliinyéke szarvasmarha Oroszországban aránylag
hoz a következő felhívást intézi: Tisz sz&khlreket és üzlet-változásukat, a lap
az Állatoktól néptelen lett, annyit föl- csekély áru.
megjelenés
előtti rendes időben bekül
Ausztráliában a mesésen fölszaporo telt tagtárs úri Az őszi idény beáltával,
főzÖU-siUött 82 szakács 513 kukta
segítségével; az asztaloknál 1000 ittas dott birkák búsat 1854-ben már nem amidőn a zordabb időjárás a zárt helyi deni szíveskedjenek.
— Nagy idők. Véres és dicső emlékére
élvezte senki, csak a zsiradékok ked ségekben való tartózkodásra késztel,
szolgált.
Az angolok ma is kiválóan húsevők. véért főzték ki az állatokat, úgy hogy van szerencsénk kiirüuk helyiségeit t. int bennünk és emlékeztet a fővárosi
A nagy fogyasztással szemben már ez ekkép kárba ment búst évente tagtárs ur b figyelmébe ajánlani. Ami KoionaUerczeg-utczai volt Pilvax kávé-

Állati eledeleink.

Különfélék.
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Sertés kg. 3(1—40 ki'. Birka
tisztelt és szét Atett szép úrnőnknek, barátunknak, mint a Bal.i.-.-a-Ujci m,in
Vadak'. Nyúl drb.
Kass Jánosnénak nevenapia, a melyre aknak, kik képzelt szakférfi ni. s a vá
z kg (iO kr., szarvas 85 - 88
az itten alkalmazásban levő kartác ros Társadalmának is egy érdemis lúg
íiió í.'i- lökr.. I'áez.án párja
suk, már jóval előbb készülődtek. A ját nyerték.
— Érsekujvártt a iégi jó hirnevü
készülődés lassan és titokban folyt,
úgy hogy erről senkinek (?) még csak „Arany oroszlán" szálló
sej telnie sem volt. Amid n elérkezett lejt- B f. I
lak eddigi derék délvi
* Yárva-vártuap, a pinc/.érkar ünnep alkah
lőbe öltözve kereste lel úrnőjét ,a kit bérlője Bittó Aulai,
Ott Károly ti pinez.ér köszöntött lel tartamra bérelte ki.
— Uj kávés. Böbék Gy. közismert
szépen, melynek utána egy remekmű,
szép virágtartót ékítve — ezüst an pinezér a Nf.gybecskereki Lloyd ká
gyal szoborral — nyújtott át neki » házat átvette és annak helyiséged
pinozérkar nevében. Úrnőnket, a hit o.-innal és szépen berendezve nyitó
ragaszkodás és tiszta szívből jövő sze «ieg. 8ok szerencsét.
A fővárosi Budai részen ujoui
retetnek ilyetéoképeni megnyílván u- I
Jegyzőkönyv.
lása igen kellemesen lepte meg, a [épüit Vigadó'' kávéház helyiségei!
melyet nem is hagyott viszonzatlannl ..........Baner Ignátz az Andrási)'Felvét eteti a lipesti pinezér egylet
i“ kávéház közismert s v
az ép jelenlévő kedves lőnöküiik,
nek 1899. évi nov. 18-án tartott választ
Kuss János ni', a ki t-z alkalomból, lulajdonosa nyerte el. Az impozáns .-I
mányi ülésen.
1. kié
derék pinezérkarának úrnőjéről való , ben épített s külön
Jelen voltak: Kaszás Lajos elnök,
kázéh.íznak
megemlékezését egy igen sz,ép
Kiassy Boflog alelnök. Almsfe.usv István,
szádban méltatta. Hogy nrikénl estek msi y/ionef-i'zég szállította. Az uj kávé- I. titkár, Lukacsok Ferencz II. titkár.
nekünk ezen szavak — lejez.ik be a ház íöpinezéri állasát Haramy Gyula Gajárszky Károly körgazda, továbbá
sorok — csak azok tudják, a kik toglnlta el.
Stnlzl Nándor. Kiss Henrik. Henzel
ezen szép és más alkalommal is, itt
— Vendeglö-átvétel. ( Helyreigazítás). Laios, Pfeilma.ver Antal. Gelbmann
látjuk előttünk és tapasztaljuk velünk Legutóbbi számunk .külöiilélék" rova András, Csizmadia János, Orosz Samu
szemben méltányos éi szives bánás tának hírei közt tévesen adtuk, hogy és Klosz Kálmán választmányi tagok.
módját kedves úrnőnk és iőnükunk- a hely beni Doh-nlczit 58. sz. alatti
I Kaszás Lajos elnök üdvözli a vá
nek. akiket az Isten sokáig éltes- Kosa-Í'éle vendéglőt Györfy Sándor lasztmányi s megköszöni azt a szives
vette át. Tévedésünket ezennel helyre fáradtságot, mely az egylet részére
igazítjuk, a mennyiben az uj vendéglős rendezett tánczvigalom sikeréhez járult.
— Kávélerem Bpes'en a Wssselén;
Ltgely Gyula, akinek szakszerű veze Határozati képességét látva az illést
iitcza 40. szám alatt Riegel Károly t
tése mellett, az elhagyatott üzlet már megnyitja.
rekvö ifjú karlársunk kávétermet nyi
lőtt, a melyet jó kávéházi italokkal ét is ujá lendült. Sok síiért.
II. Lukacsok Ferencz II. titkár fel
lekeaszlallal ellátva — szépen és
— Elfogyott lap számok. Lapunknak olvassa a múltkori jegyzőkönyvet melyet
tán rendezett be. A jókarlársi kezekb; f. é. okt. lén Budapesten megjeleni Kaszás Laios, Kiassy Bodog, Almsleuer
kei ült kávétermet kari ácsaink ügye
számai teljesen elfogytuk, mi végből is István és Lukacsek Ferencz urak hite
mébe ajánljuk.
lapunk kiadóhivalala ama tiszteletteljes lesítettek.
— Uj ölterem és kávéház. Végit Lá>/
megkérést intézi azon elölizetökhez a
I I I. Szegény gyermekek felruházása
kiváló szaktársunk, ki mint föpinczi
kiknek a nevezett (40.) számok még ügyében a gyűjtő ivek ki lettek bo
Bpesl, Iircs, Szeged, Kolozsvár, He
megvannak s azokra szükségük nincsen, csátva. A kör gazda indítványára a
kolesfUrdő és több nagyobb város el
hogy ezen példányokat átengedni, és hölgy bizottságra vonatkozólag a kö
kelő üzletében gjüjlé tapasztalatait i
postafordultával beküldeni szivesked- vetkező urhölgyek kéretnek lel: Kiss
szakképezte magát, Nyárád-Szeredá
Henrikné. Zalaimchl Istvánná, Patonay
a takarékpénztár emeleti részének
A p p ó és v e g y e s h i r e k .
Gézáné, GálRBi' Ödönné, Henzel Lajosné,
hátnlió helyiségében „központi" tziuij
Amerikából a zsír és serlés behozatal mfir Marcziuka Józsefné és Hegyes! Mariska
mel, egy a mai kor igényeinek teljesem
' " - - —nlfimijnkat is a nyakunkba cső"'"- kisasszony.
uieglrlelö szép kávéház és éltei un t
IV. Az. 1899. november hó 8 án renrendezett be, a melynek megnyit
| dezelt tánczvigalom tíszln jövedelme
f. hó 2 án lesz Az uj vendéglő kil
| 119 Irt Ili kr. mely összeg az egylet
Ízletes konyháját, valamint ti-zláit kézi
pénztárához lelt csatolja. Fentebb em
természetes borait, ajánljuk a közönség
lített összeget Gátser Ödön pénztárnok
figyelmébe.
vette át. A pénztári kimutatást periig
— Az automatákról. A mai vi fisban mfir
Stfilz.l Nándor vigájmi pénztárnok kiváannyi féle és sok msekbe UltOxik fel a Indinatára Pfeilmayer Antal és Gelbmann
rafiny, hogy az i inberek azt som ludjfik, hegy
a sok kör111 melyiknek barfits&ga vagy tfiisftsáAndrás számvizsgálók állal hitelesítet.gftéri is epekedjenek. — A költészet a fealésztt,
lék. A befolyt felülfiz.etöknek ezúton
a physika, a bölcselet tlb, kotuoy és szép tu
mond az egylet választmánya hálás
dományok — senkiitek sem kellenek. Kz nnid
köszönetét.
lcgalfibb ney ISIezik, hogy hódol
az a
V. Az. esedékes alapítványok 9 páI lyázói közül a kövelki'zök nyerték el és
kttl el sem képzelheti a inai korszak ts ni
pedig : Az ipái társulati alapítvány egyen
ként 25—25 fit. fleisz.ler József és
avasra'' “
hol több emberekfordulnak ’ v.
- Az
' ........
tnfia vagy megálló hely
Wagner János. Katnmer-féle 22 fi t 50
űéin ékeskedik, az rímstges
kr. Munter Ágoston, Dréher-féle 20
lalnsias vagy puszlain-snak
fit. Walduga Gyula és az Aich János
féle 20 frtnyi összegben Kigel Dávid
tűnjön lel ?i nniiyi önműködő készülék. Autopályázók és egyleli tagok nyerték el.
li-bbi éiiouk. M.ndeu uag)»bb litezAbaii egy
A szavazás a pályázatuk fölött egy
hangúlag adatlak le.
ként alkot fogóimat, hogy a t, Antoinalfiha
VI. A tagsági könyvek nyomtatását
niindenr. és minden segítség nélkltl lesznek, vagy
végeznek. A vendéglők konkurensei. „ftnr- uk
j Stotz.l Nándor Tálalta magára.
és „B«J?if'ekr5l színié ngy t-lszik, mintha a
Több lárgy nem lévéu elnök az ülést
jé e« pontos kiszolgálási Ck maguktsljrsiteuék.
berekeszti.
Pedig, hogy nem így vau, csak akkor látjuk
Felülfizetések: i(j. Konnner Ferencz.
n,időn ezen helyeiül) u kivfinesisfig elvesei btniiünkel lil tudjuk
! f> Irt, Kaszás Lajos 5 frt, Glaszner
I Fíllöp 8 irt 50 kr, Wonke Géza I fit
Z' ii l-'líj vesTtS az egész1
I 50 kr., Oetl Béla 1 frf, Oetl Aladár
I bt. Kollárjuk Béla 1 frt, Buronkay
Jenő 1 frt. Koppek (hírnél I frt.. Kratoeluvill Ferencz I Irt, Greibidi Mi
k l é kül szintén képtelen
nagyon megörvendeztetett bennünk; a hály I frt, Potttcsek István I fit.
mit köszön is t. baiálunknak e lap szer- Németh és Kovács 50 kr, Weisz.
Aranka kisassz, 50 ki. Sz.iarszky Fe
I.ili-I .,;i ”'|, ,1 .1 I
. ../. I,n,u. I, Ilii .ok
rencz 50 kr, Kratochwil Kde 50 kr.,
kal kcveaehbe bellii, ni nt a vendéglőben! kd- <•>■1-011/ lm a jelenlegi nagy "elfoglalt Gaál Andor (Tiirócz-Szt-Márton) I Irt,
sága
és az 0. I'. K. dolgai ide nem
lekexés Ezt különben nekünk szükségtelen bi
zonyítani, miután a napi tapa-ztalal mntatn. kötnék. Kzek nem engedik, Imgy azok Kovac.-ik I, 1 frt. Összesen 27 fit.
hogy az „Automata hugit* siti. nevezi!II a hitből is ismert s párját sehol nem
Imiit, I
Kinl.
tani bélyegjegyek a I,irgalmukéi teljesen hl vo „fiaitok, a lénye- belükkel kiiroti cségerc.k találó jó izü eledelek, különösen pedig
doczfira is a legrtkAlib látogatottság és tolyloAlmsleuer István.
natnak
most: a piirkölödiill káposztába takargatnt malacz pecsenye, a pirított disznóKedves meglepetés. Hogy mennyire
hálás és jó vért szülő a mindenkivel
- ABalassa-gyarmatijóliiril „Zrínyi" máj slb. pompás falatok megizlelve
Jegyzőkönyv
szemben lanusiló nyájas és leereszkedő vendéglő vezetését ujabhan Finger Ká legyenek. A mi a borai jóságát illeti
bánásmód, híven jellemzi a következő, roly közismert szaktársunk és buráiul,k arról nem leszünk említést, miután azt nn-ly felvétetett a Londoni M. I’. Kör
de sajnos nálunk oly titkán elBlonlo'ó vette át mint üzletvezető. A konyha egyik munkatársunk versben éuekelle 1899 évi október 29-én tartott kózesemény. A szép és megható esetről vezetése az uj Üzletvezető derék nejének meg ... . Jó mulat ást'.
gyüléséröl,
az ezen alkalommal résztvettek egyike gondját képezi, a mi garaucziául szol
Élelmi szereli. (At jegyzék aVAsár•L li-n voltak : íJoiskáhk Mihály. I.ueh
gál a vendégközönség bizalmának. Gra csailiokhö ).
//ma: marhal,lls hátulja Ferencz,, Kafifiler Ifezsö, Stojunovils
a következőket közli:
F.
é 20 áll volt Katalin, a lui tulálunk úgy az nj üzletvezető Finger 8(3-40 kr., eleje 32-38 kr. Borjú ki. Győző, Schieder Ferencz, Fttchs Pál,

ház, a melyet az idevaló ember jelenleg,
Schovanetz kávé.háznsk nevez is ismer.
A 48-as idők elején ezen kávéházban
játszódtak le ama nagy jelenetek, a
melyek mintegy elösegitöi és sie.telöi
voltak a világra szóló magyar szabadságltarcz-nsM. A nemzet daliái, az
akkori magyar ifjak itt jöttek össze
megbeszélni s vitatni a nagy eseménye
ket és Petőfivel s ennek harczias ver
sére, itt szőtték s forralták a terveket.
A nagy időkön ezen oly sokat látott
s hallott kávéházat a mostani tulaj
donos Petőfi-emléktáblával jelöli meg,
a melyet Küllő Miklós, a marosvásár
helyi Kossuth-szobor miutázúja lóg
ke ziteni. Ajánlanánk Sehovaneiz urnák,
hogy kávéházát, a jelen esetből kifolyó
lag az emléktáblán kívül még egy al
kalmas czimtnel is, mint: Petőfi — vagy
Szabadság kávéház — örökítené meg
— „Automata-tulajdonos " Mull .-zá
rnunk különféléiben azt irtuk, hogy Rezső
Mihály a Muzeum- és Károly-körút
sarkán levő Automata vezetését vette
át. A mennyiben ezen hír közlésünkbe
sajtóhiba csúszott, és léces inforn,átlón
alapult, ezennel helyre igazítjuk, Imgy
nevezett kartársunk nem a iluzeiim- s
Károly körüli, hanem a Muzeum körul
és fír. Károlyi-vlcza sarkán levő An
tóniát mint tulajdonos vette át. Kgyben gratuláljuk.
— Esküvő. Czigány Ferenc?., a szegedi
,.Knss vigadó'1kávéház számadó-pincére,
f. é. nov. 21 én lattá esküvőjét Kikindán, Gehiitter Francziska kisasszonynyal.
— A fővárosi vigadót, mint egy előző
számunkban már megírtuk, liokor János
ur a tóvárosi pavillon jeles bérlője vette
át. A nyári szak alatt a főváros állal
teljesen újra renovált éttermi helyisé
geket, az uj és kiváló szaklönbk elő
kelőén és elegánsan rendezte be s azt
fényes ünnepélylyel f. é. November 25-én
nyitotla meg. A fővárosi vigadó töp.
állását ez alkalommal Maár Ferencz
és Schneller Ferencz. s a fizető pinezéri állásokat Bognár Sátidor és
Bereczky Imre kartácsaink foglalták
el; Frey Gyula és Kémeik Károly éthordók. Az üzletvezetői állást Weyer
.T. tölti be.
— Zentán és széles környékében elő
nyösen ismert szaki ácsunk Vörös Flótián, a saját uj épületében egy igen
szépen és ízlésesen berendezett étter
met és kávéiiázat nyitott. A jó és szak
avatott kezekben lévő vendéglőt az
ottani, velamint a vidékről berándnló
és az átutazó közönség sáriin látogatja
és pártfogolja.
— Uj postabólyegek Tátraiévá, hogy 1900,
janufir 1 -ével kóronaóilóbhanszámított uj postaérlábczikkeket hoznak forgalomba. K- pedig,
mint értesülünk, kfizatkezö postabéiyegekot ad
nak ki: 1 filter, 2 fillér. Az 1 filléres (lélkros)
levélhélyeg csak kiegésiitü jegy less. A 2 fillé
res hirlaphélyeg marad, Ezenkívül lesznek 3, 4,
5, 6, 10, 25. 80, 50, <10 filléres, 1 koronás és
II koronás postabélyeg-jegyek. Lesznek továbbá
0 filléres (helyi forgalom ti 10 filléres ftovább
menő), zárt levelezi lipok. A nyilt levelezö-lnsok beliiSldi forgalomban 4 filléres, válaszra
zánva 4—4 filléres poslabélycgjegjokkel lesz
nek é.látva. Az, 5 filléres levelező-lapokat
Ausztriával. Bosznia- és Herczegovinával, Kémetországgal, Szerbiával éa llontenegával való for
galomban. a tíz filléres levelező-lapok,»! pedig
a nemzetközi forgalomban fogjék használni
KzenkivDI nyomlatnak kis- és nagyohh alakú
10 filléres levélheritékot. A eaállifáluvelekértéke
megmarad koronaértékre átszámítva. Nyomtat
nak továbbá 10 filléres postatakarékpénztárt

HIVATALOS RÍSZ,

1899. deczember i.
Büki Imre és Nagy Siliidor. Elnök az
Kire megnyitása kapcsán szívélyesen
üdvözli a megjeleni tagokat és elren
deli a múlt kő/,- fa választmányi iilfa
jegyzőkönyveinek felulvaaáaát. Elsőnek
hitelesítésére Lacii Ferencz is Nagy
Sándur, utóbbira Fuclis Pál és Schieder
Ferencz urakat kéri íel.
Klii'ik tudtára adja a közgyűlésnek,
hogy a Budapesti Pinczér Egylet tagjai
folyó év oki. havában átírnál ajándé
kozták meg a köri. Tudomásul adja
továbbá azt is, hogy az az iránti kö
szönet nyilvánítási a kör nevében ö már
ki is fejezte e nagylelkű adományért.
Volt alolnök Frenreisz Antal vala
mint Bayer Jenő pénztárunk tisztsé
gükről lemondtak; előbbi „Yorkshire“-ba
történi elutazása lolylán, utóbbi (isme
retlen okból. A kél üres tisztség be
töltésére nézve elnök Lacii Ferencz
mai. min alelniiköt, Iíappler Rezső urat
pedig mint pénztáritokét ajánlja. Ne
vezett urak e tisztségekre egyhangúlag
inegválasztaliiak.
Elnök előterjeszti a pénztári kimu
tatást a következőkben: A régi tiszti
kar átadott tr> font l 2 shillinget és
O'/s peitcel, mely össszeglien loglalia
lőtt tt font 10 sbilling '/, penny kész
pénz, kölcsön nyugták í Iont 12 shilling,
egyéb behajtani valók ö-szege I Iont
1(1 schilling ti pence. Aug. 20. óta be
folyt tagsági dij fejében I font 17
schilling. bélyeg-pénz lejében 11 .-lnlliug
-í pence. Budapesti Pinczár Egylettől
2 Iont 10 sbilling í pence, egyéb be
vételek 0 sbilling 1 penny. Ebből le
vonandó 2 font II shilling IIV, kiadás.
Kölesöli nyugták összege 12 iont 2
shilling, egyéb behajtani valók összege
1 font 10 shilling 8 pence, marad jelen
legi készpénz a pénztárban ."> font 7
sbilling. A kör vagyona pedig 18 font
10 shilling és H penny. Tudomásul véEhmk áttér ezután az alapszabály
10 §-ára, melynek ó) pontja értelmébeu
minden rendes és rendkívüli tag, (ki
hal hónap óla Ingja a körnek) igényt
tarthat a kört terhelő élelmezésekre
november 1-jélől márczins l-éig, de
csakis oly esetben, ha az illető tag
anyagi veszteséget szenvedett. Azon
további jelentés, hogy ily élelmezési
báiTza személyenként 8 „pence'1-lie ke
rül a körnek, tetszéssel jóváhagyunk.
Karácsony-est ünnepének megölését
a közgyűlés ez évre is elhatározta. A
deficit kikerülése szempontjából azonban
süíhségleleimek jelenti ki a lényt és
pompát. Bővebb intézkedéseket a vá
lasztmány fog tenni.
Elnöknek még azon indítványa fuga.llalik cl, hogy a kör fekete-könyvet
szerez be, melybe. mind azok nevei,
kik a kört megkárosították vagy a kör
ből más terhelő ok miatt töröltettek
helegyenek iktatva. Több tárgy nem
lévén, elnök, miután a jelenlevőknek
köszönetét tolmácsol szives megjele
nésükért, az ülést berekeszti.
(K. m. f )
Bocskaiik XI., elnök.

Gyászrovat.
Fbeuspanger Ferencz, a vasvármegyei híres vendéglős c-alád-ik egyi
kének sarja, régi jó kartársunk elköl
tözött közülünk. Módoson hali meg e
hó elején, a led legutoljára a Bnig-léle
szálloda föpinczére volt. Kartáraaink,
kik közt számosán voltak személyes jó
barátai, bizonyára fájdalommal fogadják
e hírünket. Megillet ödésünk és részvé
tünk szivbeli kilejczésél fogadják szíve
sen közelebbi hozzátartozói, kiknek bá
natát mi is osztjuk. Béke legyen vele
odatönut I
A nagyváradi vendéglőskarnak és
pinczér-egyletnek ismét gyásza van.
Legrokoiiszelivesebb tagjainak egyikét,
Fehér Zsigmond vendéglős ural temette,
el e hó 2i-én. Az egylet e haláleset
ről a következő gyászjelentést adta
ki: A „Nagyváradi I'inczér-egylef
szomorú kötelességet teljesít, midőn
tudatja, hogy buzgó és érdemes tagja:
Fehér Z-Igmond vendéglős, f. Iió 22-én

5. oldal

U J K 0 R-L A P Ó K
délelőtt II órakor ifi éves korában
meghall. Temetése f. hó 24-én, pénte
ken délután :•! órakor megy végbe SzentJános utczai lakásáról a ref. egyház
szertartása szerint. Béke poraira! Nagy
várad, 1890 november 22. Sarkadi
Ignác/, titkár. Stern Hermán, elnök.

Az elhagyottak.

S iniudenkitól elnagyoltan
fis vágkáp illetedve,
All két ti Cili ik Brill- csöndes
Ki magányai uyugliclye.

ke/.elcsen táintttlnU Ügynökök rovására !
som. Síit még az egynémelyek felfo
gása szerint megengedhető taktikát sem
tartjuk méltó eszköznek ahhoz a ma
gasztos czélliuz. ami lapunkat az ugvnöki
rendszer elleni hadiáraiban vezeti. Éppen
azért mini folyamodunk az itt felmerült
esetben sem semmiféle taktikához, liá
néul léit engedünk a vélemények szabad
megnyilatkozásának. Egyébbként pedig
legyen itt az igazság bárki részén e
kivételes eset is csak a mi álláspon
tunknak megerősítésére szolgál, és pedig
azon pgyszet ii és régi, de annál igazahh
közmondás erejénél Ingva, mely sze
rint, a kivételek csak megerősítik az
általános szabályt.

S z e rk e s z tő i ü zenetek-

Ágaiknak levelét,
Hiillujljík le; be takarva
A két nyugovó helyét.

íiUltluk, hogy az „l'jkor Lapok" pontosan viseli
, magái, — I,' a „Vasárnapi Krónika" H „Képes
j Politikai" lapok n ott vannak már midig. MegI rendelni ha nem kétszer, bál egyszer rendeltük
meg, ita valami Inba fonlnl elő a küldés körül,
to.-ék csnk bninu.tk reklamálná majd tovílibi-

Audaludva a burán Illáik
Az elhagyott két sírra
ti- olvasom, hogy mivagyon
A keresztekre írva.

jöjjön, az1Sn ntegy a inicuk is. Addig is üdv!
W. F. Zlmsny. fipcu úgy lesz a mint reméli
t. kartírsmik, csak nz elvén — pártolni llizonvizen kérésziül az „üjfcor-Lapot" s az 0. P. B. t
— no tessék többé változtatni. Kbböl követke
zik aztán, bogy a 15-iki lapot már eddig biz
tosan a rég ol is olvasta, Üdvözletünk!
B. I. London, llát az áldóját, jó magának (
szép Öcsénk, mit csináljunk úti ezekkel az A,.oki I

X e vegye rossz néven jó I ram! M. János,
Som mehetek, mivel messze Zent* város;
Legkiváit olyannak esik távol Pesttói,
Kinek aprópénze kifogyott a zsebből.
Hej, pedig részt venni olyan disznótorban,
Ahol mint a nektár, oly |ós Hízta bor vau ,
Volna nagy ürömöm...
Mndazáltal szivis bírását köszöuöin. K G
K ia d o h iv a t a li ü z e n e t e k .

V. F. Szegéit. A II... nak áladott nyugták
rendbe lioznttak, a lap r. küldésére nézve eliutéztetelt; a kis naptárak f. hó d-4n küldetni
fognak. A beküldött előlizelök dijai: Stílbútor
Mdiály nr ' , év, Hangi liernát ur1, év, Gbtz
Ferencz nr ' , tv. Klímán Imre birfiu '/■ ív.
Bergmun Péter boriin 1, év, Grünfeld Adolf
nr ', év, Pojákmits I
—1
Hull. Bilikul Pániéi ur 1, év, Kon
dor Ferencz ur 1, év, Uebenlritt Károly

Ktiby Etrib'-kkel ? Igaz. liugy szépnek szépeit l
és ennivalók. Kgyik szóké, másik barun, a har
N Y ILT -T E R . ó
madik lulipiros-rozmariiigszál. De mi haszna,
j ba nem elevenek? Az ön által proponált válasz
Azon alávaló rágalomra, melyet elle
tásnak is csak így volna értelme. — Hogy az
Gutli József kartársunknak múlt szá 0. 9. K, kész lesz-e és olyan palotája leend-o, nem Gulh József e lap f. hó Ifr-iki
munkban közölt- czlkkére a következő amilyen az ..üjkor-Lapok' elején van, amire számában világgá bncsájtHiott, kijelen
haza érkezik t
Bizzfli erőnn ; — L-.betóleg
levelet vettük:
és Ián nem is fog sir.i annyit várni, mint a
teni, hugy ez csak egy zsarolási kísér
Tekintetes szerkesztő ur I
nnur.-zír elmaradt vsla-z-ttsenetre. I'.lrözlulaz let, melylyel Unthegy pár forintot ükait
augoi 0. i . E-liláknak! — U. i. Jönni jöhet,
Vonatkozással becses lapjának folyó
kicsalni; és hogy én Guth ellen semmi
lió lö-ihi számában „Ezer forintos
it. ). t.yiit*. Kidig már: kittet Ilii a lilák...
— Seb 1 Jászberény. I.'gynuesak ti beküldött csalást sem közvetve, sem közvetlenül
ügynök" czimü, Guth József aláírással czinteti
niont, de így kir.dnyt késtbb.
L. I.
megjelent közleményre, illetve az abban Szabadka, 1, S. (s il. I. Bpest 2 Ca.. tornyai, el nem követtem, igazolja az a már har
Grosz Ödön bpesti pinc/.ériigynök ellett beknek : A levelezőkkel kissé késői tetszetlek, madfokú bírói határozat, melylyel Gutliot
irányuló — hitünk szerint — alaptalan mrr: az fÁ-/,.-o'.t ekkor már ebnetdek. Szóval cl az ellenem indított perév‘J 79902/99.
és jogtalan támadásra, tisztelettel fel kerlileollók egymást az utón. A lapot azonban szám alatt elutasította.
ntinilciiki ugyanazon így időben kapta, inért a
kérjük ttgy egyetemlegesen, mint egyen niozgiiigyek miatt késtek. Ilc azévt a síirgeKülönben erkölcsi reputáczióm ellen
mázkor is. Jó egészíégct, éltes
ként az alábbi nyilatkozatnak becses Isi. kérjük
nniidnyáiiiiitiuuk !...
intézett támadás megtorlására már meg
lapjában való közzétételére.
V. B. Zilál,. A kérdezett csakugyan az. akit
tettem
ellene a lenyilft feljelentést, mely
öu gondod. NemT-, haliéin I'. száz l ’óllt.. stb.
I\ nyilatkozat szövege ez.)
L. N. Újvidék. T- hót akkor azok n ludasok, nek eredményét annak idején a imgy
akik a saját akarata ellentre eljegyezték es
„Mi alulírottak tisztelettel kijelentjük, m
közönség
tudomására hozom. Ezzel az
egaázasi'.utták.
M
i
azonban
önt
ezennel
lelhogy Grosz Ciliin budapesti pinezírilgya Iiyiiiru izép rózsa tánczaiból és 11'.’)'
nlikkel éveken ót (teleli ömckUttelástieu olilioznk
ügyel részemről a bírói döntésig befeállváu : alkalmunk nyílt az ó jellemét kos- a laint óhajtó . .. szabadra eresztjük. A többit
iiierui. Tapasztalatainkon alapuló teljes ÍrniaL. E. Szeged Ki a lista titft issza, —
ruzottsftggal tiyilatkoztaljuk tehát ki. misze- Oda
vágyik mindig jissza. - Kz igaz. de az
Bndapest, 1899. nov. hó 30.
rínt mi örosz Ödönt egy igazéit feddi.ellcii
jellcnill tisztességes egyénnek iamerjllk, aki Iák u lapot.' —Ti ii már i i is kiejtenék f Az elöl.
viworgalraévíl Uradhntlsnul küzd a létéit nov. lf.-éit jártilos Üilvl
Grosz Ödön.
I N Mihály. Kizy kis türelmét jó társunk,
mint liozzétaitezóiiink a inuntiiiuopi kenyeret. mostSz.kevés
a hely, de még kevesebb az idő.
IMiiéi:--- k luk rl:.:-■ i'őiiáoő utl,»,:r.uk
ieiy.
annak nyílt kijelentésével, hogy mi Orosz :.,v,'l
N I. Segesvár. Köszönet, mi sohasemlinzagK. F. Kolozsvár. A levélre levél
no agyunkat, hanem tisztán <s egyedül a sznuk Üdv!
tisztességes embert kivéujuk iiicgvéiletineznl. ÉrsekuJ-úr Köszönet, ment. — G. I. Ruttka.
S 1i’
i KKÍíntlTiiKHMitN
I'gy vagyunk meggyőz,ölve, l.ogy az az elva felvilágosítás', minden remiben van.
biiség. amely lienntiiiket e lep és iránya köré Köszönjük
- G. Gy. A.-Lcntl.a. II. M. cziitte: Mimcsiponosir, nem zárja ki azt, hogy ngy meg üdv
ur Sicolirt Dénes, l'.lysé, ,. I'nlace Hotel, \
győző lé.-ltnk szöulit iguzságlnlanul mccláuia

Nyilatkozat.

1 SÖRCSARNOKUNK

ü'iciilea Tamás üzenete, nz újévi kis naptá
rak ilslg.áhan. P. T. H. M,-Vásárhely. Sz. I. P - ;íi számára, tapasztalt n
Kalán. Sz. A. B.-Bánya, M. I.. B. J. Csurná, S.
lién igazsSgnt szolg.SUrésünk míg akkor is, Ita F
íí tű a vendéglőst keresünk. ■
P. L. Kapuvár. S A. N Szetten éa G.
nz aiiiegté undott vételiénél egy ügyillik. Miul- É.y.DAéva,
. Londva Tisztelt kartárs urak! Az „íjkorezek mén pedig meggyőző.lésünk alapján je
1.
apak' kiadóhivatalát feloldva a hozzá intézett GRÚN JÓZSEF és Fia, sörfőzde
knljitk ki. hogy Hullt .József nmük Grosz kis
uapltirak iiáati megkereső levél s kérdé
Ötön úr itten irt ez'kke nz igazsággal ellen sekre
való
válaszadás
kölelességtt
Illetóleg,
m
iBES7.TERCZEBÁNYÁN.
kezili. s azt c-apáii az önhibája loljlóu kér- titán nz njévi kis naptárak 1-sö deczembirig |
vallott ember keserltségéliől lölyó igaztalan el sí*ni készülése, a tartalomhoz vn/á Iniadttkilakaitávnnk va -yiink liajlindók tekinteni.
is érdcin-snek Imilink tiszteletűnkre és bá

Í

-drt.^AtllüU^^

L U J J J ..

(LeiidvVi,

Déktiny 8áud.,r. HW«
Síhaiidl Jőiasef. Bon I.RjUii, Kőit ív Jóati",
Ctiriste Károly, Bek
ilnk jeleli tiyilatkozátánnk kiizi'i-ailásáviil példáját kiviinjuk szolgáltatni .annak,
k az ügynöki
lelki meggyőződéssé
rendszernek osztálymikrai nézve kárhozatos voltát s teljes erőnkből törek
szünk is annak inegdönlésére, az igaz
ságot mindazonáltal nem akarjuk meg
hamisítani soha, még az általunk kövcl-

©

Eladó szóda- cs eczetgyár.
$gy

népes alföldi károsban

egy virágzó

jövedelmű szccla- és eczelgyár, amely már 14 év
óta fenn áll családi ohol{ miali elaSó.

■ l.'aint a kiadó ktvahilluin. ------T t r r r r n r fr r T T T T T r T 'r v T T ’ T T í'h T fr T T 'n 'T V T T m 'r r r fV 'm T ''

II J K 0 R- I . A P OK

(>. óidul.

1890. dft.'/emlin' 1.

Ú J K O R -LA PO K
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B u d a p e s t , Vili. k e r O l e t , V a s - u t c s a
Hit(teliseket a kiadóhivatal vesa fel.

,,U j é v i ü d v S z l ő

Színházak, szórakozók.

M.

K i t . Operaház
Andrássy út.

Nemzeti Színház
Kerepesi-út.

Népszínház
Kerepesi-út.

Magyar Színház
Wesselényi-utcza

Vigsziuház

n a p t á r a k“ .

Tisztelt kartárnak I
liut inmdeii eaztemlőlieu »iíj a must következő
n is fog lenni Újév napja. Ai Újév iiajja
ik, hegy luimlenkit nj, jó. |ukl) és még jobb
ntl) el Kecregicl. Fölösleges uiomlani. hogy
áskfp volna. Ii ■«) ne
. Bár i
.z egy napút inondhatiiAuk többi közeit
I nyugodunk.1
..
Majd
. ‘lúg ez'méli.

t

lenni.
u belyea, de ielen helyzeie a Kuruiiueuyeaei toaimeioe vevő megengedhető
szokás, hogy a kávéházi pinczár urak, njév uapkor
üdvözlő' jegy, kártya és kevésbé hasznos napláIlkákkal gratulálják a t. rendég.kflzönséget. Tudva
a»r, hogy ezen üdvözlő portékák löbbé-kevésbi mind
külföldi gyártmáuyok, g hogy ezen kívül méreg
drágák is, határoztam el magamat, hogy olyan kis

kiállítás, reudsivüli érdekei tartalom, ölesé » n
mi » . legtöbb, huni termék, agai: magyar lesz.
„Páríijjuk a ml magyar!A mos! Itt ad évfolyamos „Kis Naptárakaz cihligiuklől eltérni más én sukkal érdekcaelib
tartalommal lúgnak megjelenni Mind ezen a helyen
már több ízben a d a t . - ’
' ..........: 1 •bélyeg, váltós pénzérté;: a kn<
játékok, valamint ex utóbbi ik azabál
teljesen és kimerítőm lesznek ismertetve A
naptárak, tehát csinuságukun kitin valóságos hü
pótló éa nélklllözlielleii lesz a kártya és bili
Kedvelő közönaéguelt. Az Újévi Kis naptárok
látvány (niíuta) példány- ---* ........1•
a a legközel
púkban
Mindazon t. I
óhajtanak, k
dinihez fordi

A i,.ÚJKOR-LAPOK- kiidóhivatala

Lipút-korul.

Vársz in ház

K o rp ássy J ó z s e f 1

Szent-György-tér.

férfi,nabó
í
Szegad, Kárász-utoza 16 .
Legolcsóbb áron lié.-zit a legjobb I
szövetekből a
.

Kisfaludy Színház
Ú-Buda. Lajos-utcza

Uránia Színház
Kerepesi-út.

Schönfeld József

legújabb divatu ruhákat. ■

Szőnyegáruk i
, Kohlt Kálmán és fiai , Az
i angol szabóhoz" Károly-

Czipészi uS T 5 l« S ’t J Í ,

Eladó szálloda,

Magyarország egyik legnagyobb
(45,000 lakossal bíró) és legélén
kebb forgalmú vidéki városában, a
város központján, a színházzal
szemben fekvő szálloda 27 szobi
val, —vomléglii, kavóház és udvari
étteremmel kedvező fizetési fel
tételek mellett — eladó.
(!zim a kiadóhivatalban.

épület- és mülakatos

Doháuy-uteza 94, sz.

SttHy-íéle
rózsapaprika.

Elvállal mindennemű éjniletés ínfflnkatos-inunkát, úgyszintén
villanyberendozéaokot és házitolofon
bevezetéseket.

Kgy próbarendelés elégségen.
hogy tintiiir fórul drágát)ti a többi
paprikánál, mégis a/.l. használjuk.

Kerékpárok sssaksaeril javítása,
tbg? i'wwó/t’r . koaaávaló alkatrésnek.

S z é p s z ín ű
e « ®* * n e m

Ajánlható ezégok.

Minden Tamás kiskáté,(dá,iuma.

A kávéházi fő és számadó pinezér urak figyelmébe.

# ®# «
e rő s.

Mintit. árjegyzéket bérmentve küld

H ázak jó karba n -tartá sát

P A F F E m il.

j

* Magyarország ogyediili oiged. Billiard-kréták feltalálója és gyártója ♦
Budapest, IV., Ro st él y -ut c za I. sz.

*

*

J Közkedvelt „Meixur0 kék Billard-kréta 100 drb
2 frt 20 kr. ♦
! Craie d'Italie (
isly jóságra felülmúlja az összes
|
;
e.ltl g gyártó
z Billiard-kréiákat
100 darabu-.!
Főraktárak:

• Budapesten,
vák Károly míiesztergályoi Kecskeméti-idoz
$ Fried Zsigmond míiesztergályos, Nagy
♦
Iliescu és Grosz uraknál Jassiban stb. stb.

'évi átalány-ős-z«g mellett és jutányos
árakon elfogad.

S IH O H R AJM TA La

— Költségvetés d íjta la n .------

2 ? á .lf3 r - fé le

cs. és fyr. s z a b . p aprilfag p ár

elefántcsont ©szíerg-áljros

S asg ed sa.

Budapest, IV ., Ferecu^tek-bazúrn, bolt 13. sz.
Ajánlja dúsan berendezett raktárát, úgymint

teke-golyók, dákok, dominó, sakk, dákóbőr-kréta
stb. legjobb minőségben és a legjulányosabb árban
.liLvitilsiik eHogiiilliitiiak s gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
*< * * * * *

* £ 4 * . jfe 4

feifc

* * #

*i|

«*

Héjjas József

Budapest, K á r o l y k as z á r n y a ,
Roótély-ulczai rész I. emelet.

Kávéliáztülajdonesok figyelmébe!
~^7~a

,lé r la .- té r

2 .

s z á m

.

h h i

felvállalok Mindenféle u j épületmunkák s javítások gyors és jmtos elkészítését.
Kaki árun Iártok nagy választékból tnindeiin-trnii é< iitéi-eUi
takaréktiiahelyeket, ihtháaakat, orost kiményajtókat, saélkémény•, tiiaelíi- és
hamuajtákat. dob■ és saá'itá-keme.ncBiket. Továbbá készünk kerítés és sírrácsókát, seivattyus kutakat, vintartányokat, stb.
mi. ,\yom. Markuv

ami. Iliül

Ajánlja luiiiilt-niieinii kárpitos és asztalos munkáit.
T e k e a s z t a l ja v ít á s o k a t

s egyéb javításukat, legjiilanyn.iubljtui végez.
* * * * * * * * * * *
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