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K  A L  A

a fővárosi és vidéki ismer
tebb szállodák, vendéglők és 
kávéházak _ Útmutatója* a 
fővárosba és a vidékre utazó 
közönség és a kereskedelmi 
utazó', figyelmébe ajánlható 
jobb üzletek Ajánlható 

ez ének. —-
BUDAPESTEN.

SZÁLLODÁK, VENDÉGLŐK.
r.inii'M iia n á i l j  (GFflek Frigyes) 

Kerepesi-ÚT, Nemzeti szín
ház m ellett. (Szállodai 
szol.ák. étterm ek, vendég
lő kávébáz.)

Is tv á n  foherczec  szálló (Gundel 
János) Akadém iu-utcza, 
A kadém ia m ellett. (»z. 
szobák, é tte rm ek , kávé-

N -nizeti szálló (Árkav S.) belv.
Váczi-nrcza!)

D ebreczen vendégfogadó, (Appl 
János) Kerepesi-nt.

Ehm Ján o s é tte rm ei, kerepesí-ut 
és M uzeam -körut sarkán 
Nemzeti színház m ellett. * 

P a lugya i és H uszár é tterm ek. 
Nemzeti szálló épület, a

•légió A rany Kéz-utcza 
felöl.

Szikszay Ferenez vendéglője 
V ámhnz-körut.

K a rik á s  M ihály vendéglője.belv.

K livényi Ferenez étterem  And-
rássy-iit.

Ü rm ösy ISéla. Feliéi-ló vendég
lője, Kerepesi-ut.

H a ik  Is tv án  natty vendéglője, 
Csöm öri-ut 1Ó. ke le ti pá
lyaudvarral szemben. 

K a rik ás  Lajos vendéglője, belv. 
M agy ar- utcza.

Tóth  Jó zse f ,A rany-b ika‘- ven
déglője, Lónyav-utcza. 

Sz ikom  Á goston vendéglője, 
M nzeum -körat. Muzeuin- 
kertte! szemben.

E kkori K. vendéglő Sándor-u. 
N ém eth Ján o s vendéglője, Jó- 

zs.d-kr.ru t.
N ém eth Lajos vendéglője. N ép

színház- és N ém et-ntcza 
sarkán.

Sörcsizm a vendéglő. (Steinhübel 
Jenő) II., Iskola-utcza 44. 

KÁVÉHÁZAK.
B elvárosi kávéház (S teu er S án 

dor). K lotild  Föh. palota. 
K lotiM  kávéház (Kransz Géza). 

Váczi- és Irányi-utcz.i s a r
kán, H adtestparancsnok
sági palota.

Oktogon kávéhát, Andrásay-nfc 
Oktogon-tér.

H e lv é tia  kávéház. Andrássy-nt. 
B alaton  kávéház(Tibanyi József), 

Kerepesi-ut.
F ium e kávéház. M nzenm -körút. 
C orv in  kávéház, Andrássy-út. 
Hazám kávéház (Po'lák Sándor) 

József-körút, Népszínház
zal szemben.

T en icz in  kávéház. Belv. Nádor- 
uteza).

G e n try  kávéház (M olnár János;, 
Magy ar-ut cza

O rleans kávéház (Papp Emil), 
Rostély-utcza 1. 

k o ro n 11 kávéház (B aitek  Fe- 
rencz), II., Fö-ntcza.
VID ÉK EN .

SZÁLLODÁK ES VENDÉGLŐK- 
Tatatóvárts.

Eszterházy  szállá.
S zarvas vendéglő.

Komárom.
A ranyhordó  szálló.
M a it/ Rezső, vendéglő.
S p o rt kávéház. (M olnár Zsigm.) 
Nemzeti kávéház. (Honigsuhna- 

bel M.)
K atzer Fái vendéglője.)

Székesfejérvár.
M agyar K irály szálló, (Barnay 

Ignácz) szinház m ellett. 
Feke te  sas szálló  (E nderszJ .)  

Győr.
F eh é r ha jó  szálló.
P osch  N. vendéglő.
E rzsébe t kávéház.
K özponti kávéház.

Pannonhalma.
Nagy vendéglő.

Pápa.
G riir  szálló, (özv. L akner A.-né). 
G ál sörödé.
G ráff kávébáz.

Kis-Czell.
k o ro n a  sz á lló .
H n n g á ria  szálló.
M atirs Is tv á n , vasú ti vendéglő. 
S /ab ó  Lajos, vendéglője. 
H o rv á th  Jó zsef, kávéháza.

Veszprém.
K orona szálló.

Devecser.
Nemzeti szálló. (Sföger M iksa ) 
S árkö '/y  Antal vendéglője, Lö

völde-tér.
Keszthely.

H ullám  szálló.
N.-Kanizsa.

K orona szálló.
Csáktornya.

Z ríny i szálló.
Varasd.

Vadem ber szálló (Hajós László.)
Czegléd.

Budapest szá'lo.
V asúti vendéglő W ellisch Antal) 

Nagy Kőrös.
V árosi nagy szálló.

Kecskemét.
H u n g ária  szálló (K nirachK árolyj 
B éré tv ás  szálló (B eretvás Pál)

Szolnok.
Nemzeti szálló (Fodor D ániel) 

é tte rem  kávéház.
M agyar K irály  szálló étterem

K orona kávéház.
K ossuth szálló (Szabó István) 

Jászberény.
Lehel szállói (Vérségi F.)

Csongrád.
M agyar K irá ly  szálló  (Goda I.) 

Szeged.
T isza szálló, t M arschall J.)
Kass vigadó (Ka»s János) 

é tte rem  kávéház.
P ilzen i kávéház. é tte rem  (B a- 

vesitz  Lörinczné.
H orvá th  testvérek  flagenm acher 

vendéglője.
Schw arcz J. vendéglője (posta 

mel lett.)

Makó.
Korona szálló.
S p itzer B ernát kávéháza.

Batonya.
K orona szálló.

Gyula.
Osznszky János vendéglője.
Zóna kávéház (Tarkó István).

N Kikinda
O zanits é< Stam ptI. Kasch-féle 

szállodája.
N. Becskerek.

Rózsa szálló (é tte rem  kávéház). 
Lloyd kaszinó vendéglő (Böbék 

György.)
P ö tty é  vendéglő.

Arad.
F eh é r k e re sz t szálló (Nagy L.) 
M illen ium  sörcsarnok (Schuch 

és Braun)
K orona kávéház (G rünw ald S.)

Déva
F eh é r k e re sz t szálló  (Engliscli 

Béla) é tte rem  kávéház. 
Gyulafehérvár. 

H ungária  szálló.
M etropol kávéház.

Pancsova.
W elsz szálló.

Temesvár.
K oronaherczeg  szálló. É tterem ,

H ungária  száliő .étterem  kávéház 
P ilzen i sörcsarnok(6im oncsits J.) 

Versetz.
G lückm ann szálló.

Lúgos.
C onro rd ia  szálió.

Orsóvá.
.Magyar k irá ly  szálló,; Osanicz J.) 
T a su ti vendéglő (Hom olka M.

Szentes.
PetölI szálló (Halász János) 
G yőri Sándor vendéglője, Kos

su th  kör.
H. M Vásárhely. 

Nem zeti szálló (Németh Kálmán) 
étterem  kávsház.) 

Orosháza.
Alföld szálló.
Cseh Hugó vendéglője, vaautál-

Békés-Csaba.
N ádor szálló (Reichardfc József) 

é tterem , kávéház.
F ium e szálló iK e tte r  Károly) 

é tte rem  kávéház.
T asu ti vendéglő (Salam on J.)

Nagyvárad.
Széchenyi szálló, é tte rem  kávéh. 
F é k -te  sas szálló, é tte re in  káv. 
V asúti vendéglő (K riszta S.) 
C sarnok  kávéház. R oth K álm án.

Kolozsvár.
K özponti szálló (Nagy Gábor), 

étterem  kávéház.
Newyork szálló(BogyóésTauBzki) 
Angol k irá ly n é  szálló, (SebessyJ 
P ilsen i ős forrás é tterem , (Pfer- 

chv  F  )
G rand  kávéház (M oldován D.) 
E u rópa  kávéház, (G árdonyi J.) 
E rzsébet kávéház, (Grün A.) 
Vasúti vendéglő (Graff János)

Maros Vásárhely. 
T ran sy lv a iiia  szálló 
L ü tz te r  étterem .
Euró ; a  kávéház.

N. Szeben.
Rónini c sászár szálló.
Nagy sürcsarnok.

D. Szt. Marton.
Nemzeti szálló.

Deés.
Offák A ntal, szálloda.
H u n g á ria  szálló. (M ent Béla.) 
Nagy fa  vendéglő, (M ohay S.) 
V asúti vendégló K eller S.)

Besztercze
S a liling  szálló.
M agyar k irá ly  szálló.

Torda.
K orona szálló. (Tóth István.)

Brassó.
G rand szálló, (Lebovits Mór.) 
P e llik án _ J . szálló.
E rdély i Ödön vendéglője. 
N enyork  kávébáz, (Gotzmann.)

Sepsi-Szt.-György.
V árosi szálló-

Debreczen.
A ranybika szálló, é tterem , káv. 
F eh é r ló  szálló.
P á r is  kávéház. (Kiss Lajos.) 
Em ke kávéház. (Kiss Adóit.) 
D ebreczen szálloda és vendéglő, 

(Ném eth András.)
V asúti vendéglő, (O ttó Sándor.)

Szatmár.
H ungária  s/á llo  (F ried  Ferenez.) 
V adászkiirt szálló. (T akács K.; 
Katii, k ö r vendéglő/PongrátzL .;

Máramaros-Sziget. 
K orona szálló, (Ö sterreicher S )  
U radalm i sörcsarnok. (Endt J.i 
O tthon  kávéház, (T a tá r Guszt.) 

Sümeg.
Nagy vendéglő.

Zalaegerszeg.
B árány  szálló. (F rid iién  Lajos) 
K orona szálló, (Domokos István) 

Alsó Lendva
Korona szálló ( N subauer András) 
I’oppel vendéglő.
Keverencsits J vendéglő 

Sárvár.
K orona szálló (R itte r Lajos)

Szombathely.
S zab á ria  száll... (Haiusm an J.) 
H un g á ria  szálló (Nagy Béla) 
S zab a ria  kávéház

Kőszeg.
S trn tz  szálló (Jellasits ignácz)

Körmend.
K orona szálló (Scheck Ignácz)

Szt. Gotthárd
l l i t t a n le r  korona szálló. 
Hegedűs G. vendéglője.

Csorna.
Koronn vendéglő.
E rzsébe t kávéház (Nemes I.)

Kapuvár.
Zöldfa szálló (K u.llicska K ) 
H u n g á ria  szálló

So ron
Pauuoiiia  szálló.
Czenky A ntal vendéglője.
B ir itz  Pál vendéglője,várkerület 
Kosina Herm án k rétasziget

Pozsony.
Xöldfa szálló (P alugyay  K.; 
A ranyszarvas szálló.
C liovniitsek Lajos vendéglője. 
B ayer Hugó kávéháza Rózsa-u.

Vácz.
P annón ia  szálló,(Perlíein József) 
P lis c h l A ntal, káp talan  sörcsar

nok  vendéglője.

Esztergom.
F ürdő  szálló (Schleiffer Lajos) 
M agyar K irá ly  szálló.
Központi kávéház.
P o rg e s i Béla, vendéglője.

Érsek-Újvár.
O roszlán szálló.
K ren d t vendéglő.
Nagy kávéhúz.

Nyitra.
K orona szálló.
A ran y sza rv as  szálló.
P i tz e r  M ihály és F. kávéháza. 
„Em ke“ kávéház, (Sarlay  Elek.)

Szegzárd.
Szegzárd szálló.
O tt F. kávéháza.
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FELELŐS-SZERKESZTŐ :

FLÓR GYŐZŐ.
Szerkesz tőség : (hová a  lap szellem i részé t illető köz

lem ények és tudósítások intézendök) és 
K ia d ó h iv a ta l: (hová az elöflzetésí pénzek külden

dők.) Budapest. II.. Fhg. A lbrechtéu l $.

„ jta lv a  született!“
Ez a mondás röppent el szakipa

runk egyik legkiválóbb, oszlopos férfi á- 
nak aj akarói a magyar vendéglősöknek 
imént lefolyt aradi ö l s z . kongresszusán. 
Az elröppent szónak eseményét, mely 
szinavany igazsággal bizonyítja be la
punknak igaz vendéglős és pínczév szak
lap voltát, minden eddigi szavát és 
betűjét. — a következőkép méltatjuk.

A kongresszus az orsz. vendéglős 
szövetség megalakításán szerencsésen (?) 
túlesett, már csak a tisztikar meg
választása volt hátra. Kezdtek gondol
kozni, hogy ki legyen az elnök ? Bökrös 
mint előadó: (Hűek Frigyest ajánlta- 
Glüek Frigyes azonban nem fogadhatta 
el, s igy elnökül Gundel Jánost aján
lotta. Gundel János fölállt, beszélt és 
alaposan megindokolta, hogy miért nem 
fogadhatja ő el ezen tisztes állást; 
ajánlotta hát ö is Glückot. Glüek azon
ban nemcsak a tett és áldozatnak, ha
nem a szónak is embere. A mit mond. 
azt úgy megmondja, hogy azon többé 
nincs mit javítani vagy változtatni. Ki
fejtette ismételten, hegy az orsz. szö
vetségnek nem lehet más elnöke, csak 
Gundel János, aki a budapesti vendég
lősök és korcsai, ipartársulatáuak is régi 
közszeretetben álló elnöke. Gundel Já
nos erre ismét megköszönte a belé- 
helyezett bizalmat, de miután ö már 
több jótékonysági egyletnek is az el
nöke, bizottsági tagja s mint előre ha
ladott kom ember már a családjának 
és nyugalomnak is szeretne élni, az 
elnökséget tellát nem vállalhatja el, de 
mint nagy tehetséget és fiatal erőt 
ajánlja Glüek Frigyest. Ismét. Glückön 
volt tehát a sor, hogy szóljon. És szólt: 
ha Gundel semmiképen sem lehet elnök, 
ép úgy nem lehet ö sem, mert ha 5 
elfogadná az elnökséget, ez egyszersmint 
azt jelentené, hogy az országos vendég
lős szövetség halva született qyérmék . ■ .

Elég nagyságos uram! elég! . . . 
Ne is méltőztassék megokolui ezen mély 
bölcseséggel teljes szavait, ne is mél-

| tóztassék erre magyarázatot adni, mert 
mi sem kutatjuk, hogy a véletleu 
adta-e ajakára, avagy a kongresszus 
folyamán tett tapasztalatok benyomása 
alatti ezélzatos szándékból eredtek-e 
azok? Nekünk ez teljesen elég. . . .

Az orsz. vendéglés szövetség meg
alakítása ügyében eléggé ismeretes a 
mi álláspontunk. Kifejtettük azt már 
sok Ízben s azzal behatóan foglalkoz
va, a módozatokra és feltételekre nézve 
többször és ismételten mondtunk véle- 
ményt. Már a tavalyi nagyváradi orsz. 
kongresszus alkalmával a szövetség léte- 
sitésének első szóba hozatalakor lelke
sen üdvözöltük e dicső eszmét, mint 
a melynek szakiparunk jövője érdeké
ben őszinte hívei vagyunk és leszünk.

De egyszersmind kifejeztük minden 
egyes alkalommal abbeli óhajunkat, 
hogy a szövetség létesítésének sikere 
érdekében az előkészítés munkája ala- 

: pos és az érdekelt szakköröket kellö- 
; képpen informáló módon történjék és ne 
I szorítkozzék holmi kulisszák mögötti 
klikkszerű tevékenységre, mely lehetet.- 

! lenné teszi annak egyöntetű és vál- 
j vetett illővel való kivitelét.

Hát vájjon elegendö-e egy kiváló 
jelentőségű országos szakintézmény meg- 

i  alkotásának alapvető munkájánál, ha 
i arról csak a mozgalmat intéző egyes 
j  faktorok, egy nehány szakmabeli vezér- 
i férfiú, avagy egy elzárkózott és az 

apostoli dicsőségért pályázó kis érdek
szövetkezet bír tudomással ? Az aradi 
orsz. kongresszus eredményéből azt a 

i konzekvencziákat, vonhatjuk le, hogy a 
szövetség ügyének ezt az első kudarezát 
éppen az előkészítés hiányos és elhamar
kodott munkája okozta.

Sötétségben volt maga a vezető- 
bizottság és igy sötétségben maradt a 
hazai vendéglős szaktársak legnagyobb 
zöme. Honnan, mely utón nyertek volna 
arról kellő tájékozást, felvilágosítást? 
Hiszen az élők. bizottság még a szak
sajtót (kivévén a vezetőség házilapját),

I és a legelső sorban érdekelt szaktestü
leteket is teljesen figyelmen kívül hagyta;

igy aztán senki sincs tisztában az orsz 
vendéglős szövetség lényegével czéljá- 
val és jelentőségével, sem maga a ve
zetőség, se a vendéglősök, se a kö/.vé- 
mény. Szakiparunk egy elismert kapa- 
czitása nyilvánítottá ezt a véleményt a 
szövetségre nézve, s igy nemcsak a 
magunk nézetét fejezzük itt ki. A kon
gresszus az alakítandó szövetség szer
vezeti lényegére, hatásköri jelentőségére 
nézve is elmulasztott felvilágosító és 
meggyőző magyarázatot adui, mikor a 
minisztera szövetség czimének megállapi- 
tásánál (mellékczim) gyanánt, az .ipar- 
tár sulat* megjelölést kivárna.

Hát egyszerűen ipartársulat akar-e 
lenni a szövetség? Hiszen az egyes 
vendéglös-ipartársulatok volnának tulaj
donképpen tagjai a szövetségnek. A 
helyi ipartársulatok tagjai pedig ipso 
jure tagjai kell hogy legyenek, az 
országos szövetségnek, mint az összes 
ipartársulatok egyetemének. De e te
kintetben is teljes tudatlanságban és 
bizonytalanságban hagyottak az összes 
érdekelt körök.

Részünkről amint azt előre is 
megjósoltuk ily körülmények között 
nem is vártunk több sikert e kongresszus
tól ; mert miként már számos ízben ki
fejeztük : a szövetség ügye nem volt 
elegendően előkészítve, a keresztülvitelre 
még meg nem érett, tehát korai és el
hamarkodott !

Ha a kongresszus égjük legkom- 
petensebb egyéniségének, az érdemes 
Gundel János elnöknek azt a helj'es 
véleményét, hogy a .szövetség megala
kítása még egy évre elhalaszttssél ~ 
jobban fontolóra vette volna a kon
gresszus, és ha Gundel János e kijelen
tését szabályszerű indítvány alakjában 
terjeszti elő, úgy azt a vendéglősök 
legnagyobb része nemcsak helyeselte, de 
határozattá is emelte volna.

így azonban megesett az a dolog 
hogy a szövetség tulajdonképpen meg 
sem alakult, de megszületett a halott 
gyermek, amelynek a neve: -Csonka- 
szövetség1', keresztapja, helyesebben daj_
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kaja pedig az u. n. „fenntartó bizottság", 
mely az ideiglenes vezetéssel, sőt a mi 
közgyűlés autonóm jogának a legabszur
dabb megsértése, a tisztikar szervezésé
vel is meg lett bízva.

Ez a „csonka-szövetségi lett tehát 
az aradi kongresszus eredménye. Az 
előkészítés csonka munkája nem is 
szülhetett mást. Ideiglenes kormány
zással, ezáltal ideiglenesen megválasztott 
tisztikarral folytatódik tovább az ideig
lenes szövetség alapvető munkája! — 
Ettől a sötétségtől, e komikus ideig
lenességnek útvesztő lábyrintjéböl azon
ban a vendéglős-szaktársak legnagyobb 
rész-' szívesen menekült és sok baja 
közepett is inkább kész bevárni a szö
vetség ügyének megvilágosodását, meg
várni a mig erre az idő megérett és 
amikor majd ezt a most teremtett csonka 
müvet képesek lesznek ép alakban és 
teljesen kiépíteni.

A magyarországi vendéglősök egye
teme ezt óhajtja, mert csak igy remél
heti elérni szakiparunk szerves fejlődé
sét és felvirágoztatását. Ezt óhajtjuk 
mi is !

Vájjon képesek lesznek-e azok, 
akik erre vállalkoztak, ezt a osonka al
kotmányt újra kiépíteni: az orsz. vendég
lős-szövetséget a maga valódi jelentő
ségéhez, s czéljához méltó és helyes 
alakjában megteremteni!' . . .

Az ebbeli hitünket nagyon meg
rendíti, majdnem megsemmisíti az a 
borzasztó nagy fiaskó, melyet arattak 
a szövetség alakítás, kongresszus tar
tás és rendezési munkálatoknak azon 
irányítói, akiknek vétkes mulasztása 
szándéka, rósz és hibás működésére 
számtalanszor rámutattunk. Amiket ir- 
tünk, amire következtettünk s a mit 
előre megjósoltunk, sajnos — bekövet
kezett. De várható-e az ilyen fejetlen 
munka után a siker?

Ha csak azt nem vesszük némi 
eredmény számba, hogy vendéglő
seink alaposan megülték az aradi 
kongiesszus uj szülöttjének halotti to
rát. Megülték alaposan és pedig három 
napig; ennyi ideig öntözgették régi jó 
óborral bubánatukat s ennyi ideig 
loesolgatták jó pezsgővel ö nagy keserű
ségüket. Ez a haszna az aradi kon
gresszusnak; egyébb semmi!

O rsz. vendéglős kongresszus.
Kiküldött tudósitónktól

Szeptember 12-én ment végbe Ara
don hazai vendéglős szaktársaink V. 
orsz. kongresszusa, melyről lapunk ve
zető-helyén mondjuk el általánosság
ban véleményünket.

E helyütt kiküldött tudósítónknak 
adjuk át a szót. a ki az alábbiakban 

! közölt tudósításában ad részletes hirt a 
kongresszus lefolyásáról:

Az elutazás.
Budapestről f. hó II-én délután 2 

órakor a keleti pályaudvarról külön 
gyorsvonattal indultak el Aradra a 
kongresszuson résztvevő fővárosi ven- 

, döglősük és pinezérek. Ha a kongresz- 
szistákat vivő különvouaton semmi fel
írás, vagy jel sem árulta el, hogy kik 
annak az utasai, a koupékat zsúfolásig 
megtöltő termetes alakokról mégis azon- 

; nal felismerhető volt, hogy a kövér,
\ testes utasok, kik a kocsikban egymás- 

tói szorongatva izzadtak, nem lehetnek 
1 mások, mint a mi derék vendéglős 

iparosaink. A szűk vasúti kupék 
nem igen láttak egyszerre ennyi jól 
táplált utast együtt, akik egymás ter
jedelmes corpusát tisztelve előzékeny 
kartársi barátsággal iparkodrak egy
másnak kitérni és a térbeli viszonyokhoz 
képest elhelyezkedni. Ott láttuk az el
utazók nagy csoportja élén Gundel Já
nos bpesti vendéglősipartestületi elnö
köt, Glück Frigyest. Kommer Ferenczet, 
Poppel Miklóst, 1 Virth Ferenczet. Ka
rikás Mihályt. Förster Konrádot, Poós 
Istvánt, Schmidt Konrádot, Csúsznék 
Józsefet, Döcker Ferenczet, Fischer 
Miksát,Prindl N. Ehm Jánost,Schnell Jó
zsefet. Lipperl Lajos, Seich Károlyt, stb. 
fővárosi ismert vendéglősöket: Bokros K. 
Solti Ödönt, Ihász György szerkesztőt, 
Mitrovácz Adolf főpinezért, Louis Fran- 

I cois pezsgőgyárost, Jálics Ferencz bor
kereskedőt. Haggenmacher H , Dréher 

; Antal ezégek képviselőit, Beladni Braun 
j A. pezsgőgyárost, Barabás József ven
déglőst. Olmóssy József főpinezért, 

, Gelléri Mór, Mártonffy Márton közokt.
| ministeri tanácsos, Fehér Endre. stb.

Útközben vendéglőseink megmu- 
! tatták. hogy a szűk kupékat is otthonná 
i tudják ők varázsolni, és egyszerre csak 
! játszószobákká változtak át a kocsik, 
melyekben kedélyes hangulatban folyt 
aztán az „alsósu meg egyébb partié.

A megérkezés.
Délután 4 órakor érkezeit meg a 

: budapesti vonat Aradra, ahol is a 
pályaudvaron az aradi rendezőség, a 

j fogadó-bizottság és nagyszámú közönség 
lelkesen fogadta a budapesti vendége
ket, akiket ott Nagy Lajos, ;.z aradi 
vendéglös-ipartársulat elnöke melegen 
üdvözölt. A fogadás alkalmával az 
aradi első czigánybanda húzta a szép 
és lelkesítő nótákat. A pályaudvarról 
ezutáu az elszállásoló bizottság tagjai 
által kalauzolva szállásukra siettek a 
vendégek, hogy az út porát lemosva 
magukról átöltözködjenek. Természete
sen a város látképe rendkívül megélén
kült a vendégek süni csoportokban 
felvonuló sokasága által és a városban 

I mindenfelé az igaz magyar barátság és 
; vendégszeretet kifejezésével találkoztak 
| a koDgresszisták.

Az ismerkedő i estély.
Már a kora esti órákban nagy szám

ban gyülekeztek a kongresszus tagjai a 
„Fehér Kereszt*1 szálló téli kertjében 
ahol ismerkedési estély volt. Az ó.iási 
és kiváló ízléssel díszített helyiséget 
teljesen megtöltötte a vendégek soka
sága, akiknek tiszteletére az aradi 
szaktársak és a polgárság köréből is 
igen számosán megjelentek ott.

Kilencz óra felé mikor az ország 
; különféle hegyei alján termett jő fajta 
borok s a pezsgők megadták a kellő 
hangulatot, meg kezdődtek a felkö- 

: szőntők. Elsőnek Nagy Lajos, az aradi 
! vendéglősök ipartársulatának elnöke 
I köszöntötte fel a megjelent szaktárs 
! vendégeket, utána Gundel János, a 
I kongr. elnöke mondott meleg szavakban 
; köszönetét, a vendégszerető aradiaknak.
| Solti Ödön dr. után Glük Fiigjvs a 
kongr. alelnöke állott föl és beszélt 
szépen és hosszan a haza szerétéiről, 
amelynek gerjesztésére most gondolja 
a legjobb alkalmat, hogy a vendéglősök 
a vértanuk városába időznek; Gelléri 

\ Mór az orsz. iparegyesület igazgatója 
| a nem rég kir. kitüntetést kapott. Kris- 
tgori Jánost, az aradi keresk. és ipar
kamarai elnökét élteti mig Benedek János 
Glük Frigyesre és Bokros Károly az 
aradon egybegyült vendégekre ürítette 
poharát. Ezután a szegedi vendéglős 
ipartársulat alelnöke Priráry Pál állt 
tél s a kongresszus járásokban hü ősz 
társát Gundel Jánost köszönte tél. Pri- 
váry, szavait alig végeze be, ,,halljuk 
Barabást!... Barabást! .. hangzottak 
mindenütt e szavak. A sok halljuk-ot 
aztán Barabás Béla (országgyűlési 
képviselő) is megsokalta, felállt és 
belekezdett toasztjába a következő 
szavakkal : — Magyarország vendég
lősei összöjöttek, hogy megbeszéljék és 
tanácskozzanak sorsuk, bajuk és bánattuk 
föl ött.. (és keserűségünk!—kiál to tta k őzbe 
egy szaktárs) —igen és hoyy keserűségüket 
pezsgővel locsolhassák. — spékelte meg 
magas szárnyalásu beszédének kez
detét a humorba magát könnyen bele- 
taláió országos követ. S mikor az es
tély közönségét teljesen megható szép 
felköszöntő után Dési Géza lapszer
kesztő s a nagyváradi vendéglős ipar- 
társulat ügyésze, a kitűnő szónok tar
tott. egy óda szárnyalásu szép beszédet, 
elmondva abban hogy a vendéglőséi
ben mi a piuczéiség. Tőhöz hasonlította, 
amelynek nevelésére nagy gondot kell 
fordítani hogy abból egyenes, nagy fa nő
hessen. A bibliából szép történeti adatok - 
kai épületessé tett s elhangzott beszédet 
lelkes éljen! és taps honorálta, s a ta- 
lentumos szónoknak siettek szaktár- 

; saink üdvözletüket kifejezni. — Az idő 
éjfélire járván, a kedves jó öreg, Gun- 

: dél János állott föl ismét szónokolni,
! amelyet aztán azzal fejezett be, hogy 
i a kongresszusra összegyűlt s az ismer
kedési estélyen lévő vendéglős és pin- 

, ezer urakat azon megjegyzéssel küldött 
j aludni, hogy holnap, kongresszus napja 
; lévén, mindenki korán keljen!...

A kongresszus napja.
A szabadság-szobornál.

Gundel elnöknek az ismerkedési 
estélyen atyailag adott szeretetteljes 

! tanácsa, hogy „elég lévén a tósztokból
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gyerünk most már szépségesen baza“ — 
úgy látszik legalább részben megtette 
a maga hatását; mert a kongresszus 
napjának reggelén alig múlt hét óra, 
s a találkozásra kitűzött Hungária ká
véház asztalait, már is süni csoportok
ban occupálták a kongresszus azon tag
jai akik a hármas alkalom e szép aktu
sától semmi szin alatt sem akartak el
maradni.

Mire a felvonulás ideje elérkezett, 
jóformán együtt is voltak mindnyájan; 
kivéve azokat, akik egy-vagy más ok
ból elkéstek.

Pontban 8 órakor elindult a me
net a Szabadságtér felé s pár percz- 
ezel késői)' szép rendben helyezkedett 
el a vértanuk szobra körül.

Nyomban erre következett Gun- 
del János szép és lendületes beszéde 
amely szószerint igy következik:

Mélven tisz te lt szaktársak!
Arad város te rü le té re  lépve első sorban 

is hazafias kö telességet te ljesítünk , midőn 
szivünk szavára h a llga tva  m egjelen tünk  ezen 
a  helyen a népjog  e m agasztos je lv é n y e : a 
szabadság szobor e lő tt. A zt hiszem, m inden 
nép rajong  a  szabadságért, de ta lán  egynek 
sem oly becses kincse az, m in t a  m agyar
nak. Hisz századokon á t küzdött a jogért!

H ányszor m egfosztották tő le  ssellel 
vagy erőszakosan: ára újra, meg ú jra  v issza  
v iv ia  m agának, m ert nem  tud  élni nélküle 
Más nem zetek is em elnek em léket a  szabad
ság nagyobb dicsőségére. De szabadságszo
bo r nem á llo tt méltóbb helyen , m in t i t t  
Arad város földjén, m elyet a  m agyar nem 
ze t jo g a ié it és .szabadságáért v ívo tt küzde
lem idején a  legd rágább  honfi vér á z ta to tt.  
És a  d rág a  bonfivéi lá t tá r a  fá jdalm ában kö
nnyezett a  m agyar nemzet s hő fohásza Is
tenhez szá llt fel: „Egy jobb jövőért"  ese
dezve. És Isten m eghallga tta  a  m agyar nem 
zet könyörgését S újra  m egáldo tta  szabad
sággal. I t t  állunk  annak  m agasztos jelvénye 
elő tt. Mély megilletödéasel lelkem ben közel
gők hazám  im ád o tt szabadságának  szentelt 
jelvényéhez, midőn az a fe ladat ti árul reám , 
hogy kezeimmel érintsem .

Á h íta tta l emelem fel a koszorút s m in t 
az Arad városábau gyülésező m agyar ven
déglősök hazafias érzésének jeléit azzal a  fel
k iáltással teszem e szoborra: Örökké éljen

Ősz Gnndelnek megilletődve el
mondott eme szavai mélyen hatottak a 
jelen voltakra.

Most még a szegedi, kassai, komá
romi, székesfehérvári, debreczeni ipar- 
társulatok kiküldöttjei helyezték el 
koszorúikat, mire a cougresszussal kap
csolatos, ünnepélynek e kiemelkedő ak
tusa véget ért. Ezek után mindenki a 
Közp. szálloda felé igyekezett, a hol 
egy félóra múlva az V. országos ven
déglős kongresszus veendő kezdetét.

A magyar vendéglősük V. országos 
kongresszusa.

A korszakos jelentőségűvé válni 
hivatott pillanat, 1900. szeptember hó 
12. napjának reggeli 9 órája tehát el
érkezett.

A kongresszusnak jó nagy terme 
zsúfolásig tömve azokkal, akiknek fel
adata a magyar vendéglősök jövő sor
sainak javítását czélző határozatokat 
hozni.

A kongresszusok állandó alakjai, 
úgy a vezető egyéniségek, mint az is
mert és lelkes közkatonák jelen vannak 
ezúttal is.

Formális akadály tehát semmi se 
j látszik arra, hogy a „Szövetség11 még 

ma megalak itassák a maga teljességében 
csakhogy: Rokrosék terveznek — és óh! 
végezni azok a fatális körülmények vé
geznek 1

Pont 9 ólakor megszólalt az el
nöki csengetyü s Gumiéi János a vég
rehajtó bizottság elnöke a kongresszust 
a következő beköszöntővel nyitotta meg:

M élyen tisz te lt kongresszus!
Egy begy ü ltünk  i t t  a  m ai napon, hogy 

komoly, közös érdekű m unkát végezzünk. Az 
em beri szív o ltári fénye, a  szeretet vezérelt 
bennünket ide, a  hol a szabadságért vértanú 
h a lá lt h a lt  tizenhárom  nyugszik, üdvözlöm 
te h á t önöket lelkem, szivem igaz mélyéből 
és őszinte karta rs i szeretette l. Kívánom, 
hogy valósuljon m eg az a  czél, amely min
ket e városnak, a szabadság-hősök emléke 
irán ti igaz hazafiul kegyelettő l m egszentelt 
légkörébe vont.

M iellőtt a  kongresszust m egnyitnám  
első kötelességem azokat a  vendégeket üdvö- 

i sülni, ak ik  nagybecsű je len létükkel tan ács
kozásainkat em elik és ezek : M ártonUy M ár
ton közoktatásügyi m in iszteri tanácsos és 
G el'éri Mór az országos iparegyesület igaz
gatója.

M ásodsorban üdvözlöm azokat a  szak- 
társakat, k ik ily tek in télyes szám ban je len 
tek  m eg ez alkalom ra. V égtelen örömmel te 
lik meg szivem, hogy hivó szózatom nem 
volt a  pusztába kiáltott, szó.

Megjelenésük fényes bizonyságul szolgál 
nekem a rra  hogy nagy számban vsnnak még 
az. igaz.i vendéglősök, a  kik e foglalkozást 
nem csupán üzletnek, hanem  tisztes iparnak  
tek in tik , m elynek fejlesztésével érdemes fog
lalkozni. Szükségünk van tisz te lt  szak társak  
erős elhatározásra , m ondhatni : elszántságra, 
hogy rom lásnak indu lt ip a ru n k a t m egm ent
sük. Tekin tve, hogy a korm ány a  vendéglős 

, iparnak  képesítéshez kötését következetesen 
m egtagadja , azt hozván fel ürügyül, hogy 

i annak  gyakorlásához nem kell tanulás, e 
: merev álláspontnak  m egröviditésére csak 

egyetlen egy mód áll rendelkezésünkre és 
ez : a szakképzés sürgetése szakiskolák ut ján.

csak szakképzett egyén lehessen vendéglős 
; s iparunk  gyakorlásátó l kiszoruljanak azon 
! elem ek, m elyek örökös esorbát e jtenek  ipa

runk  tisztességén. A szakoktatás országos 
szervezése do lgában szétküldött felhívások 

1 süket fülekre ta lá lta k  s az érdeklődés h íján  
a  további lépések m egszakadtak. Kérve ké- 

I rom önöket, karolják fel ezt. az ügyet. merr.
ez jövőbeli boldogságunk ú tja . M ásik igen 

| fontos ügyünk az országos szövetség m eg
alak ítása . Nagy szükség van erre, m ár csak 
azért is, hogy legyen egv oly fo rrás a hon
nan  m indenki fö lv ilágositást nyerhet. Ez 
állandó országos központ lenne, mely egy 
kalap  a lá  vonja az összes érdeklődőket. Be
vezetésül ezeket ta rto ttam  szükségesnek el
m ondani, m ost m egnyitom  a  kongresszust.

Hatalmas éljenzés honorálta az el
nök e megnyitóját, melynek elhangzása 
után:

M á r t o n f y  M á r to n ,  országos ipar
oktatás! főigazgató, mint a közoktatás- 
ügyi kormány képviselője emelkedett 

I szólásra, hogy üdvözölje a kongresszust, 
amelynek napirendjén oly fontos és' 
az állami szempontjából is igen nagy 
érdekli tárgy van soron, mint a pinczé- 
rek szakszerű kiképzése szakoktatásá
nak kérdése. Néhány markáns vonásban 
a kongresszus elé állítja a kérdésnek 
jelen állapotát, saját összeállítású sta
tisztikával is illusztrálva azt (Erre 
visszatérni a legsürgősebb feladatunkat 
képezi. Szerk.) melyből a pinczérneve- 
lés mai rendszerének végiében szomorú 
képe tárul a figyelő szeme elé.

Reményét fejezi azonban ki, hogy 
vállvetett erővel már egy év múlva is 
elérhetünk annyit, hogy pinczérnevelés- 
ről lehet beszélni.

Geliéri Mór, igazgatója az Orsz. 
iparegyesületnek, ennek nevében üd
vözli a kongresszusi: s egyszersmind 
mindenkor kész és szives támogatást 
Ígér az újonnan keletkezendő testvér 
egyesületnek, a vendéglősök országos 
szövetségének. Szól arról a méltány
talanságról. hogy maga az állam is 
a helyett, hogy a vendéglősök iparának 
egészséges fejlődését előmozdítani segí
tené, inkább megakasztja azt. Végül a 
keresk. ministernek azon döntvényét, 
hogy a vendéglői és korcsmái ipar 
gyakorlásához csakis pénzügyigazgató
sági engedély szükséges: élesen elitéli: 
mert ő ebben az 1884. ipartörvény X. 
szakaszának önkényes félremagyarázását 
sőt egyenes megsértését látja. Ám pedig 
az ország törvényhozása által alkotott 
s a király által szentesített, törvényhez 
profán kézzel hozzányúlni, s azt meg- 
másitni akarni senki fiának sincs joga, 
legyen az akár egy minister, akár más 
hatalmi tényező. A congresszusnak, 
valamint a megalakítandó „Szövetségi
nek különösen ajánlja ezt figyelmébe.

Ezekután a congresszus megalaku-
lása következett. Elnökké : Gumid
János; alelnökökké .Kagy Lajos. Jura-
novits Ferenez, Prwáry Pál, Serest
Márton, Hauer Bértálán, S tei■n Her-
mán. Lem János, ir/rt/í Ferencz és
Kamim■r Ernő; jegyzükké :dr. $ölti 1 Időn
Poppel Miklós, dr. Dési Géza. dr. Szil- 
vásstf László és dr. Benedek János let
tek megválasztva.

Most fíundel János teijesztet'e elö- 
jelentését a végrehajtó bizottság egy 
évi működéséről, melynek kiemelkedő 
pontjai voltak azok amelyek a pincze- 
szövetkezetek szervezéseinek meghiú
sultáról a vendéglői zárórának meg
szűnéséről s végül az Országos szövet - 
ségnek szervezési előmunkálatát ól szóllak

Sorban következett erre Ginek 
Frigyes előadónak a szakoktatás or
szágos szervezéséről tett jelentése, me
lyet egy határozati javaslattal is ki
egészített. A javaslat értelmében a con
gresszus elhatározta, hogy felirat ut
ján kérni fogja a közoktatásügyi mi- 
nistert az Országos vendéglős szakok- 
tási szervező bizottság kinevezésére. 
Ugyancsak előadónak indítványára kö
szönetét és elismerését fejezi ki a con
gresszus a bpesti szakiskola tanári 
testületének buzgó működéséért.

Az idegen forgalom emeléséről Slad- 
ler Károlynak jelésül megirt. tanulmá
nyát — szerző távollétében szintén 
Glück Frigyes olvasta föl, melynek be
fejezésével sorra került:

Az Országos Szövetség ügye.
Bokros K. előadója a szövetség ügyé

nek nagyon röviden ismertette a szövetség 
célját, az alkotás előkészítési munkála
tok eredményét s különösen és legfökép 
azt látta jónak hangsúlyozni, hogy a 
ministernek az alapszabályok visszaadása 
mellett kifejezett kifogásai módosítási 
kívánalma, nagyon de nagyon lényeg- 
telének. (?)
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Ám sokaknak föltűnt, hogy az elő
adónak egy szava sincs a ministernek 
azon helytelen és jogtalan követeléséről, 
hogy az Országos Szövetség magát Ipar
úin utalnak nevezze. Nem fázott ehhez 
az igazán fontos kérdéshez— csak egy 
árva szót dr. Solti sem késöób, amikor 
az alapszabályokat felolvasta és elfoga
dásra ajánlotta : ellenkezőleg: ő is annak 
az erösitgetésében találta ambícióját, 
hogv a minister kifogásai a semminél is 
kevesebbek.

A kongresszus tagjai részint el
hitték, részint nem hitték; legnagyobb
részt pedig meg sem értették, hogy tu
lajdonkép miről is van itt sző? Ilyen
formán könnyen siklott el a közfigye
lem úgy ezen fogas kérdés mint álta
lában minden megvitatni való dolog 
fölött: s szerencsésen el is jutott a leg- 
konkrétebb indítványig, t. i. hogy: vá
lasszunk elnököt. Az eladó Gliick Fri
gyest ajánlja, aki nyomban fölkel s a 
megtiszteltetést nyomatékos szavakkal 
hárítja el magáról s egyszersmind meg
választani kéri Gundel Jánost, a bpesti 
ipartársulat elnökét mint a kinél mást 
ö el sem tud képzelni a Szövetség el
nökéül.

Gundel János fölkel, s hivatkozva 
az ö amúgy is nagy közéleti szereplé
sére, öregségére, ellentétben Glück Fri
gyesnek fiatal korával, ezokból is de 
meg tekintettel Glücknek nagy tehet
ségére s nemes ambitiójára, határozot
tan kéri, hogy elnöknek Glück Figyest 
válaszszák meg. Még egy párszor meg
ismétlődött az elnöki tisztségnek ez 
az ide-oda ajanlgatása, miközben szak
iparunk e két jelesétől jól esett egy-egy 
összinte szót hallani.

Glück Frigyes azt mondta, hogy 
az ő elnöksége alatt a Szövets-'g csak 
egy halva született gyermek lenne, mig 
len Gumiéi János, tényleg felismervén 
az elökészités munkájának rendkívüli 
fogyatékosságát, azt az ajánlatot tette, 
maradjon el a Szövetség megalakítása 
a jövő évi kongresszusig.
(Folyt, és befejezés, vasárnapi szám unkban.)

€ 0 y € 5 Ü £ € í € K .
áz Országos Pinczér-Egyesület 

alapszabály-tervezete ■
208. §. Az egyesület központi tisz

tikara. a mennyiben a közgyűlés egy- 
harmada azt úgy kívánja, titkos szava
zás utján választandó; ellenkező eset
ben a választás csak felállás utján ej
tendő meg. Kívánatra ellenpróba esz- 
közlendö.

209. ij. Névszerinti szavazás csak 
is az indítványok feletti szavazásnál ejt
hető meg és pedig csak az esetben, ha 
a jelenlévő tagok közül azt 20 tag Írás
ban kifejezte kívánja.

A közgyűlés tárgyai és hatásköre.
210. §. A közgyűlés hatáskörébe 

tartozik és annak tárgyait képezik:
a) az elnöki megnyitó;
b) a fiók-választmányok elnökeinek 

részletes évi jelentése azon sorrendben, 
a mint azt a közgyűlés vezető elnöke 
megállapítja;

c) a központi választmány évi je
lentése ;d) a központi igazgató tanács évi 
jelentés ;

e) a központi főfelügyelő évi je
lentése.

fj a központi pénztár évi jelentése;
g) a számvizsgálók jelentése:
i) a jogtanácsos évi jelentése:
j) az egyesületi elnökség évi ősz- 

szevont joleutése az egyesületi év ered
ményéről ;

k) a fel ment vény meg- vagy meg 
! nem adása:

l) az elnökség megválasztása 3 
| évre;

m) a közp. ig. tan. megy. 3 évre;
n) a közp. főfelügyelő élethosszig- 

i lani megválasztása;
o) a központi választmány, jogta

nácsos, számvizsgálók, pénztárnok és el
lenőr megválasztása 1 évre;

p) az évi költségvetés tárgyalása 
| és az aifeletti határozat;

q) az évi rendes tagsági dijak meg
állapítása ;

r) a kilépett vagv kizárt tagok 
végleges törlése iránti intézkedések meg
állapítása;

s) a feljebbezések iránti határo
zatok ;

t) a fizetéses tisztviselők fizetésé- j 
nek megállapítása, azok leszállítása 
vagy felemelése iránti intézkedések, ki- ! 
véve azokat, akikre az alapszabály az 
elnökség illetékességét állapítja meg; j

u) az alapszabályba foglalt külön- ] 
féle iutézmények hol és mikori felállí
tása, vagy azok megszüntetése iránti 
intézkedések;

v) az egyleti vagyon czél- és ok
szerű kezelése, elhelyezése iránti intéz
kedések ;

w) a közgyűlés illetékességi kö
rébe eső segélyezések és tagdíjfizetési 
halasztások iránti határozatok ;

x) az alapszabályok módosítása 
vagy kiegészítése iránti határozatok ;

y) a főváros és a vidék, fiók-vá
lasztmányok ügyvezetői, valamint a köz
ponti iroda személyzetének véglegesí
tése iránti határozatok;

z) a házszabályok (közgyűlési ügy
rend) megállapitá-a;

aa) az egyesület feloszlatása fe
letti határozat;

bb) indítványok.
(Folyt köv.)

fene gyerekek.
Otkober 1-én egy esztendeje lesz 

hogy lapunk Bpesten adatik ki. -ámít 
ugyan régen tud miudenki, csak az 
■Orsz. Nyugdíj-egylet jogtanácsosa nem, 
ő neki csak most tetszett észre venni, 
hogy az „Újkor" már nem Szegeden,, 
hanem Bpesten és pedig itt; — (egész) 
más czimmel jelenik meg, mint — ott.

No mi szépen megköszönjük 
ezt az irántunk való előzékenységét dok
tor urnaK, hogy a nyugdíj egyesület az 
„Újkor- illetve „Újkor-Lapok* hivata
losára. csak egy év mnlva fordít némi 
figyelmet. Bár ugyan Solti ur azt 
állítja, hogy az „Újkor* nem hivatalos

j lapja a nyugdíjintézetnek hanem ezt a 
j kitüntetést csak bitorolja. Hogy pedig 
ezen állításának minnél több súlya legyen, 
határozatot hozat róla és jkönyvbe véteti 
- egy esztendő után. Ez a fene czifra 

módon össze stipulált jkönyv vala
hogyan, kerülő utakon a kezüukbe 
került s ebből a következő minket 
meglepő dolgokat olvastunk ki :

{140).
Jogtanácsos je len ti, hogy a Budapesten 

ju iin s  eleje ó ta  megjelenő „Üjkor-Lapok" 
legutolsó szept. 2-áról kelt m ik  számában a 
„Kongresszusunk és az Országos Pinczér-Kyy- 
iet“. valam int rA kongresszus küszöbén“ fel
ira tú  czikitekben a nyugdíj-egyleti igazgató 
súg (!?) és elnökség ellen olyan gyanúsítások 
és állítások fog lalta tnak , m elyek radikális 
czáfolat nélkül nem hagyhatók. M iután e 
lap uem á ta llja  az igazgatóságot (!! ??) s an 
nak elnökét a  nyilvánosság e lő tt azzal meg
vádolni, hogy „saját zsebükre" és , suttyómba 
dolgoznaku : e rosszhiszemű és alaptalan rá
galom m egtorlására a  bíróság hivandó fel, 
annál is inkább, m ert kívánatos, hogy, a vak
merő gyanúsító a  legilletékesebb tényező 
elő tt győződjék meg állítási a lap ta lanságá
ról. s vegj'e el méltó büntetését

Je len ti továbbá, hogy az „Újkor-Lapok11 
teljesen jogtalanul bitorolja (!) az „ Egyesület 
hivatalos lapja" je lleget. Az igazgatóság az 
alapszabályok 3. §-a a lap ján  <59. szám ú ha
tározatával m in t vidéki hivatalos lap já t, a 
Szegeden m egjelenő .Ú jkor"  czimü időszaki 
lapot tü n te tte  k i 1898. évi szeptem ber hó 
20-ún ta r to tt  ülésében a hivatalos lap je l
leg g e l; ezen lap  m egszűnt; (!j a  Budapesten 
más formában megjelenő„ Ú jkor-L apokéra tor 
m észetesen a  fenti igazgatósági h atározat 
egyáltalán nem vonatkozhat.

Többek felszólalása után az igazgatóság (!) 
a  je len tést tudom ásul veszi, egyhangúlag 
elhatározza hogy az „Ú jkor-Lapokéban meg
je le n t közlemények szerzői ellen rágalmazás és 
becsületsértés miatt bűnvádi fe lje len tést tesz; 
u ta s ítja  jog tanácsost, bogy a  szükséges lé 
péseket oly irányban  is megtegye, hogy az 
»Ujkor-Lapok* álta l jog ta lanu l b ito ro lt „h i
vatalos lap" elnevezes beszüutettessék.

No ez ugyan csak czifra dolog. 
Valóságos fene gyerekség. Meglepett ben
nünk a mikor ezt a komikus,de mégis rosz- 
akarattal összeállított dolgot el olvastuk. 
Nagyot néztünk mert az igazgatóság 
a helyett, hogy hálával és elismeréssel 
adózna ezen lap üdvös és nagy tevé
kenységének ; egyszerűen becsületsér
téssel és rágalmazással vádol - és 
bepöröl berniünket. Rettenetes! mikor 
mi az igazgatóságot egy ujjal sem bán
tottuk. Vagy kimondja, ki álltja azt. a 
famozus nagy tiz emeletes ostoba
ságot. hogy lapunk a Nyugdíj-egye
sület igazgatóságot csak egy szóval is 
illete?! Nézzék figyelmesen át e lapnak : 
Július, Augusztus és szeptemberi szá
maiban ismeretes „Szövetkezés“ czim
alatt folyó, az Aradi kongresz- 
szusra és küszöbére, az Országos P. 
Egyesületre és többi ilynemű dolgokra 
vonatkozó összes czikkeinket; ha talál
nak-e azokban olyan kifejezést, ami az 
igazgatóságot nem sértő lég, de másmi- 
kéni is—csak egyetlen szóval is megem
líti ? Ezt nem, de igenis van a neve
zett „Szövetkezés” alatt folyó közlések
ben. valamint a fenti jkönyvi kivonat 
által kifogásolt: Kongresszusunk az 
0- P. E. és a Kongresszus küszöbén 
czimü czikkekben emlités téve, egy 
oly bizonyos vezetőségről, ameljr instruálta 
a kongresszus rendezés, a vendéglős szö
vetség megalakítása, előkészítése stb. 
ily munkálatokat.
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Ha a t. olvasók figyelemmel át ol
vasták azokat a számokat a melyekről 
Solti jogtanácsos ur {kit egyébként saj
nálunk hogy néma mi emberünk!) azt 
jelentette hogy roszhiszemü és alapta
lan rágalmakat tartalmaznak; tudhatják 
és tisztába lehetnek azzal, hogy a mi 
állításaink elsősorban is nem alaptala
nok, másodsorban pedig nem rágalma
zók és nem becsület sértők. Itt csak 
a baj, hogy mi most is csak amúgy 
magyarán meg mondtak azt, amit szak
iparunk érdekében nem volt szabad el
hallgatnunk. Olyan formán irtunk hogy 
ez az egész dolog, a mely a kongr. 
stbire vonatkozva a nevezett vezető
ségtől ered. olyan zsákba macska for
mán történik. Kiirtuk világosan, ért
hetően, hogy nekünk ez a lepel alatti 
munka nem tetszik, miután az követ
keztethető ebből,a sit/tyoHióam munkálat- 
hói, hogy a vezetőség tagjai a saját 
érdekükbe — a saját zsebükre dolgoz
nak. Igen, igy ebben az értelmében 
irtunk, nem tagadjuk el. De ugyanakkor, 
(vagy már jóval előbb) megírtuk azt is 
hogy': — az a bizonyos vezetőség kik
ből áll ? Tessék olvasóink, ott vannak a 
lapszámok, olvassák el újra és győződ
jenek meg. A holt betűk erre élőtanu 
bizonyságok.

Ott benn foglaltatik hogy iui. a 
vezetőség négy tagjául: a nyugd. egyl. 
elnökét: Bokros Károlyt, a nyugd. egyl. 
(tanácsosát: dr. Solti Ödönt és Solti ur 
lapjának másik két szeri esztöjét nevez 
tűk meg. őket, de nem a nyugd. egyl. 
igazgatóságát, amelyben elnök és jta- 
nácsoson kívül tisztet viselnek: Sztanoj, 
Mitrovátz, Kaszás, Olmóssy, Lais Fran- 
czois és több érdemes szaktársaink

No de igazán csak az volna ám 
még a sülttök politika, ha mi a nyugd. 
egyl. elnökének és jogtanácsosának né
mely helytelen dolgait megkritizáljuk, 
hogy ezért pörbe foghassanak bennün
ket az igazgatóság összes tagjai. — 
akiket egy szóval sem érintünk. — 
Vagy talán van erre valami kanezel 
paragrafus ott a nyugd. egyleti alap
szabályokban ? Avagy tán a nyugd. 
intézetnek valamely házi rendeletje 
i ei idei kéz ik akként hogy: az egyesület 
elnöke, jtanácsosa vagy az igazg. bár
melyik tagja - szent és sérthetetlen.

Megfoghatatlan előttünk, hogy a 
mikor mi a nyugd. intézet nevezett két 
térfiái.ak működését tesszük egyszerű 
bírálat tárgyává, hogy ok ugyanekkor 
— bírálatunkat vakmerő gyanúsításának 
és rágalomnak minősitik, és az igazga
tósággal port akasztatnak a nyakunkba, 
ha azután veszik a por, fizesse az or
szágos nyugd. egyesület. Hogy azt 
az elhatározást (határoztatást) józan 
elmének tiszta gondolkozásával és fel
fogásával inscenálták volna, el nem hi
hetjük. Ám legyeit s álljon úgy a dolog, 
hogy törvénybe ütközőn sértettünk es 
rágalmaztunk; mi következik ebből ? 
Hogy az igazságát az keresi rajtunk, 
akit ig&ztaianul meghurczoJtunk. Ergo 
Bokros nrék sem cselekedhetnek mást, 
minthogy bennünket törvény elé czitál- 
talnak (a hol hogy ki lesz a győztes, 
nem tudhatják miután a botnak két 
vége van.)

Az elégtétel adásnak ezt a radi
kális módját fölhasználhatják, egész 
bátran de nem olyan formán, mint az a 
fennebb hozott határozatba bennfoglal- 

j tátik, hogy: ö helyettük elégtételt raj- 
i tünk az orsz. nyugd. egyesület igaz
gatósága vegyen Ey ellen a rafinált 
prókátori észszel kifundált vakmerő tett 

jelien tiltakozunk! Igenis tiltakozunk!
A nyugd. intézet főemberei, a 

| suttyombereki és zsebükre dolgozásnak, 
rágalmazást és becsületsértést impulál- 

: Iák. Bokros Károly és Solti Ödön dr.
; urakat ismerjük :elég intelligens és okos 
emberek arra, hogy fenti szavak mire 

i c> élzását még akkor is megértsék, ha 
azok minden körülírás nélkül lett legye
nek in a. De mink megmagyaráztuk bőven 

J és többször, hogy mi az a zsebre dol
gozás. T. i. hogy Bokros az által, hogy 
elnöke a Sz. v. etc. Nyugd. egyletének, 
mindjobban ismertté válik s ezen szé
les ismeretség folytán —az általa kép
viselt pezsgőgyárnak mind nagyobb jö- 

1 vedelem s ebből—mind több haszon bizto- 
sittatik . A suttyómra nézve most már 
csak annyi a megjegyezni valónk, hogy 
a nevetségességgel volna határos, a 
suttyómba eszközölt működésnek nem 
beismerése, annál is inkább, mert az 
aradi kongresszuson mind szépen be
bizonyult. amit avval mondtuuuk és 
állítottunk. Mondtuk, hogy Magyar- 
ország 75 (hetvenötezer) szállodás, ven
déglős. kávés és korcsmárosának 3011 0 
se tudja, hogy Aradon 1900. Szept. 
12-én mi lesz a napi renden ? De 
nemcsak 30% nak nem volt arról tu- 

I domása, de nem tudta 6% se, de még 
1 azok se voltak vele tisztába, akik a 
kongresszuson jelen voltak. Mi ennek 
az oka? Az, hogy a nevezett vezető
ség, a közös szent ezél közös mnnká- 

I jóból kizárt mindenkit a ki csak nem 
: hozzájuk tartozott. Mi más látszatot 
1 kelthetett hát ez, ha nem azt, hogy 
I titokban, vagyis suttyomban készíte

nek elő olyan dolgot, amelyhez mint 
| országos jellegei bíróhoz, egyforma joga 
és köze van minden szakembernek, 
minden szaksajtónak.

Bokros Károlyt mi úgy véltük 
: megismerni, mint aki egyedül is képes 
j  és hivatott eljárni az ilyen nagyszerű 
| és nemes dolog vezetésében, mint a 
j vendéglős szövetség dolga. Családiunk, 
í fájdalmasan csalódtunk. Bokros ur. aki- 
1 nek — mondhatjuk — kezébe volt le
téve az orsz. vend. szöv. ügyének sorsa 
a ezéltól. a kötelességtől messzire el 
tért, amikor azon magasztos eszme 
ügyéből egyszerűen párt érdeket csinált. 
A párt pedig ha párt, és ha olyan a- 
milyennek mi irtuk, már bocsánatot ké
rünk — a saját érdekében vagy is ma
gyarán mondva: a saját zsebére dolgo
zik. Hogy azonban Bokros ur szintén 
benn van-e ama bizonyos párt. szö
vetkezete kötelékébe, mi arra nem eskü
szünk, de hittük ezt és állítottuk, mert erre 
benőnket, az ö közelmúltban) (íennemlitett) 
szei eplése indított. És hisszük és állítani 
togjuk mindaddig, amigcsak minket ennek 
ellenkezőjéről meg nem czáfolauak vagy 
meg nem győznek.

Most pedig meghajolva a nyugd.
! int. igazgatósági határozat elölt, le

mondunk arról az igen kevés kis meg- 
tiszteltésröl, hogy magunkat továbbra 
is a Xyugd. egyesület hivatalosának 
nevezzük. De azért kijelentjük, hogy 
bennünket semmiféle ignorantia vagy 
semmibe ve vés, negligális vagy fe
nyegetés sem riaszt el attól, hogy 
szakiparunk intézményeinek továbbra is 
azok maradjunk a mik voltunk eddig: 

j bátor és védő harezosai.

fz  élelmi szerek hamisításáról.
Utóbbi időben mind sűrűbben me

rülnek fel panaszok a fővárosban ga
rázdálkodó tejpancsolók, és üzérkedő 
élelmi czikk hamisítók ellen. Lapunk is 
több ízben közölte már az egyes hami
sítási esetek és bírságolásokat, hogy ez, 
meg az 3 10 koronával lett megbün
tetve. Csodálatos a dologban, h-gy e 
hírek nem csak vissza nem riasztják e 
lelketlen üzérkedőket, hanem felbáto
rítva a büntetés csekélysége által, még 
fokozottabb mértékben űzik a hamisí
tásokat, gondolván, hogy a sokat hozó 
nyereségből bébe korba valamicskét 
veszíteni nem nagy baj. Ha az illeté
kes hatóság nem fog erélyesebben föl
lépni és a pénzbírságon felül súlyosabb 
szabadságvesztés büntetést is kiszabni, 
el lehetünk készülve, hogy mindna- 
gyobb mérveket ölt majd e téren a 
visszaélés. A tejnél, lévén az a vásár
téren illetve csarnokokban leginkább 
kitéve az ellenőrző közegeknek, még 
szerencsére rajta kapn.ik egyet, kettőt; 
de csak egy csekély töredékét éri a 
büntetés, mert oly ügyesek e lelketlen 
felebarátaink, hogy a rajtakapásnál ha
mis czimeket vallanak be a rendőrség
nél, s f-zzel odébb állanak. Eddig azon
ban csak a kis pancsolók jöttek tekin
tetbe. de ki áll jót érte. hogy a lel- 
ketlenségben nagyobb „ezégek" is nem 
részesek-e? Hol van annak a biztosí
téka. hogy a zsir. a vaj s egyébb 
élelmi czikk, magas áruk daczára ha
misítatlanul kerül a vevők birtokába?

Hát a borral, hogy' vagyunk? Mi 
biztosítékot nyújtanak hatóságaink, hogy 
nyugodtan történhetik e a vásárlás, mert 
szemügygyel kisérik az eladót. Ugyan
csak ritka eset az. hogy a lejüzletbeii, 
kávéházban, vagy vendéglőben törté
nik a hamisítás, hiszen ezek az üzle
tek a saját jó hírnevűk érdekében ipar
kodnak jót nyújtani, s maguknak a 
közönség bizalmat kivívni. Fájdalom, 
kevéssé vau nálunk elterjedve az iránti 

; érzék, hogy vállvetve iparkodnánk ele- 
■ jét venni a nagyon is nagyban űzött 
i élelmiszer hamisításoknak.

Első sorban, hatóságaink szervezete 
nem felel meg ez irányban a követeimé, 
nyéknek, s valljuk meg őszintén, hogy 
szégyenletesen el maradtunk e tekin- 

\ tetbeu. Hol van az intézmény, mely a 
] vá'árniztosokat az írj és legjobb mód- 
1 szerek alkalmazásával a hamisítások 
s kellő megbirálására előkészítse? De 
! hogy bőrünket, illetve gyomrunkat és 
egészségünket megvédj ük, általánosi- 

! tani kellene s oly népszeiü könyvecs- 
' kében mindenkinek hozzáférhetővé tenni 
i a vizsgálati módszerek megismerését,
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hogy mindenki az egyszerű próbákat 
maga megtehesse. Nagyon alkalmas volna 
ezen ügyről a szabad Lyceum előadásai 
között sorozatot nyitni, s a rendőrség 
által talált hamisítási eseteket bemutatni.

Mi magunk részéről megfogjuk tenni 
a lehetőt és jövőre szaktársainknak 
módot, nynjtnnk lapunk utján a tejnél, 
zsir, vaj és bornál előforduló hamisí
tások felismerésére létező legegyszerűbb 
vizsgálati és próbamódszerek megis
mertetésére. (—ó)

j c ű r ő jí fé í á .
Kossuth Lajos születése napja.

Van-e magyar ember a fold kerek
ségén. akinek szivében a haza fiság 
szent érzelmét, lángra ne lobbantaná 
Kossuth Lajos örökké halhatatlan neve? 
Van-e ennek a hazának lakója, aki ke
gyelettel ne őrizné az Ö emlékezetét, 
és mindazt, ami a magyar nemzet újjá
éledésének ez örökké fénylő vezércsil
lagának. Kossuth apánknak életéhez, 
emlékéhez fűződik ! ? A legnagyobb ma
gyar, aki egy félisten lángleikével 
imádta hazáját és népét megérdemli, 
hogy neve és emléke imádattá váljék 
mindnyájunk ajakán és szivében.

Szeptember 19-én országos emlék
ünnepei rendez Kossuth Lajos születés
napjának a fővárosi 1848-49-ki és Kos
sal b-mnzenm, mely a következő felhí
vást bocsátotta ki:

Hazánk nagyasszonya Ruttkayné, 
Kossuth Lajos nővére elbeszélte, hogy 
Amerikában többször vett részt nagy 
Washington születése napjának meg- 
nnnepelésében. Egész Amerika hálát 
imádkozik, ünnepel és mulat, Washing
ton születése napján. Minden üzlet 
zárva, csak a vendéglők és mulatóhe
lyek telvék e nagy napon. A leggazda
gabb és legfinyásabb urak a nép közé 
vegyülnék ; pénzt ruhát osztogatnak a 
szegényeknek, a kik̂ -t ez alkalommal 
mindenütt megvendégelnek, hogy e leg
nagyobb örömünnepen ne lásson szük
séget senki Amerikában.

Ünnepeljük mi is Kossuth Lajosnak 
az emberiség díszének, a valóban leg
nagyobb magyarnak, nemzetünk örök 
büszkeségének születése napját ! Szep
tember 10-ike legyen nemzetünk legna
gyobb ünnepe mindörökké!

Nem magyar az, a ki uem tiszteli 
az Ő szent emlékezetét!

Születése napján díszítsük föl ha
záinkat nemzeti öröm lobogókkal. Imád
kozzunk, adjuk hálát a Magyarok Iste
nének a mi második megváltónkért. 
Minden városban, de még a legutolsó 
községben is vendégeljük meg a még 
élő 1848—49-ki hős honvédeket. Hely
zetünkhöz mérten gyakoroljuk a ióté- 
k- nyságot e nagy napon. A kitől telik, 
tegyen alapítványt e nap emlékezetére 
a Kossuth knltnsz ápolására. Végre 
mnlassnnk és csupa szabadság-, harczi- 
dalokat. Kossuth-Induiót és a Kossuth- 
nótákat daloljunk és hozassunk a nagy 
örömünnepnapon.

E nap emlékezetére az ország 
mindama relikviáinak, a kik még 
Kossuth képét nem bírják, megkere

sésükre ingyen tisztelet példányt küld 
a fővárosi 1848 —49-ik muzeum alapí
tója, gróf Kreith Béla.

E hivó szózat csak szent viszhang 
lehet minden magyar szivében, melyet 

I önként és áhítattal követünk ! Szeptem- 
I bér 19-ike: Kossuth Lajos születése 

napja legyen előttünk a magyar sza
badság és honszereretet örök ünnepe!
A londoni Magyar Pinczér Körből.

Londonból értesit bennünket tudó
sítónk, hogy Tackler Lajos és Fuchs 

: Pál szept. hó 1-én 4 30 p. indnltak el 
! Southamptonból délafrikai nagy utjokra, 
a Kinfanus Castle R. M. S. nevű gő
zösen. A hajóra szállt illetve ott alkal
mazást nyert derék pinezérjeink talál- 

: kozni fognak a Délafrikában tartózkodó 
j többi kartársainkkal, kikkel együtt 
aztán október végén óhajtanak haza- 

j felé Londonba jönni, amikor is a lon
doni M. P. Kör fényes ünnepélyt ké
szül rendezni a messze útról jövő kar
társak tiszteletére. Afrikában tartózkodó 
kartársaink jelenleg négyen vannak és 
pedig: Mittl Ferencz, Stojanovits Győző, 
Tackler Lajos és Fuchs Pál. — Vezé
relje őket a magyarok Istene hosszú és 
veszélyekkel járó utjnkon és kívánjuk, 
hogy a legfrisebb egészségben és ta
pasztalatokkal gazdagon térjenek vissza 
az ö kedves állomásuk helyére, a Lon
doni Magyar Pinczér körbe!

Tudósítónk fentivel kapcsolatban 
megemlékezik a mi fiatal barátunk, 
Szabó Imre kartársunkról s arról a kö
vetkezőket közli:

Szabó Imre kartársunk, a ki kiváló 
tehetsége és szorgalma által a buda
pesti szakiskolának ravali első jutalom 
dijját nyerte el; az erre való ké
pességét. fényesen bebizonyította az 
által, hogy alig hat hónap óta tartóz
kodik Angliában, és angolnyelv isme
rete meghaladja azokét, akik már évek 
óta vannak ott. Erről tesz tanúságot 
az is, hogy Doverből való megérkezte
kor a „Lánykám Hotel'1-ben éppen 
üresedésben lévé éttermi pinezéri állást, 
a sok pályázó közül ő nyerte el. — 
Ugyancsak ebben az első rangú szál
lodában van alkalmazva, mint szoba- 
tőpinezér, kitűnő kartársunk Lach Fe- 
rencz, a l̂ondoni Magyar Pinczér Kör“ 
elnöke — aki díszére válik külföldön 
is a magyar pinczér karnak. A legme
legebb hazafiul szívvel üdvözöljük kül
földi jeles kartársainkat s a midőn 
örömmel adózunk nekik a megérdemelt 
elismeréssel; nem mulasztjuk el föl
hívni hazai pinczér karunk figyelmét 
az iránt, hogy londoni M. P. Körünket 
támogassák és lépjenek be abba mint 
rendes és pártoló ragok minél többen. 
A külföldre kikerülő pinezéreink ezen 
szakegyeteme s Otthona: a Londoni 
Magyar Pinczér Kört figyelmébe és 
kegyébe ajánljuk, a nagy philantroph 
és szakoktatásunk apostola: - Glück
Frigyes és a pinezérek apja: Guruiéi 
János kiváló szállodás szak társainknak, 
kérve őket egyszersmind, hogy az 5 
élők. és ismerős szaktársaik körében is 

1 emeljék föl szavukat, szakiparunk eme 
törekvő s tudni vágyó fiatal munkásai 

I érdekében !

Az orsz. kongresszusból.
Az orsz. YcndéglósfcoBgres9Z9S alkat- 

mából — mely c*ak az im ént folyt le Aradon, 
egyik budapesti krajezáros újság a  „kedélyes 

: statisztikus^ humorával jó so lga tta  a vendég- 
| lős-kongresszus fényes sikerét s a tárgysorozat 
j kiemelkedő pontjaiként ci pezsgői, boros, sörös 
\ és konyakos palaczkokat tevén meg, a legszebb 
[ rem ényeket fűzi a statisztikai alapon kiniu- 
| ta to tt  „szaktevékenységhez!" Ugyanis valóságos 
j ripo rteri „szomjas irigységgel“ szám lálja fel 
i  a  fényes s ikert biztositó italnem fieket, me- 
i lyeket a  kongresszusnak küldtek a szaktársak 

hogy a fáradságos m unka u tán  egy kis 
üd ítő t nyújtsanak a  kongresszus tag jainak  
és p ed ig ;

A legjobb és leghíresebb pezsgőkből 780 
üveggel, am i körülbelül 550 liternek felelmes> 
A sőrgyárosok 2900 lite r  vagyis 29 hekto- 

' lite r  sört m ig a borterm elők és borkereskedők 
800 lite r  finom palaczkbort szállítottak. A 
giesshübli víz fő rak tá ra  400 üveggel, úgy zz in t én 
a mohai, k ris tá ly  . m argit, borszéki stb . sa
vanyú vizekből is több  száz üveggel küldöttek 
hogy ebben se szenvedjenek h ián y t a  kon- 
greszisták . A konyak gyárak — nem anny ira  
liüsitö gyan án t m in t inkább, hogy vendég
lőseink a  jobb  gyártm ányok  irá n t „felme- 

; legedfeneku nagy halm az három  csillagos 
palaczk konyakkal tisztelték meg a vendég- 
1 ősöket.

Ezek u tán  a fontos programmponiok 
u tá n  az illető  lap tá rsunk  nem kételkedik  a 
„kiemelkedő14 kongresszus sikerében. H át 
nem is k é te lk e d e tt abban talán „szomjas“ 
ko llegánkon kívül senkisem, m ert csak nem 
gondolta  a  tisz te lt statisztikus, hogy vnn 

| olyan humoros em ber a világon, ak i az t 
I b ig y je  hogy vendéglőseink orsz. ssaktanács- 
j kos ásra gyűlnék össze — száraz eszm éket ese- 
j rélni No ez m ár aztán  igazán nedves ko-

A zért h á t ne haragudjék  a  statisztikus 
I ú r. hanem k íván ja  velünk eg y ü tt hogy a 
! kongressziatákimk váljék egészségükre a  zatna- 
j fos tá rgyso roza t!

Szerkesztőség és kiadóhivatal változás.
! T . előfizetőinket és olvasó közönsé- 
I fűnket értesítjük, hogy lapunk szerkesz
ti tősége és kiadóhivatala f. hó végével a 
| Váczi körút öő. szám alá helyeztetik 

át.. Lapunknak a központba való ezen 
' át költözését, mig egyrészt az adminisz
tratív kezelés s teendők pontosabb és 
könnyebb végzése teszik szükségessé, 

j másrészről t. elöf. közönségünk és szak-
• társaink régi óhajának teszünk eleget 
i ezzel. Ugyancsak a közkivánságnak 
; megfelelőig határoztuk el, hogy fenti 
! alkalmas időben lapunk eddigi czimét 
i megváltoztatjuk, még pedig olyképen. 
j hogy a czim már magába kifejezője le-
• gyen ami szakiparunknak, amelynek ér-
j dekeit képviseli s küzd annak újjá terem- 
I tése és felvirágoztatásáért. Lapunk uj 
| czime leend : « Vendéglősök. Kávésok és 
I Pinezérek heti lapja.*

Uj nyilvános vegyvizsgáló állomás. A 
I ni. kir. foldmivelésügyi miniszter dr.
! Szilágyi Gyula kir. kereskedelmi tör- 
| vényszéki és állémrendörségi hites ve- 
| gyász műegyetemi magántanár vegy- 
i kísérleti állomásának, a nyilvánossági 
! j°?ot megadta, illetőleg megengedte, 
hogy az a „nyilvános vegyvizsgáló ál- 

i lomás14 czimet használhassa.
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Házasság. A kitűnő szakember, Mol
dovait Dániel, a kolozsvári „Graiul ká
véház11 derék tulajdonosa s az ottani 
Piuczér-egylet elnöke f. hó 8-án tar
totta esküvőjét Horváth Berta kisa- 
szonyal. Násznagyok voltak a vőlegény 
részéről: Tauszik Alajos szállodás és 
a menyaszony részéről Béres János 
városi tisztviselő. Az uj házaspárt a 
közkedvelt kávés, személyes jó baráti és 
vendég ismerősi, nem különben az intel- 
lisrens közönség köréből igen nag\* szám
mal üdvözölték. A tiszta szerelemből 
köiött frigyhez mi is őszintén gratu
lálunk !

Panasz a sörgyárak ellen A budai 
koresraáros szaktársaink körében már 
régebben az a panasz merült fel, hogy 
a sörgyárosok által szállított sörös - 
hordók kisebbek, mint a mennyinek a 
hitelesítés szerint lenniök kellene. Most 
tehát a budai koresmárosok panaszos 
kérvényt nyújtottak be a székesfővá
roshoz. melyben hivatalos ügyira
tokkal bizonyítják, hogy a hitetesités 
szerint huszonöt literesnek jelzett tény
leg csak huszonkét-huszonhárom lite
resek és igy 2—3 liter u differenczia. 
Ez a differenczia pedig a korcsmá- 
rosok kárát képezi, mert annak a 
sörnek az árát, melyet a gyáros 
tart meg magának, a koresmárosok 
nem számíthatják fel vendégeinek. — 
Korcsmáros szaktársaink tehát azt. ké
rik a várostól, hogy rendelje el a 
söröshordók újbóli hitelesítését, mett a 
fennálló viszonyok mellett — még a 
nagyon habosai) kimért sörnél sincs 
semmi hasznuk. Reméljük, hogy a 
városi hatóság — a mennyiben a meg
ejtett vizsgálatnál az illető koresmáro
sok panasza alaposnak bizonyulna — 
nem fog késni a vendéglőseink érde
keinek megóvására kért intézkedés 
megtételével '.

A Magyar vendéglősök V-ik országos 
o n g re ssz u sa  alkalm ával Aradén. S zept 12-én 
a  Fehér keresztben a következő étrend  volt: Merni.

iJárná csirke leves.
Tok és fogas ta r tá r  m ártással.
Filée de bouef körözve.
Almás pite.
P u lyka  kom pottal.
P a rfa it piskótával.
Vegyes gyümölcs.

Fekete kávé.
Sör. Fehér bor. Vörös bor. Pezsgő.
Ásványvizek.

Vilógfürdö. Nagyot jelentő dolgon 
törik a fejüket a fővárosnál: leakarják 
pipálni az összes fürdőket. Ugyanis el
határoztatott, hogy a Városligetben az 
artézi fürdő helyén vagy két millió ko
ronával világfürdő épüljön, mely hi
vatva lenne a közegészségügynek, a 
benépesítésnek és az idegenforgalomnak 
nagy és hasznos szolgálatokat tenni. A 
tervet tehát elkészítették szépen, a 
költségvetést is megállapították rende
sen ; csak épen az építéshez nem fog
tak hozzá. S amint látszik egyhamar 
nem is fognak hozzá miután, a város
nak nincsen pénze. Szóval a főváros is 
abban a helyzetben van a mi he a piu- 
czéiek: ezek is alakítanának orsz.
pinczér egyletet s a nyugd. egyletbe is 
belépnének — ha volna pénzük 1. ..

fi nagy világból
Afrikában.

I r ta :  Bayer •tenő.
3-ik folytatás.

Legutóbbi czikkelyemnek végso- 
raibau említést tettem a vadaknak azon 
veszedelmes tornajátékáról, amely ren
desen nagy sebesülésekkel szokott vég
ződni. Csodálatos tapasztalni, hogy ezt 
mily rendíthetetlen nyugalommal, job
ban mondva — hidegen tűrik el Egy
szerűen — az ilyen viaskodásból ki
került s sokszor életveszélyes sebesü
léseket, semmibe veszik. Oda mennek a 
tengerhez s annak sós vizében lemossák 
magukról a vért s az ejtett nagy se
bekbe egy se pusztul bele.

, A vad-embereknek vad-bátorságát, 
j  igen hűen jellemzi a csikófogás. Egy 

közönséges kötéllel a hegyeknek leg
vadabb csikóit fogják el. Érdekes látni 
őket. amikor vadásznak. A nyulat sok
kal ügyesebben s biztosabban czélozzák 
és ejtik el az ö nyíl puskájukkal, mint 
a mi tnodeni fegyverrel rendelkező jó 
vadászaink

Egy kis kalandom volt, a melybe 
I hogy hogyan kerültem: a következö- 
i képen mondom el.

A vademberek nemcsak azért ér- 
. dekesek mert vadak, de azért is, mert 

sok olyan sulajdonsággal is rendelkez- 
; nek. a mi a nem vadembereknél is fel

található. így a többek között az aí- 
: í'ikai szerecsen vadak, az ö vad szo- 
: kásáik mellett, még babonásak is. Erről 
] ugyan már akkor értesültem, amikor 
i még az Afrikába való menetel eszembe 
: se volt. Ez s a több hallott és tudott 
dolgok ösztönöztek mindjobban arra,

! bőgj’ a vadak életmódját, tulajdonságát 
j és egyéb szokását minél közelebbről 
lássam. Szóval, közvetlen óhajtottam 
tapasztalatot szerezni és meggyőződni, 
a vadak beléletéröl. Amit elemem an
nál is inkább könnyebben ment, miután 

j közöttük, Afrikában voltam.
Port-Elisabetben időztünk. Gyö

nyörű szép idő volt. A tündöklő napsu
garak közt libegő apró és kevéssel 

; nagyobb szép fehér íelhöcskékkel tele 
j szőrt afrikai kék ég, ragyogva mosoly- 
1 gott le a műveltség által elragadó 
széppé fellendült városra s a vad, de 
gyönyörű vidékre, ahová menni — 
csalt a fény és ragadt a vágy. Mi több. 
nagy kedvem kerekedett azonnal elha
tározni — bár ha ugyan ez egy nem 
régi határozatom ellenére is volt 
hogy megyek a vadak közé.

Két fekete fiúval, kik az angol 
nyelvet kissé beszélték, megértiettem, 
hogy mit akarok. Ők örömmel kapta a. 
az alkalmon s vállalták el a kalauzo
lást. Hogy a kirándulás valami bajt 
vagy effélét hozzon rám, ettől nem 
tartottam, mert az én feketéimnek 
arczárói le lehetett leolvasni a becsületes 
hűséget és jóakaratot. Különben is az 
én esetem nem az első: számtalanszor 
fordul itt elő, hogy a nagy világnak 
minden táját látni óhajtók, kiket 
ide csupán csak is ez a czél vezet — 
mértföld és mértföldnyi távolságokra 
vezettetik el magukat a feketék által,

akik ezen földnek (miután maguk is itt 
szü'ettek s nőttek tél), minden kis ré
szét és táját ismerik. Még eddig nem 
fordult elő. hogy egyik vagy másikkal, 
valami baios eset történt volna. Mert 
a jő lékelek - különösen e tekintet
ben — hűek és megbízhatók.

(Folyt, kflv.)

fi t-  hirdető közönséghez!
Az „Újkor-Lapok" mindinkább na

gyobb mértékben terjedvén t . és a 
magyal I endéglöséspinezérszaktársaink, 
valamint a szakmánk iránt érdeklődi 
nagy közönség körében, úgy hogy heti 
szakközlönyünk több ezer példányban 
forog közkézen hazánkban, sőt a kül
földön is. Lz okból ezéli lányosnak 
tartjuk t és szak■ és kín-társaink és a 
nagyközönség ezen iránya igényeinek 
kielégítése érdekében. hogy az „Újkor- 
Lapok" hirdetési részében _kishirdetö-t“ 
nyissunk, hogy ekként, lehetővé tegyük 
a hirdetéseknek — legolcsóbb néháng 
fillémyi költségért való beiktatását.

Aki tehát valamit eladni vagy 
venni, üzletet bérbe adni, vagy bérbe 
venni akar. a ki alkalmazást keres, 
vagy akinek ‘Alkalmazottra szüksége 
van ; a ki valamit közhírré tenni, vagy 
a szak- és kartársaknak köztudomására 
hozni kivan; az forduljon bizalommal az 
..Újkor-Lapok" kiadóhivatalához és vegye 
igénybe lapunk „Kis hirdető-"jét. mely
ben egészen 10 szóig csekély 30 fillért. 
azontúl minden sxó után 4 fillért szá
mítva közlünk minden kis hirdetést. A 
„kis hirdető" által egyrészt szak- és 
kartársaink üzleti érdekeinek, inig más
részt a nagy közönség igényeinek vé
lünk jó szolgálatokat tenni, mert a 
hirdetők olcsó módon és biztos sikerrel 
érik el a kívánt czélt.

Ez okból saját érdekükben cse
lekszenek t. szak- és kartársaink, úgy
szintén a hirdető közönségünk, ha az 
, Újkor-Lapok*. „Kis Hirdetőijében köz
ük hirdetéseiket.

Tisztelettel 
az „Újkor-Lapok"

Kiadóhivatala. 
il. fhg. Albrecht-u 8.

Előfizetőin kh e z!
Lapunk kiadóhivatala, a inai szám

tól kezdve egy a fővárosi előfizető közön
ségünkre azt az előnyös újítást hozta 
be. hogy az Újkor-Lapok ra bpesti szak- 
társaink havi 1 koronával is előfizet
hetnek. Amidőn t. szaktársainkat erről 
értesítjük, tisztelettel felhívjuk az „Új
kor-Lapok*1 mindazon előfizetőit,a kiknek 
előfizetésük még a lapunk júliusi meg
jelenését megelőzőleg lejárt, hogy az 
esedékessé vált dijjakat mielőbb bekül
deni szíveskedjenek, ne hogy a lap kül
désben fennakadás történjen. Egyúttal 
figyelmeztetjük és kérjük mindazokat, 
akik lapjukat bármi hibás ok miatt ren
desen nem kapják, vagy a kik helyet 
változtattak — hogy erről bennünket 
egy levelező lapon értesítsenek.
A z  „ Ú jk o r -L a p o k "  k i a d ó h i v a t a l a . *
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Ü Z K T 3  p t a p .
„Londoni Magyar Pinczér-kör** 

The London Hnngarian' Waiters’ Sociely — Lon
don. W. 9. Weste Street, Regent Street.

A budapesti Fiume szálló éltermeinek 
uj vendéglőse. A székes főváros bu
dai oldalának legszebbik részén, a ki
rályi várkerttel és a pesti oldali nagy 
vigadóval szembe álló szép Fiume szálló- 
éttermeit. nem régen Lienenberg József 
vette át. Derék törekvő szaktársunk - - 
aki legutóbb és hosszasan a központi 
vásárcsarnok fop. állását tölté be — 
az előnyös fekvésű vendéglőnek már is 
olyan lendületet adott, hogy a régebben 
gyönge menetű vendéglő, forgalom te
kintetében a budai ilynemű, sőt sok 
pesti részi első üzleteket is messze fö
lülmúl. De Lienenberg szaktársunk 
teheté azt annál is inkább, mintán az 
ehhez való szükséges kellékkel — mint 
előzékeny finom modor, nagy üzleti is
meret és szakavatottsággal; bőven ren
delkezik. A budai előkelő publikum 
közkedvelt vendéglősét, lapunk derék 
barátját és szaktársunkat szívből gra
tuláljuk és működéséhez minél több si
kert kívánunk!. .

Uj szállodás. — Egy derék 
szaktársunk hagyta el ismét a pinczéri 
pályát vagyis lépett át a pinczéri kar
ból a vendéglősök közé. Lénk Lajos 
szakavatott kartársunk s közismert fö- 
pinczér, utoljára a kolozsvári központi 
szállónak hosszabb időn át volt szo- 
hafopinczére. a Dicső-Szt.-Mártoni vá
rosi nagyszállódat f. hő 10-én vette át 
és nyitotta meg. Uj szállodás szaktár- 
snukat — akiben D.-8zt.-Márton váro
sának közönsége nemcsak kitűnő szak
áé ezenkívül egy intelligens úri em
bert is nyert, a midőn a pálya változ
tatás alkalmából őszintén gratuláljuk, 
a kezébe került jó hirü szállodát ajánl
juk a közönség figyelmébe!

Vendéglő nyitás. Budapesten a Gi- 
zella-téren egy igen csinosan berende
zett szép vendéglőt nyitott a múlt be
tekben Emst Pál a s: éles körben 
ismert régi főpinczér szaktársunk. A 
kellemes benyomást keltő és mérsékelt 
árairól igen előnyös vendéglőm amidőn 
fölhívjuk a  fővárosba érkező. szak- 
társaink figyelmét uj vendéglőre szak
társunkat ezen alkalomból szívesen 
üdvözöljük és sok szerencsét kívánunk 
neki!

A fővárosban „Piccolo kávékáz“ el
nevezéssel, nj kávéház nyílott. A bel
városi Sütö-utczában lévő igen szép 
berendezéssel ellátó t kávéházat Szabó 
Lajos közismert főpinczér szaktársunk, 
(ki legutóbb Stnbnya-ffirdö nagy ven
déglő fop. állását tölté be) nyitotta 
m e g .  Ujkávés szak társunkat üdvözöljük, 
és kellemes szórakozást nyújtó kávéhá
zára felhívjuk szaktársaink figyelmét !

Budapesten a krisztinavárosi „Zöldfa" 
vendéglőse. Fukáts János ugyanott az 
Áttila-utczában _Három aimához“ czim- 
mel, egy a mai kor igényeit kielégítő 
csinosan berendezett vendéglőt nyitott. 
Régi vendéglős szán társunknak uj üz
letéhez. sok szerencsét kivánurk!

Uj szálloda. — Yersetzen a régi 
jó hírnevű Paris szállodának lebontásá-

I hoz nem régiben hozzá fogtak, hogy a 
! helyet egy a mai kor igényének meg- 
! felelő impozáns nagy szállót építsenek.
: Az építés — mint versetzi levelezőnk 
: értesít bennünk, már annyira előre ha- 
| ladt, hogy nem sokára az étterem és 

kávéház berendezéséhez fognak hozzá. 
A teljesen ujjonuan épülő szállodát, 
melynek szép téli és nyári udvari kertje 
is fog lenni - egy alvidéki közismert 

I szállodás fogja újévkor átvenni és raeg- 
nyitani.

Sopronban, a jó hirü kaszinó ven
déglőt — melynek vendéglőse az utóbbi 
időben és igen sokáig Kosina Hermán volt, 
a napokban vette át Schilling József elő
nyösen ismert szaktársnnk. A megnyi
tásnál mely f. hő 8-án volt. Makay Béla 
zenekarának közreműködésével történt 
— igen nagy számú közönség volt je
len. Kívánunk szaktársunknak sok sze
rencsét!

Kávéház átvétel. — Grosz Ödön 
lielyközvetitő, Sybert Jánostól az Ujvilág- 
ntczai Ferenczi-féle kávéházat meg 
vette s azt némi átalakítással f. hó 
1-én nyitotta meg. Helyeszközlö irodá
ját a Nagy-mezö-utcza 7. szám alól 

! ugyanoda helyezte át. A kávéház 
üzletvezetői állását Schwqrz Richard és 
a föpinczérí állást — Kirisits János 
foglalták el.

A tőrök császár kávéházat Buda
pesten a Király-utczában Blau Ignácz- 
tól, Löwinger József f. hó 15-én vette át.

K elj változások. Németh György T a tán  
Szarvas vendéglő fóp. á llásá t., Takács József 
levelezőnk helyét fog lalta  el. — Kreiter Ernő 
a  Lukács fürdő vendéglő volt főpnczére a  
Sándor ufcczai Schodits féle Üzletben, ugyan 
ily  ál Iá it foglalt. — jReis Gyula a  „New- 
York kávéház“ fop. á llását tö lti be. U gy an itt | 
fo g la lta  el a  m ásodik fópincíéri á llá s t K e- \ 
meny Béta. — A budai » Vigadó* étterem  főp. 
á llásá t Spath Ferencz tö li be. — Szept. j 
1-sői szám unkban tévesen közöltük, hogy  
a  fővárosi vigadó étterem  fóp. á l lá s i t  L ltt - 
mán József foglalta el. Ezennel h e ly re  ig a 
zítjuk. hogy ezen állást változatlanul Dán- 
ner Antal főp. kartársunk ak inek  á llás  fog l. 
annak  idején mégis em lékeztünk — tö l t i  be.

(„Kolozsvár8 Cz. S. tudosiirása.) Böczögő
József közism ert kartársunk é;s nagy  ügy-
b a rá 'u n k , a  központi szálló s:zobafőpinezéri
á llását, Lénk Lajos (jeleuleg szíd iódái) h e ly é t
fog lalta  el — Guttman Gyutii a  „K ikaker
kávéház* föpioczéri á llását ve tte  á t.

(„Versecz8 T. J. tudósítása.) A Gliiebman 
szálló főp. á llá sá t Szusz Mihály, a  Baross 
szálló főp. á llását Blau Zsiga a  M íllöcter 
szállÓ fóp. á llásá t (farai Gyula és a  Sas 
szálló főp. á llását Deulsch N. kartársaink  
tö ltik  be. — Hajdus-ka Rezső és Schneider Sán
do r mint- éthordók, a Baross szállóban és 
Németh Ferencz borfiu a Glückman szállóban 
lő ttek  alkalmazva.

(„Budapest8 Egger helyeszközlö iroda je len 
tése) Helyben — Csokor Antal a  M agyar k irály 
szállodában. Teller Lajos az Orient szálodában, 
Petrákovils József a  <i feli ner Sai nagy ven
déglőben. Putlucsek István a  Lukács fürdőben 
és Guttenberg N. a  Souiossy mulató vendég
lőben — m int főp. foglaltakat lás t.  — Bpesten 
m int éthordók — még a következők nyer
tek  alkalm azást Herckner Ferencz a  Metropol 
szállodában, Wolker János (b ud in ) a Noé

bárkában , Szép Lajos és Paer Géza a  London 
szállodában, Alilisits István a  Putzer György 
nagy  vendéglőben, Tóth János m uzeum kö
rú t i  S iiko ra vendéglőben, Schnell Márton a  
B arabás étterem ben. Jóisa Aladár és Hűbéri 
József az A ngrássi-nti Klivényi étterem ben 
Czipot Ferencz és Csik Gyula a  Srind l é tte 
remben. Kovalszky Kálmán a  (Gfelner) S is  
vendéglőben. Törők László (Budán) a  Sörös 
kocsi szállodában, Kintbuuer János, Schwach 
Gusztáv és Langham Gyula a M agyar király- 
szállodában, Kremser Miklós az Andrássy ú ti 
Drexler étterem ben, Tctri József a G am brinus 
sörcsarnokban, Ifolinek Antal a  L ipót körú ti 
Stucm étterem ben, Dimbek János a  Dökker 
(London) és Lukáts Gyula a  M etropol szállo
dában. Gruits György a  Pálfy té r i  H einrich 
kávéházban m in t segéd p. p.lkalm aztatott. 
Vidéken á llá s t n y e r te k ; Wczztergom György 
az Esztergom i M agyar k irá ly  szállő főpin- 
czéri á llá sá t vette  át. — Weisz Rudolf az 
Eperjesi Berger nagy szállóban éth. a lkal
m azást nyert.

Szerkesztői üzenetek
L. F. London. Csakugyan D. b ará tunk  

i r ta  e m líte tt tudósítás t, m it b  lev. fo ly tán  
most helyre  hoztunk. I). M. tud . tá rsu n k a t 
szívesen üdvözöljük de Ö nt is, hogy az igazi 
nagy  erők ism ét együvé kerültek. A koronás 
sorokért k iadóhivatalunk  mond a lább  köszö
ne té t. Levél jön .

B. J .  London. H á t kedves szép Öcsénk ! 
m eg jö tt a  nagy h ir t  hozó levél. Igen lelke
sedünk és örvendünk a nagy és igen zzép 
dolognak, am ely b á r  nehezen, de kivehető, 
ha  komolyan akarják . Csak ra jta  t. ba rtá r- 
saink  1 ha M agyar Pincz. körről és Afrikáról 
van  szó. akkor mi is o t t  vagyunk és va la 
hogyan  csak csinálunk  valam it. Üdv 1

Vendéglős leanya  — E iap 12 szá- 
m ábn kérdezett, L. Ö-nek lapunk kezébe ke
rü lt, s  h e lyé t.vo lt szives m aga m egirni. Je len 
leg  P arisban, a  kiállítási m agyar vendéglő
ben van. Ozirae a k ö v e tk ező : — L. Ö. elief 
de citisin, a V exposition, Cuai d’ Orsax. Páris

K. S. Szatmár. — Köszöujük t. m. tá r 
sunk. A jövő szám ban! — G. Gy. K. háza — 
a jö v ő  szám ban ! üdv 1 — B. I .  Páris —
Intéztük. Üj helyén üdvözöljük. — R. J .  Rajka
— Rendbe. — T. J .  Versecz. —A később j ö t t  
tu d ó sítás  legközelebb. Az egy leti ügyekről 
levélben. Szívélyes iidv t m indnyájuknak .— 
P. A. N. várad. — Sorairól Minden Tam ás 
tudom ást v e tt. Azt izeni, hogy minden úgy- 
lesz am in t k a rtá rsu n k  ó h a jtja  és á lta lunk  
üdvözletét k ü ld i . . .  M. Gy. Zilah — Ej- 
uye, ejnye jó  kartársuuk , h á t  m iféle dolog 
az, a sze re te tt Cjkor-Lapokkal ily form án tö 
rő d n i?  Mind e lkü ld tük . — K. F. Kolozsvár. 
U tóbbi lcv. szerin t e ljá rtunk . A többire v á 
lasz. Addig is ü d v !

Kiadóhivatali üzenetek.
T. J  Bpest 0 k. lej. Febr. 15. — Lonil. M 

P. Kiír — elnökség (Kör 1 é r  le járat — 
1001. Jn l 1. — B J .  félév — lej. 1901. Febr. 
1. — F. A. félév. lej. 1901. Febr. 1.) 29 kor.
— I,. Ö. Páris 3 k. 80 fill. lej. Nov. 30. — 
B J .  Bátyú 3 k lej. Nov. 13. — H. L. Bpest 
3 k. — W, E. Bpest 3 k. — G. Ö. Bpest 3 k. 
H. .1. Bpest 3 k. — T. lí. Bpest 3 b. — K. 
M. Bpest 3 b. — le já ra t  Nov. végén. B. L. 
Bpest 6 k. lej. Jan. 30. — P. Zs. Bpest 0 k- 
lej. Febr. vég. -  B F. — G. A. — D S.
— K, F. Bpest — 3 —? bor. lejáratok Nov. 
végén. P. E. 3 k. lej. Szept 30. — Zs. Ö. 
Bpesí ö k. lej. Jan . 30. P. L. Bpest 0 k. lej. 
Jan. 30. 31. F. Bpest. 6 k. lej. Febr. vég. — 
Szegül. M. P. A. Társ— C k. lej. Febr. vég.
— Zs. I.. — S. I .  Zalaegerszeg 3—3 kor. lej. 
Decz. lő. — H G. Szt. Gotthard 8 k. lej. 
Nov. vég. — E. Zs. Baja lej. Nov. vég. — 
P. Gy. Szeged 3 k. le j. Nov. vég- — S. J .

, N.-szelem 3 k. lej. Nov. vég.

L a p k ia d ó - tu la jd o n o s :
D O B Ó  G Y U L A .



Kaposvár 
K orona  szálló 
F erencz  Jó zse f szálló 
B á rán y  szálló.
Ö sbudavár vendéglő (Braun P.)

Barcs.
G a rn i szálloda

Csurgó.
K o to n a  szálló.

Pécs.
A rany ha jó  szálló. (S illay B.) 
Vadem ber szálló.
Ilolliiiprer A ndrás „N;ulor“ vend. 
J a k a b  Im re  vendéglője.
O tth o n  kávéház.
R oyal nagy kávéház (B erger L.)

Eszék.
K özponti szá llt.

Kalocsa
H e lfe r  szálloda.

Szabadka
N em zeti szálló (W ittm an Károlv) 
O tth o n  kávéház (H orváth  D.i 

Baja.
B árány  szálló

Zombor
V adászk iirt szálló 
Slatzie/. Gns/.táv vendéglője.

Zenta.
Eugen szálloda.
M agyar K irá ly  szálloda.
Vörös F ló rian  vendéglője.
Miks János, vasú ti vendéglője.

Újvidék.
Nagy szálló , i Maver J.)
T eve szálló. (Z arkovits G yörgy) 
F ilzeu i sörc<arnok (O beruig J .)

Eger.
Széchenyi száll".

Miskolcz.
Seper nagy szálló.
K orona szálló.
Budapest, szálló.
K eiler kávéház.

Szerencs.
V asúti vendéglő, (Gödör S.)

Nyíregyháza.
K orona szálló.

Lengyel M iklós vendéglője, (P. 
udvar m ellett.)

S.-A.-Ujhely.
V adászhfirt szálló. (Bock Imre.) 
H ungária . (Á braháuiovits M.)

Nagy-Mihá'y.
C sillag  száll", é tte rem  kávéház.

Ungvár.
Korona szálló, é tté ré in  káréliáz .

Beregszász.
V asúti szálló.

Királyháza.
V asúti vendéglő. (Gödör Gyula.)

Huszt.
F e je s  Fereucz, nagyvendéglője.

Munkács.
C sillag  szálló, (M oskovitz L.), é t 

te rem , kávéház.

Losoncz.
V árosi szálló, é tterem , kávéház.

Zólyom.
H u n g á ria  szálló

Beczterczebánya.
H u n g á ria  szálló.

Ruitka
V asúti vendéglő. Kovácsit:) I.)

Kassa
Si-halcliáz szálló.
E urópa  szálló.
Itr.iipo ld  Jó z se f  vendéglője. 
G re in e r  M ark kávéháza.
O tth o n  kávéház, (Skergula I.)

Abos.
V asú ti vendéglő. (P ranger J.)

Eperjes.
I tp rg e r nagy Szálloda.

Igló.
F eketehegy  szálló.

Lőcse.
K orona száll".

Poprád.
T á lr a  szálló.

L. Rózsahegy.
V árosi szálló, é tte rem , kávéház.

AJ Á N L H A T Ó  CZ ÉH EK.
Kocsi, nyerges- és sz íjg y á rtó
á ru k  beraktározást- és bizományi 
vállalat Bpest.VlI.. K erepesim  d l.

Pálffy Testvérek paprika-gyár. 
Szeged, Kálvária-u.

Pnhtida K ároly F ia  fényképész, 
Budapest, II., A lbrccht-d t 0. sz.

l»r. K alinovszki egy. orvos (fog
orvosi term e) lípeset. \  II., Ker*- 

peaí-üt t»2.1. cm.

F ehér Is tv án , Budapest, Józsej- 
körút 50. Nagy rak tá r bel- és 
külföldi úri és gyermek kalapok.

M I U D E I  T A M Á S ,
Ujévi üdvözlő kisHaftárai!

Pártoljuk azt ami magyar!
Mint m inden évben ngv  az 

idén is elfogják árasztan i hazán
k a t a  Gráts és a többi német városok 
vigécsei.német kezd: gyártotta Holdog 
újévi naptáracskákkal F igyelm ez
te tem  a t  haza i kávéházi m agyar 
pincz- r  Ica rtá rs  u r a k a t ,hogy ":t 
u nagyban <s kicsinyben kot portáit 
ideijen s gyatra teres in unkát — a 
m inek á ra  m égis m éreg  drága 

kérlelhetetlenül utasítsák —
r vissza ! ! ! - ......................................

S annál is inkább, m iu tán  f. 
é . jnn itis 30 án a h irdetési bélye
gekkel együ tt a  naptár bélyeg is 
e ltö rö lte te tt, Mimién Tam ásnak

az 1901. év re  szóló s  IV-ik évfo
lyam ú - l ’je v i iíd rö /.lő  k is Nap 
t á r a i t "  vegyék figyelem be, m ely
nek  elkészítéséhez m áris hozzá
fogott. A H iúdén T am ás Újévi 
k is 'a p lú r a k  eltérőn tizedéig 
m egjelentektől változatosabb  
tarta lou iu iaU szebb  k iv ite lben  és 
so k k a l n agyobbesinban  ezen
kívül a  hónapok, napok és nevek 
te lje s  kiírásával fog m egjeleni.

- A m utatványszám ok azep- 
te in b - r  I n  végével fognak szét- 
k ü ld e tn i.  A k is naptárak  irán t 
érdeklődőket, az íjkor-Lapok 
szerkesztőségébe, hozzá fordulni 
kéri . Minden Tamás*'. . .

í l

< ' S za b a d a lm i sz á m  1(5794. (

í  I S é c k  K á r o l i
njonnan frlta lá '- tc ?  szabadalmazott.

= / e l s ő  a b l a k - s z e l l ő z t e t ő k =  !
■ j, Alkalmazhatók szögletes és félkörü ablakokra. '

Egészség szóm|»«mtj:'iliól igen ajánlhatók. mert a 
‘ 'i legnagyobb helyiséget is léghuzam  nélkül 1 
i i szellőztetik. Bárkitől könnyen felhelyezhetek. Ki- 1 

1 ', kiiliözés alkalmával anélkül, hogy a fa. vagy 
, fal rongálódnék könnyen levehetők.

iV  [ \< í\’é  h á z a k ,  V endéglők, i s k o l á k  ,

' • és uiagánlásokra nélkülözhetetlenek!
( Áruk 3 forini 80 krajczártol 6 írt 50 krajezárig.
' ' Képviselve : Eble Lajos által, VI.. Révay-ntcza 24.

, Vidéki m egrendelések gyo rsan  te ljesitte t nek.
1 Tisztelettel

■ ' B e c k  K á r o l y  lakatos-mester.
, ----- Budapest, V ili.. József-utc/.a = z z :

!®  1 ' ........... ’  n  .r^ .r^urü--«uiE

G e d u l d i g e r  H u g ' o
E ls ő  M ag y a r R u g g y an ta  B é ly e g z ő -G y á r  

ÉS VÉSŐ-INTÉZET.
BUDAPEST VI KÉR.. VÁCZI-ÚT 17 SZ.

Ajánlja magát mindennemű vésnoki munkát legszebb *-s 

legolcsóbb kivitelre u m. monogramok evőeszkö
zökre, fehérneműk bélyegzése szállodák ré
szére, kitörölhetetlen jelző tentával, rngyanta- 
bélyegzők, kivágott ezüst monogramok szivar- 

tárczákra stl».

K IS HIRDETÉSEK.
E«ín rovatban ti* szónak beiktatása 30 fillérbe kerül. Azontúl minden szó I-. vastagabb 
betűkből S fillér. A kis liirnvtcsck díjjá előre fizetendő. FOlvilágositiUt ad. es ajánlato

kat továbbit a kiadóhivatal. írásbeli válaszokhoz lo üti. levélbélyeg melléklendő.

oer Pénzkölcsönt Eladó szálloda.
kft: elezvényre, több  évi lefizetés
re, ka to n a tisz tek n ek , (házassági J A főváros egyik legélénkebb fór- 
Óvadékra, és óvadék czeljából is) [ yalmu helyén, egy régi .szálloda” 
n y u g d i! soknak , h iv a ta ln o k o k - a szállodás visszavonulása miatt, 
n a h. „ iniuden h ite lk ép es egyen- | +5 ezer f o r in té r t  eladó. — Le
nek - előleg nélkül kieszközöl 1 vélek válaszbélyeggel, az „Újkor
it Pénzügyi M erkúr, K irály- | Lapok-kiadóhivatalába intézendök. 

u tcza 30. (Válaszbélyeg.)

h ird e té se k  fe lvé te tnek  a z „U jk c r S a p o k * '  
I J^iadóhivatalában ,  jjudapest, lt. far., ft]g -

j7 lbred]i-ú t 8  sz.



SZLATORITS JÓZSEF vendéglője
Budapesten, V II.. H ársfa -u tcza  1. sz.

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tiszte
lettel értesíteni, hogy,,Budapesten, a Hársfa-utcza I. SZ. 
alatt lévő vendéglőt át^étf^pi Föti»rekvé<em leend. hogy 
ízletes ételeimmel, természetes italaimmal pontos ki
szolgálással t. veiídégehn igényeit minden tekintetben 
kielégítsem. Mim löpiticzér az or-z i g nagyobb városai
ban számos évig működtem, igy támaszkodva szakkép
zettségemig ni üzletem jó hírnevét megállapítani töre
kedem. Pinczer szaktarsaim becses figyelmét is tisztelettel 
hívom tel nj vendéglőmre, mely részükre mindenkor ba
rátságos otthonul szolgálhat.

Szives látogatást kér, tisztelettel
SZLATORiTS JÓZSEF, vendéglős.

..GLÓRIA**
fényképnagyitó-műintézet

ljudapesi, Vli, tfirály-utcza 33.
Elvállal bromezttst papírra életnagysága fényképe
ket. valamint olajfestményeket és kréta rajzokat 

— j u t á n y o s  á r  m e l le t t .  ~
FÉ1HZEPÉSZEK, FESTŐK, RAJZOLÓK és MŰ

KEDVELŐK gzditeten»k"a9yiláscl1 és kontJrok i"l*nro*an

A L A PIT T A T O T T  1850.

y€ÍD]Vt^VJ( S. utóda tö w y  S/JÍDOR
paplan, matracz, roulette és ágy nemnek gyártmánya. 

Budapest, VI.. Eötvős-iitcza 23 a.
Elvállal Szálloda. Koroda é s  Intézetek s o szakbavágó berendezése
ket. a  legolcsóbb é s  pontos kiszolgáltatás m ellett, figyelm eztetem  t. 

vevőim et a lan t felsorolt árjegyzékem re.

Rooge Paplan Príma Satin-paplan egy szélességbe t

Atlasz-paplan minden sziliben
14 koronátó l feljebb.

Matráczok finom nyers vászonból 3 részben.
Volin 1. sz. nagy*.ISO Süc.n á kor. 7.— Tan*. fű2. sz. nazz*. I99 90 ;i kor. 9.2ó

2. « .  .. ISO 90 .. a „  7.00 Afriqua I. ISO SO á .. 9.60
T « n p f a L « . .. ISO 30 . . a  .. 3.41 2. .. " O f t l i  .. U.—

VH.. Kerepesi-ut 62. sz„ 1. em. fog- és fogsorok szájpadlás nélkül.

FOGORVOSI-RENDELŐINTÉZET.
Budapest, VII, Kerepesi-út 62. 1. em. 

Dp- KAIxINOVSZKI eá.v. orvos t. 
%  SZENZÁCIÓS TALÁLMÁNY! 5 =
Fogsorok szájpadlás nélkül, a fog gyökerek 

eltávolítása többé nem szükséges.
Fog és gyökér húzás . . . .  1 korona
Fog t i s z t í t á s ...............................1 korona
Fogtümés (plomhok) arany, piaiina, ezüst

üveg cement fájdalom nélkül 2 koronától feljebb. 
3Ifi foguk és fogsorok a legjobb kivitelben

darabonként . . . .  3 koronától feljebb.
Arany korona és hídmunkák a legjobb kivitelben. 
J(aszqá/hafaf/an rossz és törött fogak és fogsorok 
javítása 3 óra alatt eszkögöltetik jótállás mellett. 
r  * kónlofi 24 korona a fogak remlbetartása, 
L V1 U uPl u L 1 >eleéitve a rossz fogaknak tömése is. 

RÉSZLETFIZETÉSRE IS 
S Z E G É N Y E K N E K  I N G Y E N .

VII.. Kerepesi-út 62. sz., I. em. fog- és fogsorolt szájpadlás nélkül.

Wilksiii llikia
Budapest, VI., Desewffy-utcza 35,

V e x évképVisel őj e : 
a bécsi pollák Ede,
Ix- Dupuis őc Fils. Goí£nac 
Henry White & ^a , Hoodon. 
M a r ja d  E gea. M a la g a .
Henry Qonleí, Heirps.
Hanappier & Ta, Bordeaux.

Árjegyzéket ingyen és bérmenlvekiildök.

|p á l |y - / é l e  rózsap ap rik a .#
« |Egy próbarendelés elégséges, hogy ha- 

bár jóval drágább a többi paprikánál, §ĵ  
mégis azt használjuk.

* |  =  Szép színű nem erős =  p
M in tá t,  árjeffyzóket bérm en tv e  küld

Pálfy féle cs. és kir. szab. paprikagyár |»
*§ SZEGEDEK fj>

perenczy Á V  É H Á Z átvétel í
Van szerencsém értesíteni, hogy a IV. kér., Ujvilág-utcza 18. sz. alatti ferenczy, 

legutóbb Gaginó kávéházat 1900. szeptember hó T-én átvettem. Amidőn a hely
beli t. szállodások, vendéglősök, k ivésok  és pínczér u rak  szives tudomá
sára hozom, hogy eddig a f f  agymező- u/czz 7. szám alatt létezett helyeszköztö irodá
idat is az Ujvilág-utcza 18. sz. alá (udvar-helyiség) helyeztem} át, az eddig irántam tanúsított 
bizalmukért hálás köszönetéinit fijezem ki, s kérem, hogy bizalmukkal továbbra is meg
tisztelni szíveskedjenek. Ajánlva migamit é̂  kávéházamat szives figyelmükbe, maradtam

Teljes tisztelettel
GROSZ ÖDÖN, kávés.


