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| T. vendég lő s é s ko c sm á ro s  ^
szak társaim figyelmébe ajánlom valódi 1J

1 Moóri boraimat II]
| Bizalmas megrendelést vagy szemé

lyes közvetítést is eszközlök
! Stoffer M ihály, ------

sorház-vendéglős, M oór (Fehér megye.)

T. étlapiró é s vendég lő s uraknak.

Ie**iel»febben aján'on. & 
len*bunak elismert éa

tabari-.n ,,Berkovits"-féle ?

Hektográph-lapok

■ mindé* színben leve „an
tikat “. A nélkOlözhetlen 
hektoflráph-lap mindhét ol-
djüontfihbszPr használható s egy eredetiről 100—200 

? í? 'íel*- „LEhuzis után ha-na olajos-itatós 
keze fektetjük a 3—4 nap múlva ismét használható. 

Hektogriph-te keresek minden nagyságban rendelhető
B E R K O V IT S  K Á R O L Y  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest. 

V1L, Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

Országos Pincér-Szövetség
irodája:

=  BUDAPEST,
F(ökk Szilárd-utca 5. 11/7.

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

chinaezüst árut vesz s elad
B R A U N  G Y U L A

B U D A P E ST , SIP-U. 14.

Dr. K ossu th ány  T a m ás egyet 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott üdítő é s szom jcsillapitó

Csillagfiegyi forrásvizei
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 
—  mely szénsavval tellittetik. =  

FORRÁS:
C S I L L A G H E G Y .

Központi iroda és raktár:

B u d a p e s t ,  III., Lukács.utca 2.
—  ■ Telefon 78 -  79. .

( i á é i n  b é n n in t i j  s z á ll ítá s . •  Kapható m in ien ü tt !

ÍB O R H E G Y I  f.
borkereskedő, pezsgő, l ik ő r , -----

cognac, rum és thea főraktára

B U D A P E S T ,
IV., Gjzella-tér 1. szám. (haas-palota) 

Ajánlja a legjobb francia és magyar 
pezsgőket, cognacot és likőröket gyári 

árakon Belföldi borai az első hírneves 
bort rmelöktöl a legjutányosabb áron. 

t i i é k i  m egrendelések  gyorsan  és  pontosan teijes ittetnok .
Budafokon < 
Dór otttya-

j

' * 4 *  mert

legjobb a világon!

Tessék próbamsgrendslést tenni! 
Világhírű szegedi édes paprikát csakis 

HORVÁTH FERENC nél 
szállodája* íj veid jj'őtak pijrika 

szállítójánál

lehet V.aV^>

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszköz- 
lendő bevásárlásaikat előfizetőinek j 
teljesen díjtalanul intézi a „F O - ( 
G A D Ó “ kiadóhivatala, Budapest,
:: V ili-  kér., Kerepesi-ut 13. szám .:: ,

• TELEFON 64—21.

Photo-email-, fényképnagyitó- és 
olaj arczképfestészeti műterem

. B R U S T  B É L A  Budapest,
'// YU. Ensóbet-körut 23.
L Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkekbe*. .

L Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve.

felvétetetnek a Fogadó 
kiadóhivatalában 

Vili., Rákóci-ut 13. sz.Hirdetések
Egy vendéglő

l\\ kötve, n a g y  fo rg a lm ú  he lye n  be- 
S  tegség miatt azonnal eladó. Bővebbet | 
(r ■ a tulajdonosnál: -

|  D e k u m  Á gostor
(k Lovrin.

Ú j o n n a n  a l a k u l t  I

Edison villamos színház vállalat!
N a g y v á r a d o n .  i j

Elfogad vendéglők és kávéházakban egy hónapra f 
és azontuli időre

mozgóíénykép-eloadások rendezését |
egyezség szerint.

Elad és vesz uj és használt mozgófénykép- 
sretitő gépeket és egyéb felszereléseket.

Levél- és sürgönyeim:

„EDISON1* NAGYVÁRAD
T e le p :  Teleki-utca 4 6 .

f
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Vendéglősök sörgyára.
X X V I.

,.Mindnyájan csináljuk."
Le u sörkartellel.

Lapunk utóbbi számában, őszintén 
megvallva — amolyan szemrehányás
félét irtunk azzal a megokolással, 
hogy szaktársaink nagy többsége a 
kisebbségtől várja a gesztenye-kaparást 
és addig, mig a megkezdett munka be 
nem fejeződik, a távolba visszahúzódva 
várja a kész dolgot. Ezt igv fejeztük 
ki: »Csinálják masok.«

A szaktársak megértettek bennünket 
és akik a helvzet magaslatán állnak, 
azok közleményünket indokoltnak is 
találták. Arról tanúskodik a hozzánk 
érkezett sok helyeslő levél, melyek 
irói egytől egyig az általunk elfoglalt 
álláspontra helyezkednek. A  visszhang 
pedig igen örvendetes, mert a levelek 
irói azt mondják: »Ne csinálják má
sok, hanem csináljuk mindnyájan! 
És ez a helyes leifogás; ez a helyes 
álláspont.

De a hozzánk érkezett levelek egy 
másik elvet is tóinak előtérbe. Egy 
elvet, amire a vendéglősök saját sör
gyárának eszméjét számos közlemé
nyünkben mintegy alapoztuk. Ez az 
elv nem más, mint a vendéglősök ál
talános csatakiáltása: »Le a söikar- 
tellel!« És hova-tovább végre mégis 
csak megértjük egymást! És hogy 
megértsük egymást, és hogy a sörgyár 
gazdasági előnyeit és erkölcsi elégtétel 
szolgáltatását felismerjük, annak, jó 
magyar leiekkel szólva, itt van már a 
legfőbb ideje.

Tehát foglaljuk Össze a dolgokat: 
létre kell hozni a vendéglősök saját 
sörgyárát, hogy megszabaduljunk a 
sörkartel polyp-karjaitól! Ez a közfel
fogás: ez az elhatározás italmérö 
szaktársaink köreiben. És ez igy tel
jesen rendben is volna. Ámde az elve
ket, melyek ideálokból fakadnak, kész
pénzre kell váltani, hogy alkotó erőt 
nyerhessenek. A  sörgyár alapítását az 
elv szülte, az az egyszerű elv, hogy 
az italmérők, vendéglősök, koesmáro- 
sok, fogadósok és kávésok anyagi és 
erkölcsi előnyöket nyerhessenek. Mint
hogy azonban az elv csak ideális 
alapot szolgáltat, kell, hogy módot 
teremtsünk az elv megvalósítására! 
És ez nem lehet más, mint a rész
vények jegyzése.

Vannak még jegyzetlen részvények. 
Ezeket kell elhelyezni, ha azt nem 
akarjuk, hogy valamely pénzintévet 
avatkozzék bele a mi saját ügyünkbe 
es ebből a beavatkozásból az érdekelt 
italmérők zöme helyett, ő húzza a 
hasznot. De még egy másik szempont 
sem hagyható figyelmen kívül. Az t. i. 
hogy ha még csak csekély mennyiségű 
részvény marad gazdátlan, akkor ma
gatói értő okokból a részvények ára 
emelkedni fog. És aki azután akar 
jegyezni, az a 200 kor. névértékű 
részvényt sokkal drágábban fogjalizetni.

Ne legyen tehát senki ellensége a 
saját pénzének és ne akarjon senki 
továbbra is védtelen rabszolgája ma
radni a sörkartel parancsainak, sze
szélyének és önkényének. De több mint 
bizonyos az is, hogy ha esetleg a 
vendéglősök saját sörgyára nem jö
hetne Jétre, —  amit különben kizárt
nak tartunk - akkor ellehetünk ké
szülve arra, hogy a sörkartel emelni 
fogja n sör árát. Ezt már meg akarták 
tenni, de éppen a vendéglősök sörgyá
rának megindult mozgalma akadályozta 
meg. A  sörkartel közeifekvő okokból 
nem akart vizet hajtani a vendéglősök 
sörgyára malmára. Hiszen az természe
tes is. Van okuk a hatalmas konkur
enstől lé ln i!

Az italmérők zsírján elhájasodott 
egyik kartelista azt nyilatkoztatta 
ki. hogy a vendéglősök sörgyárá
nak alapítását az utolsó percben 
meg fogja hiúsítani a kartel.

Ezzel a pöííeszkedő nagyképűskö
déssel szemben felvetjük a kérdést, 
hogy ugvan mivel volnának képesek 
azt meghiúsítani ? Elismernünk kell 
azonban, hogy maga az a feltevés, az 
az önhittség valóban megszégyenítő 
az italmérőkre! Mert vagy a tudatlan
ságra, vagy a tehetetlenségre számí
tanak A tudatlanság egyértelmű r. 
butasággal A  tehetetlenség pedig nem 
más mint gyávaság. llát az elbizakodott 
és elhájasodott sörkartelisták igy érté
kelik a vendéglősöket, a kocsinároso- 
kat, a fogadósokat és kávésokat. Való
ban gyönyörű állapot!

Erre cs*k az az egy felelet lehet 
méltó: A ll tsuk fel mentői előbb a 
vendéglősök saját sörgyárát, hogy 
foszlányokra téphessük az elbiza
kodott sörkartelt!

A ^Vendéglősök Orsz. Sörfőző- és 
Malátagyára" szervező bizotsága ez
úton is fölkéri mindazokat, kiknél 
részvényjegyzés miatt ivek vannak, 
hogy azokat postafordulóval a szerv, 
bizotságnak. Budapest, l Teréz- 
körut 2i/. sz. alá visszaküldeni szíves
kedjenek.

Az orsz. nyugdijegyesületrői.
Lapunk utóbbi számában az orsz. 

nyugdijegyesületrői közölt cikkünkre vo
natkozólag, az intézet vezetőségétől le
velet kaptunk, melyet készséggel közlünk, 
fentartván magunknak a reá vonatkozó 
észrevételeket, miket térszüke íniatt csak 
a jövő számunkban fogunk közölni.

A levél igy szól:
Budapest. 1907 jan. 36-án.

A „Fogadó" tok. Szerkesztőségének 
Budapesten.

Engedje meg a tisztelt Szerkesztőség, 
hogy b lapjának f. évi január lő-i szá
mában az országos nyugdijegyesületrői 
megjelent közleményére vonatkozóan 
fölvilágosító észrevételeinket az igaz
ságnak teljesen megfelelően, tárgyilago
san megtehesse k.

Az 1906. évi jelentésben 2 mérleg 
szerepel: az egyik az 19C5. évi decem
ber hó 3 -i. a másik 190(5. évi junius 
30-i állapotot, illetve eredményt tünteti 
föl. Mind a két mérleg teljesen a 
kereskedelmi törvény követelményeinek 
megfelelően a kettős könyveié-! szabályai 
szerint készült. A két mérleg egybe
vetéséből igen könnyen megállapítható 
a vagyonszaporulat. A nvugdi jegyes élet 
vagyona az 1906. évi junius 30-án

311.058 K. Í3 f.
1905. év végén pedig 278 790 K. 18 f. 

volt, a többlet tehát 
félév alatt . . . .  32.778 K. 25 f
A kiadásokra vonatkozóan teljes ké

pet nyújt a költség-előirányzat, a me
lyen belül történnek a kiadások a leg
szigorúbb ellenőrzés inellett.

Azt a körülményt, hogy a 682 tag 
milyen összeg <rejéig van biztosítva és 
hogy a tartalékalapban mennyi a fi idé
zete, csak minden öt évben közölhetjük 
a matematekai mérleg alapján, mert 
annak elkészítése évenkint egyrészt 
céltalan és költséges is volna ; I *00 K.) 
másrészt pedig belügyminiszteri rendelet 
alapján is csak 5 évenkint vagyunk 
kötelesek azt elkészíttetni és fölülvizs-
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gálát áljából a belügyminiszter úrhoz 
fólterjeszteni. Az 1904. évben készült 
matematikai mérleg szerint minden ta
gunk nyugdíjigénye a fölhalmozott alap
tőkében kettős födözetet talál. Ezt a 
mérleget a belügyi kormány számvevő
ségével fölül is vizsgáltatta és jóváhagyta.

Ami az alkalmazottak fizetését illeti, 
azokra nézve az igazság ez:

1. A  jogtanácsos fizetése 1200 K. 
iEz azért nem szerepelt a költségelő
irányzatban, mert ez benne foglaltatik 
az irodabér 1500 koronás tételeben) 
Ma (1906. november 1-töl) az irodabér
1200 K. (azelőtt 300 K.)

2. A főkönyvelő fizetése . 300 K.
3. A könyvelő fizetése . . 300 »
4. A budapesti vá asztmányi 

titkár fizetése (1907. 1/1-tól) 660
5. A budapesti pénzbeszedö 

fizetése .................................. 480

összesen: 4.140 K.

Íme tehát, ezek a központ igazgatási 
költségei. Megjegyezzük, hogy a köny
velő és titkár egy és ugyanaz a személy 
és össze-en a két állásért kapja az évi 
960 koronát.

A  választmányok közül ma a kassai 
kezelése 240 koronába kerül, a többi 
választmány pedig csak a készkiadáso
kat, (nyomtatvány, porto) számíthatja föl.

De tekintetes Szerkesztőség, ezek az 
alkalmazottak nemcsak a 682 rendes 
tag ügyeit látják el, de a taggyiijtö ré
széről fölvett és havonkint 150—200-ra 
rugó oly tagok ügyét is, akik bár be
iratkoznak, de tagsági dijat nem fizet
nek. Ezekkel pedig körülbelül több dolog 
van, mint a rendesen fizető tagokkal, 
mert értesíteni kell őket a főivé élről, 
csekklapot kell küldeni nekik, a mikor 
pedig nem fizetnek újból felszólítjuk 
őket.

Nem felel meg a valóságnak a cikknek 
a része sem. hogy az igazgatás költségei 
40” o-ot emésztenek föl a tényleg befolyt 
tagdíjakból. Az intézet fönnállása, 1898. 
julius 1-e óta a tagsági dijaknak egyetlen 
fillérjét sem fordította kezelő, igazgatási 
költségekre. Az igazgatási költségekre 
külön alapunk van, a mely a tagsági 
dijakkal együtt folyik be. Ha pl. valaki 
1000 koronás nyugdíjigény után 6 K. 
80 ft. fizet, ebből tagsági dij 6 K. 46 f., 
034 K. pedig kezelési dij, 4000 K.-ás 
nyugdijigyénynél pedig 25 K. 83 f  a 
tagsági dij és 1 K. 37 f. pedig kezelési 
dij Ezekből a kis tételekből, továbbá 
a fe.vételi dijakból, a kilépettek és ki
zártak tagsági dijaiból, pezsgős dugók 
megváltási összegéből alakul a kezelési 
alap, a mely az 19<>5. év végén 1360
K. 57 f. az 1906. évi junius 30-án pe
dig 1884 K. 07 f.-re rúgott.

Ebből az alapból fizetjük az összes 
kiadásokat, tehát a taggyiijtö 800 K.-ás 
vasúti jegyét is E helyütt jegyezzük meg, 
hogy a taggyüjtőnek fix fizetése nincsen 
az a részéről fölvett tagok után a 
fölvételi dij bizonyos szerződésileg meg
állapított ° o-át kapja, működése tehát

kiadással nem jár, sőt haszon az egv- 
sületre, mert eltekintve attól, hogy a 
felvételi dijakból a taggyüjtö által be
szolgáltatott összegből a vasúti jegyre 
fordított kiadás bőven megtérül, az 
egyesület az ország minden vidékén 
ismeretessé lesz.

Téves azon adat is, hogy az egyesü
let Delfin taggyüjtőt valamelyik igazgató 
protegéje érdekében elcsapta volna. Ellen
kezőleg! A dec. 27-i ülésén hozott 761 
sz. határozattal egyhangúlag Delfin 
ur kijelentette, hogy a felajánlott mó
don a szerz dést nem teljesítheti, csak 
természetes, hogy a jogtanácsosunk a 
jegy kiadását megtagadta, s az ügyet 
újból igazgatósági határozat alá fogja 
terjeszteni.

A mi végül a M V. és K. I. eimü 
lapnak fizetett 300 K. illetve ez évi 
január 1-től -500 K. összeget illeti, kész
séggel közöljük, hogy ezen összeget a 
uevezelt szaklapnak az ivekre terjedő 
havi ülési jegyzőkönyveknek rendszerint 
40 pldban szállításáért s e jegyz könyvek
nek hírlapi közléséért fizetjük.

Fenti helyreigazító soraink közlését 
ismételten kérve, va.yunk 

Tisztelettel

Dr. Solti Ödön Sz fari ej Miklós
jogtanácsos. ale nők

A bpesti wendéglős-ipartársulat 
közgyűlése.

— A bpesti pincéregylet memoranduma. —

A budapesti szállodások, vendéglősök 
és koesmárosok jpartáisulata e hó 24-en 
délután a Hungária szállodában rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyen a 
bpesti p-egyletnek még a nyár folya
mán beterjesztett memoranduma szere
pelt. A memorandum pontjai ezek vol
tak: 1. a munkaközvetítés, 2 a sza
badnap kérdése, 3. a tanonc-ügy, 4. a 
föpincérek leltári felelősége, 5. a frakk
viselet és 6. a pincérek szervezkedése.

A közgyűlést Clunde! János ipartár
sulati elnök nyitotta meg s a je envol
tak figyelmét a nap:rend kérdéseire hívta 
fö l; majd rámutatott szavaiban arra, 
hogy a múlt és jelen helyzet viszonyá
ban változás állott be és a fölmerült 
szociális viszonyokkal számolni kell. 
Fölhívta az ipadtársul t tagjait, hogy a 
pincérség méltánvos kívánalmai elöl ne 
zárkózzanak el. Ezután ösmertetta a pin- 
cér-egvletnek az ipa társulat által már 
előzőleg tárgva't memorandumát, m Ív
ből a p egylet óhajára a revü- és coup n- 
rendszer kikapcsoltatott; majd az ipar
társulatnak erre vonatkozó javaslatára 
terjedt ki s ennek pontonként való tár
gyalását — Lukács János és Stádler 
Károly hozzászólása után — elrendelte. 
A  közgyűlés behatóan foglalkozott a 
választmány javaslatával s az ipartár
sulat ennek értelmében a következő
képen határozott az emlékirat pont
jairól

1. Az ipartársulat hivatalosan elös-

meri a bpesti p.-egylet helyeszközlőjét, 
—  de a saját hatáskörébe tartozó hely-- 
eszközlü jogáról se mond le — továbbá 
kívánatosnak tartja, hogy tagjai a szük
séges személyzetet ott szerezze be, ám 
ha az elhelyező szükség esetén nem bir 
gondoskodni személyzetről, 24 órán be
lül, mindenkinek jogában van bárhova 
fordulni. Egyhangúlag elfogadtatott.

2 Helyesnek, kívánatosnak tartja, 
bár nem kötelezi, hogy a heti 24 órás 
munkaszünetet a főnökök megadják. 
Kivételt csak a nyári üzleteknél tesz, 
ahol ez junius 1-től szeptember l föl
függesztendő. E pontnál Kiajcer és Stád
ler Károly is fölszólalt, majd (iundel 
elnök fölvilágosító szavai után a kóz- 
gyü és a választmány javaslaLát fo
gadta el.

3 A tanonckérdésnél abban, hogy 
minden négy asztal mellé egy tanone 
szerződ>e-sék és a bortiuk bentlakás, 
szakiskolába járatás és hetenként egy 
n.ipi istentisztelet hallgatására kötelez- 
tessei ek; a közgyűlés úgy határozott, 
hogy ki-ki a pincérek számai ányához 
képest tart on tanulókat s azok lehe ö- 
leg bent lakjanak.

4. A főpmeéri leltári felelőséget és a 
frakk-viseletet a választmány javaslata 
az üzlettulajdonosok belugyének tartja 
s ezt — Lukács János indítványával 
szemben — a közgyűlés is igy fogadta el.

5 A pincérség szervezkedésére az 
ipartársulat kimondja, hogy ezt nem 
akadályozhatja meg. de kivánato nak 
tartja, hogy a szervezkedés hnzuhns 
sz-lh mben és békés mederben tör
ténjen.

Ezután Stádler Károly tartott rövid, 
de nagyon szép beszédet. Szavaiban 
mindi-nekelött elismerését fejezte ki a 
pincérségnek, hogy kívánalmaival a 
munkaadókhoz foidult. Kieme i, hogy a 
bpestt p.-egylet az ipartársula tal min
dig kai öltve haladt s ha volt valami 
panasz vagy sérelem, azt egymás között 
mindig szépen elintézi k. Generációkat 
neveltünk úgymond — s azok közül 
ma már mint gazdák sokan vannak 
köztünk. Az a bizonyos kartársi szere
tet mindig meg volt a gazda és pincér 
közt. ami ha nem is felel meg az újabb 
idegen szellemnek és frázisoknak, de 
megfelelt azoknak, akik ezt a pályát 
tanulták. H.szi, hogy most is meg lesz 
az a kölcsönös jóakarat és bizalom s 
ez az osztály nem tűri meg magában 
azt az ide betolakodott idegen szelle
met. A pincérség és «  vendéglös- 
ségnek nincsen erre szüksége, ha 
van valami elintézni valójuk, eltud
ják  az< maguk is intézni! — fejezte 
be nagyhatású szavait.

Gundel János elnök zárszavaiban meg
említi, hogy Madler szavait nemcsak a 
vendéglősöknek, de a pincérség józanabb 
részének is meg kell szívlelni. Mi is u 
pincérség sorából kerültünk ki — 
mondta az ősz elnök —  s ha mi is 
a szélsőségek útját követjük, bizo
nyára nem jutottunk volua oda, ahol
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most vagyunk. —  Ezután megköszönte 
a nagyszámban megjelentek érdeklődé
sét s a közgyűlést berekesztetie. —  A 
közgyűlés befejezésével Petunovits Jó
zsef hívta föl a tagtársak figyelmét, 
hogy a március havában tartandó ven- 
déglős-pincér-bálra minél nagyobb szám
ban jelenj* nek meg.

A közgyűlésen, tekintettel a fontos 
napirendre, az eddigi közgyűléseket jó
val fölülmúló számmal, közel 150-en 
vettek részt. Lapunkat Maisad János 
munkatársunk képviselte.

Részvény-jegyzés. Az Országos ven
déglős sörfőzö. és malátagyára- rész
vényeire jegyzések eszközölhetők a 
zservező-bizotság irodájában, Bpesl 
VI., Terez-körut 29. sz.. az alapítók
nál, és a ‘ Fogadó- szerkesztőségében 
Rákóri-ut 13 sz. alatt.

EGYLETEK, SZÖvElKEZLTEK

A Budanesti Káv^s Ipartársulat
nak ama kérvényét, hogy a női ki
szolgálás a hávéházakban is engedé
lyeztessék, a napokban elintézte a 
tanács és a piucérnöi kiszolgálást -  
bizonyos szabályokhoz kötve meg
engedte Mint annak idején emlitettiik, 
a kávésipartársulatot ezen elhatáro
zására a bpesti kávés^egédek szociális 
szervezete vezetőségének erőszakos 
működése késztette s ha majd alka
lomadtán a bóbitás fejű kisasszonyok 
egyik és másik üzletben is föltűnnek 
és ezáltal a pincérség foglalkozási 
tere mind szükebbre szorul: ez ugyan
csak ennek a működésnek lesz kö
szönhető. Bízunk azonban abban, hogy 
a főnökök a kiszolgálás e módjával 
meg amaz alkalomadtán sem fognak élni. 
— Az ide vonatkozó szabályzatot köze
lebbi szamunkban fogjuk közölni.

Az aradi vendéglősek ps a szabad
szervezet. Előző számunkban megem
lékeztünk az aradi pincér-egylet fel
oszlatásáról, s ebből kifolyólag az 
ottani pincérségnek egy a főnökökkel 
való állítólagos összeütközéséről Erre 
vonatkozólag egy újabb tudósítást 
kaptunk, mely az esetet a maga hű 
valóságában ekként ösmerteti A 
bpesti kávéházi pincérek szervezetének 
vezérembere, Krausz Ferenc egy napon 
megjelent Aradon és az itteni munkás
szervezetek vezetőinek közreműködé
sével pincér-gvülést tartott, kimondta 
a szabadszervezet megalakítását, es 
azután két-harmad magával bejárta az 
üzlettulajdonosokat oly célból, hogy 
üzletükben csak szervezett pincért 
alkalmazzanak. Az aradi vendéglősök 
és kávésok — nem akarván az ottani 
szociálista munkássággal holmi kon- 
ílikciába keveredni, beleegyeztek a do
logba, amiben azért se láttak semmi 
rosszat, mert az említett szabadszer
vezetet a közjó célját szolgáló egyéb 
egyletekhez hasonlónak gondolták. Azon

ban csak az eset után ébredtek öntudatra 
és jöttek rá arra, hogy ez az újból való 
alakulás tulajdonképpen nem egyéb, 
mint a pincérségnek a főnökökkel 
való szemhehelyezkedése. Az aradi 
üzlettulajdonosok erre ipartársulati 
gyűlést tartottak, amelyen elhamar
kodott beleegyezésüket visszavonták 
és kimondták, illetve egy nagyobb 
összegű birság terhe mellett egymást 
arra kötelezték, hogy szervezetben 
lévő pincért egy aradi üzletben sem 
alkalmaznak. Ezután fölállították az 
ipartár^ulat helyeszkozlő-irodájat és 
erről a szomszédos megyei rokon-tes
tületeket is értesítették, illetőleg a ha
sonló ténykedések foganatosítására 
őket is fölhívták. — A pincérség ped'g, 
mely ezt a hirtelen viszonyt szintén 
a főnökökhöz hasonlóan nyomasztólag 
érezte, örült az ügy ekkénti megol
dásának, de leginkább annak, hogy a 
kellemetlen lidércnyomás alól ilyen 
hamar fölszabadult. —  Itt említjük 
meg, hogy az aradi vendéglősök ipar
társulata helyeszközlő irodájának ügy
vezetője: Kuzma József.

Uj eg-yesület. Tolnavármegyei ven
déglős szaksársaink, mint egyik múlt 
évi számúi kban jeleztük, szak beli 
ügyeik és érdekeik megvédése céljá
ból mozgalmat indítottak egy várme
gyei egyesület alakítására Ennek a 
mozgalomnak sikeres befejezését je
lenti a tennap (január 31-én) délelőtt 
tartott alakuló közgyűlés, amelyre Tóth 
Gyula az élők. bizottság elnöke és 
Saruim József élők. b. jegyző aláírá
sával ellátott és nagy gonddal összeál
lított fölhívások által lettek egybehiva 
a megye területén lévő fogadós, ven
déglős és kocsmárosok. A közgyűlés
ről, melyen a „Tolnavármegyei Ven
déglősök és Kocsmárosok Egyesületé- 
n ik" jóváhagyás miatt fölterjesztendő 
alapszabályai megvitatása és a tiszti
kar megválasztása kei ültek sorra, a 
tudósítást a közelebbi számunkban 
hozzuk.

Ip-'rtársulati közgyűlés. Az ^aradi 
szállodások, vendéglősök és kávésok 
ipartársulata* e hó 24-én tartotta 
rendes évi közgyűlését. A közgvülésen 
Nagy Lajos elnök, Központi-fogadós 
e nökölt, s miután a tagok üdvözlése 
kapcsán a közgyűlést megnyitotta, el
rendelte a műit évi zárszámadás be
terjesztését, melynek befejezésével a 
tisztikar megválasztását tűzte ki. A 
választás a következőképen folyt le: 
Elnök lett újból Nagy Lajos, alelnök 
Kováts István, pénztárnok Porcán 
Lajos, ellenőrök Novotny Lajos és 
Láng Ferenc, titkár Szilvássy Már
ton dr. —  Választmányi tagok lettek: 
Braun Gusztáv. S ch u ch  Ferenc, 
Scheiber Lajos, Wittman Károly, 
Pöltzl Miksa, Zajonkovszkv János. 
Mihály Ferenc. Waszits György, Ko
vát s Arthur, Kánya Géza és Grünwald 
Simon. Örökös váL-tagok : Huzó Ist

ván és Valenta András. - A válasz
tás megejtése után. Nagy Lajos elnök 
az újonnan megválasztott tisztikar 
nevében köszönetét fejezte ki a belé
jük helyezett bizalomért s ígérte, hogy 
tisztviselőtársaival együtt a jövőben is 
az ipartársulat föl virágozásán fog fá
radozni. Ezután a közgyűlés az elnök 
éltetésével véget ért.

Helyeszkö/lö házi kezelésben. A 
Nagyváradi pincéregylet e hó 21-én 
tartott választmányi ülésén egy házi
lag kezelendő hely közvetítő fölállítását 
tárgyalta, melynek előkészítése és a 
költségek megállapítására bizottságot 
küldött ki. Ugyanekkor 2 szótöbbség
gel egy bizalmatlansági indítványt fo
gadott el. mely Pásztor Ede titkár
nak egy az alapszabályokra vonatkozó 
ténykedésére vonatkozott.

A nagykanizsai vendéglősök, ká
vésok. kocsmárosok, pi ic-érek és mé
szárosok egyesülete e hó 22-én tartotta 
é. r. közgyűlését Koltay József elnök
lésével, ki a közgyűlés megnyitása 
után a múlt ülés jkönyvének Daivas 
János jegyző által leendő fölolvasását 
és két tag általi hitelesítését rendelte 
el Ezután következett a zárszámadás 
bemutatása: ugv ez. mint a pénztár- 
készlet rendben találtatott. A közgyű
lés ezután a felmentvény megadása és 
a választás megejtésére tért át. Elnök 
lett újból Koltay Ferenc, alelnök 
Merklv János, pénztárnok Vokoun 
Antal, és jegyző Darvas János. A 
választmányba Blaskovies János 53, 
Kovács Mihály 42, Berger Adolf 36, 
Fi- kő János 34 és Bayer Gyula 33 
szótöbbséggel lett beválasztva. Pót
tagok: Kovács Lajos, Zinger Izidor. 
Szabó András Számvizsgálók: Gumbots 
József. Lois József és Gallovica Andor. 
Ellenőrük: Vujanovits Antal és Mat- 
tersdorfer Gábor. — A közgyűlés ez
után Bajor László segélykérvényét és 
Marics Antal párt. tagságát intézte el, 
s miután több tárgy nem volt a napt
renden. elnök megköszönte az újból 
való bizalmat és a közgyűlést bere
kesztette.

A mi porunk.
Annak idején megírtuk, hogy a 

> Magyar Vendéglős és Kávésipar* 
cimü lap főszerkesztője: Barta Béla 
hirdetési-ügynök, sajtópert indított el
lenünk. mert úgy találta, hogy lapunk 
egyik közleményével rágalmazást kö
vettünk el vele szemben. Az inkrimi
nált közleményt Maisad János, a 
• Fogadó* munkatársa irta és megrótta 
nevezett lapot azért, mert a vendéglő
sök országos szövetségének közgyüle 
sét mindig arra használta föl, hogy 
hzettetett magának a vendéglősök és 
fogadósoktól meglehetős összegeke' 
reklámokért, céltalan hirdetésekért és 
fényképes klisék közzétételéért. Az 
inkriminál! cikkben ez az eljárás sár 
colásnak volt bélyegezve és bizony
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nem kímélte Mátrád az említett lapot 
ezen eljárásáért, hanem végig vágott 
rajta.

Barta Béla (kit olvasóink Feischner 
név alatt is ösmernek) pörbefogta la
punkat, illetőleg a cikk szerzőjét. A 
múlt év december 13-ára volt kitűzve 
a főtargyalás. Természetes, hogy azt 
vizsgálat, illetőleg kihallgatás előzte 
meg és elég sokáig húzódott a por. 
Az inkriminált közlemény 1905. nov. 
15-én jelent meg a Fogadóban és 
pedig a vendéglősök országos szövet
ségének Győrött tartott közgyűléséből 
kifolyólag, de felelet is volt a nevezett 
lapnak 1905. nov. 1-én megjelent szá
mában. a Fogadó ellen minden ok 
nélkül intézett támadására.

A múlt évi december 13-án tartott 
főtárgyalást a törvényszék elhalasz
totta és megengedte Matsádnak a bi
zonyítást, minthogy meggyőződött, hogy 
az inkriminált cikk a közérdek meg
óvására íratott.

Az uj főtárgyalás január 26-ára 
volt kitűzve. Tanukul be voltak idézve 
Mutsád részéről: Ilercegh  Ft-renc 
fogadós Szombathelyről: Takács Jenő 
vendéglős Győrből: Héberling Adolf 
fogadós Győrből: Kalmár Fábián főpin- 
cér (Budapest.) Barta beidéztette a 
M. V. K. I.« felelős szerkesztőjét (ke

nyeres pajtását! Fellner Gyulát (Kis 
Lajost) és Solti Ödönt, a vendéglős
pincér stb. nyugdíj-egyesület ügyészét.

A vádat dr Bródi Ernő, országos 
képviselő, a védelmet dr. Gvenes 
Manó, fővárosi ügyvéd látta el. A 
büntető tanács elnöke: dr. Lapp Géza, 
szavazó bírák. Fleischer Kornél és 
Horváth Jenő voltak.

A tárgyalás előtt a vád képviselője, 
Bródi ügyvéd kérdezte Mitsádot, hogy 
nem volna-e hajlandó az ügyet békés 
utón elintézni. Közbelépett Fellner 
(Kis L.) a lap felelős szerkesztője és azt 
mondta: nyert porunk van Imár mint 
Bartának). minek egyezkedni? Nem 
kell. Erre Maisad kijelentette, hogy a 
bíróságra bízza a döntést.

A tárgyalás kezdetét vette és tekin
tettel a vidéki tanukra. Gyenes dr. 
előterjesztésére első sorban őket hall
gatták ki. hogy mielőbb haza utaz
hassanak.

A tanács elnöke, Papp biró ismer
tette az ügyet, kihallgatta a vádlottat, 
ki magát nem bűnösnek mondta, mert 
jogos közérdeket védett.

Elsőnek Hercegit Ferencet hallgat
ták ki. Elmondta, hogy 1905. év ta
vaszán. mikor ö az ipartársuiat elnöke 
volt és akkor még Győrött volt az 
üzlete, eljött hozzá Barta Béla és kérte 
öt. hogy szerezzen neki az ipartársulat 
tagjaitól fényképes üzleti kliséket 
reklám céljaira. Hercegh ezt kereken 
megtagadta, mert az előző évben a 
szegedi fogadósok és vendéglősök 
megbotránkoztak a Barta által ilyen 
reklámokért számított nagy összegek 
miatt. Mikor Flór Gy. és Matsáddal Győr

ben találkozott, gratulált a »M. V és 
K. I.« lapnak már előzőleg adott 
leckéhez.

Hercegh vallomása után a tanács
elnök felvetette a kérdést, hogy vaj on 
a peres felek nem volnának-e haji in
dók kölcsönös nyilatkozatokkal az 
ügyet békés utón elintézni. Mát ád 
nyomban kijelentette, hogy Bartát ezen 
per előtt nem is látta, az ö személyét 
nem bántotta, hanem csak a lapjának 
a tendenciáját ostorozta. Ezt a maga 
részéről a békés elintézés céljából 
kinyilatkoztatja. De ez valószínűleg 
kevés volt Bartának, mert nem ment 
bele a békekötésbe.

Takács Jenő azt vallotta, hogy 
Barta a győri közgyűlés előtt nála járt 
és támogatását kérte az alkalmi lap ki
adására. Megtagadta. Azután megint 
megjelent nála és hirdetésre kért 
megbízást; azt is megtagadta, mert 
túlsókat követelt érte. De azért közzé
tett egy hirdetést, anélkül, hogy meg
bízta volna: a lapot is küldte, anélkül, 
hogy megrendelte volna és utólag 
sem űzetett neki, mert nem adott 
megbízást.

Heberling Adolf tanú előadta, hogy 
a győri közgyűlés előtt nála járt 
Barta és hirdetés feladását kérte. Fel
adta, de nagyon boszantotta. mikor 
utólag 100 koronát fizettetett vele a 
kis hirdetésért.

Kalmár Fábián tanú előadta, hogy 
Barta őt mint a pineér-egviet elnökét 
többször felkereste és 500 korona pau- 
salét kért tőle a pincéregylet ügyeinek 
támogatásáért. Tanú nem akart erről 
hallani sem. A fennálló két pincér
egylet egymással harcban állt akkor 
és Barta azzal fenyegette, ha ezt az 
összeget nem fizetik neki, akkor a 
másik (ellenzéki) egyletet fogja támo
gatni. Tanú kifogást emelt az ellen, 
hogy Barta revolvert szegezett neki 
és megalkudtak 200 korona szubven
cióban. Barta diszkrétiót kért és éppen 
azért nem is vitte az ügvet a választ
mány elé. hanem az elnökségnél lett 
elintézve

Most Barta tanúira ke: ült a sor Fell
ner Gy. (Kis L.) csak annyit tudott er
ről az ügyletről, hogy kévéséi te a 200 
kor. pausalét. többet akart: t. i. 500 
koronát. — Kalmár szemébe mondja 
Kisnek hogy ő (K is) tudott róla, 
mikor vele beszélt, hogy Bartával má.- 
megalkudott a 200 koronára nézve, 
tehát akkor már befejezett tény előtt 
álltak.

Solti Ödön ügyvéd, a vendéglős stb. 
nyugdíjintézet ügyésze, csak annyit 
tud Barta viselt dolgairól, hogy a 
nyugdíjintézettől ezelőtt 300, most 
pedig 400 kor. pausalét kap.

Kalmár és Kis tanuk vallomásukra 
leteszik az esküt.

Dr. Gvenes védőügyvéd átadja a 
bíróságnak a » Fogadó« azon alkalmi 
számát, melyet a győri közgyűlés al
kalmával adott ki : abban is vannak

fényképes hirdetések és klisék, de ezek 
közléséért senkitől nem kért és 
nem kapón honoráriumot.

A bizonyítási eljárás be lévén fe
jezve, a perbeszédekre került a sor.

Dr. Bródi nem találja bizonyitottnak 
a panaszos ellen felhozott vádakat, 
sori a veszi a tanuk vallomását és a 
többi közt ezt mondja: „A  vádlott az
zal vádolja Bartát, hogy megsarcolta, 
kiszipolyozta a szegény kocsmárosokat. 
Láttuk itt azokat a „szegény" kocs
márosokat az Ő gömbölyű kihizott ha 
sukkal, azok nem lehetnek olyan sze
gények/' Kéri vádlottat a rágalmazás
ban bűnösnek kimondani, őt szigorúan 
büntetni és a költségekben marasztalni. 
A  maga részére 100 koronát kér 
megállapítani.

Dr. Gyenes Manó védő fölmen
tést kér a vád és következményei 
alól és Bartát kéri marasztalni a 
költségekben. A maga részére 30ó kor. 
kér megállapítani. Mert —  úgymond, 
mindaz, amit Matsád irt, bizonyítást 
nyert a tanuk vallomása szerint Barta 
BÜ alkalmi lapot adott ki a gvöri 
közgyűlésre; milyen célja legyen itt a 
hirdetésnek? Az egyik kocsmáros mit 
kínáljon a másik kocsmárosnak hir
detés utján ? Hiszen szaklap akar 
lenni, mely a kocsmárosok érdekeit 
akarja védeni Hát igy védi, hogy 
megsarcolja őket? Haszontalan célr3 
pénzt harácsolt tőlük. Hát talán Kalmár 
vallomásából nem a revolverezés tű
nik ki. —  Ha még ez sem revolverezés
— „Da hörtsichdoch schon alles auf!?“
— kiált föl a védő. Az inkriminált cikk
ben nincs rágalmazás, de legkevésbbé 
Barta ellen, hanem megérdemelt lecke 
a „Magyar Vendéglős és Kávésipar1' 
cimü lap ellen Ez a lap pedig nem 
Bartáé, hanem Barla Béláné tulajdona. 
A felelő* szerkesztője Fellner (Kis 
Lajos), Barta Béla pedig csak a hir
detési ügynöke, de hogy a neve is 
szerepeljen, hat ott van a lapon, hogy 
Ő a főszerkesztő. Barta Bélának ebben 
az ügyben semmi keresni valója nincs. 
Fölmentést kér.

Matsád János védelmére előadja, 
hogy ő Bartát személyében nem bán
totta, hanem csupán a „Magyar Ven
déglős- és Kávésipar“ cimü lapot akarta 
a rendes útra téríteni. És ennek meg 
volt a haszna. Mert az 1906. évben 
Miskolcon tartott közgyűlés alkalmá
ból már nem sareolta a vendéglősöket. 
Ö közérdeket védett Barta érdekében 
is. Fölmentést kér. Ami pedig a vád 
képviselőjének azon érvelését illeti, a 
vendéglősök nem olyan szegények, hogy 
meg kellene őket védeni, mert szerinte 
elég gömbölyűek és jól tápláltak, arra 
csak az a megjegyzése, hogy azért 
még sem szabad velük szemben visz- 
szaélni és lehet, hogy azok. a körök, 
melyekkel a »M. V.« és »K. L« cimii 
lap összeköttetésben áll, eltűrik tőle 
a sarcolást, de általában véve a ven
déglősök nincsenek abban a helyzet
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ben. hogy őket büntetlenül fosztogat
hassák.

A bíróság visszavonult ítélethoza
talra. Nemsokára a bíróság ismét meg
jelent a teremben és kihirdette az Ítéle
tét, mely szerint Mátrád Jánost a vád 
és köveikezméyei alól felmenti és 
Barla Bélát a költségek viselésében 
marasztalja, (mik mintegy 500koronára 
rúgnak). A védőügyvéd részére 300 kor. 
állapit meg (tanudijakat is kell fizet
nie). Az ítélet indokolásban a bíróság 
kimondja, hogy bebizonyitottnak látja, 
hogy a megtámadott lap a vendéglő
sökön élőskódik.

Barta Béla ügyvédje felebbezést je
lentett be.

A kocsmárosok nagygyűlése.
— Az emlékirat —

A „Budapesti kocsmárosok ipar- 
társulata*1 által jan. lö-ára össze
hívott kocsmárosok nagygyűlése arra 
volt hivatva, hogy az országos kocs- 
máros-kongresszus határozatait ma
gában foglaló és a kormány elé ter
jesztendő emlékiratot megismerje s ha 
szükségesnek tartja, ahhoz véleményt 
mondjon. Egyéb tárgyát a kocsmáros- 
ipar gazdasági viszonyainak megbeszé- 
lése képezte.

A gyűlést az ipartársulat elnöke: 
Springer József szaktársunk nyitotta 
meg és vezette, a jegyzői teendőket 
Jíatsád János, lapunk munkatársa 
látta el. A napirend tárgyát Szöcs 
Béla. az ipartársulat titkára és a 
„Kocsmáros" szerkesztője ismertette.

Az emlékiratot nem kellett külön 
indokolnia, mert az indoklás benne 
foglaltatik. A  gyűlés helyeslőleg tudo
másul vette azt minden vita és észre
vétel nélkül. Azután megválasztották 
a küldöttséget, mely az ipartársulat 
választmányához csatlakozva, az emlék
iratot a miniszterek elé terjeszti. A 
küldöttség vezetésére Hock János 
országos képviselő urat kérték fel. A 
küldöttség tagjai lettek: Eltzner Já
nos, Matton József, Vickó Pál, 
Kovács Ferenc, Soronics Ferenc, 
Sidó Lajos, Szauer István, Bors 
.-íntal, Papp Károly, Wlosák Máté 
és Schitter Vince.

Az emlékirat, melyet terjedelmé
nél fogva nem közölhetünk egyszerre 
(hanem csak folytatásokban) a követ
kezőképen szól:

Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A „Budapesti Kocsmárosok Ipar
társulata'1 múlt évi szeptember hó 4. 
és 5-ére Budapestre országos kocsmá- 
ros-kongresszust hivott egybe, melyen 
az ország minden részéből, úgyszintén 
Horvát-Szlavonországból is a kocsmá
rosok mintegy 600 küldött által kép
viselve voltak. Kocsmárosok és vendég
lősök ipartársulatai szintén képvisel

tették magukat az ország különböző 
városaiból.

Az országos kongresszus a kocsmá- 
ros-vendéglős ipar gazdasági viszo
nyaival foglalkozván, kereste az utakat 
és módokat, melyek alkalmasak len
nének ebben a szakmában rendet te
remteni, a válságos helyzetet, melybe 
ez az iparág jutott cél>zerü intéz
kedések utján javítani és ezáltal a 
vendéglős és kocsmáros iharosok gaz
dasági érdekeit megóvni, hogy a létérti 
küzdelemben proletár sorsra ne jus
sanak.

Az összes iparágak között a kocs
máros ipar a legelhanyagoltabb, legel- 
hagyottabb, mely semmiféle támogatás
ban nem részesül, noha ez az iparág 
az államkincstárnak a legtöbb hasznot 
hozza. A kocsmárosok valóságos nap
számosai a bortermelőnek, a borkeres
kedőnek a pálinkagyárosnak, a sör
öződének és az államkincstárnak is. 
Ezt az üzlet természetéből folyó szere
pét súlyossá teszi még az élelmicik- 
kek. és különösen a húsnak, zsiradék
nak folytonos drágulása, a lakbér, adó 
és illeték folytonos emelése és a tisz
tességtelen verseny, melyre a pénzügyi 
hatóságok a tömeges ital mérési enge
délyek kiadásával módot nyújtanak. 
Tetézi ezt a tarthatatlan állapotot még 
az is, hogy az italmérési jövedékről 
szóló 1899. évi XXV. t.-cikk kiját
szásával pálinkám érések bor és sör 
korlátlan kimérésére derüre-borura 
engedélyt nyernek. Súlyosbítja a hiva
tásos kocsmárosnak, mint italmérőnek 
az anyagi és megélhetési viszonyait 
még az is, hogy az élelmiszerek áru
sítói (fűszeresek, szatócsok, hentesek, 
csemegekereskedők, fogyasztási-szövet
kezetek stb.) mindannyian italmérési 
engedélyt nyernek, formailag korlátolt 
érvényességgel, tényleg azonban rend
szeres kimérést űznek, amit senki 
sem ellenőrizhet Ezek az üzletek a 
legminimálisabb illetéket fizetik, noha 
nagyobb italforgalmuk van. mint a kocs
márosnak.

Ilyen módon a hivatásszerű italmérő 
természetellenes verseny által károso
dik, de az engedélyivel űzött visszaélés 
által a kincstár is károsodik.

Még egy másik anomália is károsítja 
a koesmárost. még pedig az, hogy a 
felsorolt élelmiszer-árusítók és a 
pálinkamérők a bor és sör árusítását 
mint melléküzletet kezelik és ennek 
folytán oly árakat szabnak az italnak, 
hogy azokkal az italának tisztaságára 
kényes kocsmáros nem versenyezhet. A 
kocsmáros ezenkívül csak a korcsmájá
nak forgalmából él, fűszer- és egyéb 
árut nem tarthat, tehát ezen a téren 
sem versenyezhet azokkal az üzletek
kel, melyek az italmérést mintegy 
mellékfoglalkozásul űzik.

Mindezekkel a viszás és sérelmes 
ügyekkel foglalkozott a korcsmárosok 
országos kongresszusa és minthogy

azoknak a bajoknak az orvoslása a 
társadalmi cselekvés keretén kívül esik. 
elhatározta a kongresszus, hogv a ba
jok orvoslása iránt Nagy méltóságodhoz 
és egyik-másik ügynek a rendezése 
iránt a nagyméltóságu kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter és belügyminisz
ter urakhoz fordul jelen emlékiratával

A kongresszus áltál hozott határoza
tok, melyeket a tisztelettel alulírott 
ipartársulat, a nyert megbízás folytán 
kérvény alakjában terjeszti Nagyméltó
ságod elé. a következők :

I. Italmérési-engedélyt ezentúl ki
zárólag az italméréssel iiivatásszerüleg 
foglalkozó kocsmáros és vendéglős 
kaphasson, ne pedig fűszeres, szatócs, 
fogyasztási-szövetkezet, csemegeáru- és 
hentesüzlet stb. Éppúgy ne kapjou 
ezentúl bor- és sör kimérésre engedélyt 
az olyan üzlet, mely a pálinkamérés 
jellegével bír. Nők saját részükre szin
tén nekaphassanak italmérési-engedélyt 
kivéve ha mint özvegy férjé kocsmáját 
vagy vendéglőjét folytatni akarja.

Az erre vonatkozó ellenőrzéssel bízas
sanak meg a kocsmárosok és vendéglő
sök ipartársulatai, ahol pedig még ilye
nek nincsenek, ott magú k ezen szakmák 
iparosai nyernek megbízást az ellenőr
zésre.

Uj italmérési engedélyek kiadása előtt 
általán törvény utján köteleztessék a 
pénzügyi hatóság, hogy a területén fenn
álló kocsmáros- és vendéglős ipar
társulat véleményét hivatalból szerezze 
be az illető engedélyre nézve. Ahol 
ipartársulat még nem volna, ott csakis 
már letelepedett italmérő-iparosok 
sérelme nélkül legyen az uj engedély 
kiadható.

Az 1899 évi XXV. t.-cikk 10. $?-a, 
mely az üzletnek más helyiségbe való 
áthelyezése körüli eljárást szabályozza, 
terjesztessék ki a vidékre ugyanazon 
módon, amint ez Budapest székesfő
város területére meg van állapítva.

II. Az italmér. illeték osztályai 
arányosabban osztandók be, nehogy a 
kisebbforgalmu üzlet tulajdonosa a 
nagyíorgalmu üzlet ezirántí terheit is 
viselni kénytelen legyen.

Az italra, illeték viselésébe a magán - 
fogyasztó is vonassek be Az t. i. ki 
magánfogyasztására italt hoz be a 
fogyasztási vámterületre, viselje az 
aránylagos illetéket is. Ez az intéz
kedés megfelel az egyenlő teherviselés 
elvének és nem sért semmiféle jogos 
magánérdeket sem, viszont megkönnyíti 
a hivatásszerű italmérök összességének 
illeték-terheit.

Úgy a kincstár, mint az it&Imérö 
érdekében az italilleték mennyiség sze
rint a vámterületre való behozatalnál 
a fogyasztási adóval együtt rovassák le. 
Vidéken a helyi szokások szerint a 
kimérés megkezdésével rovassek le 
ugyancsak a kimérés ala vett menv- 
nyiség szerint. Ez a rendszer meg
könnyíti az italmerö fizetési kötelességét
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és a kincstár sem vészit annyi illetéket, 
mint eddig, mely veszteséggel ismét 
csak az italmérők lesznek megterhelve.

A borfogyasztási-adó azeddigi összeg 
felére szállítandó le. A Horvát- és 
Szlavonországban fennálló külön 6 
koronás dij. úgy a bor mint a sör 
hektoliterje után, teljesen megszünte
tendő.

111. A kongresszus nemcsak a de
mokráciának. hanem a jogegyenlőség 
és méltányosság elvének is megfelelő
nek tartja, hogy az adó- és illeték-ki- 
vető bizottságuknak a kisebb üzlettel 
biró kocsmárcsok is véleményezesi jog
gal bírjanak, amit esetleg ezen bizott
ságok taglétszámának emelésével és 
kevés jóakarattal minden nehézség nél
kül rendszeresíteni lehet. Igazi ano
mália, amint az pld. Budapesten tör
ténik, hogy a tőkepénzes magánzó, 
a pékmester, a füszernagykereskedő, a 
szálodatulajdonos, a bankár stb. van 
hivatva elbírálni, hogy kocsmárosok 
milyen közterhet képesek elviselni, 
mikor az adózó polgárok meglehetős 
nagy kontingensét éppen a kocsmá
rosok képezik.

A kincstárnak nem állhat érdeké
ben a kocsmárosokat általuk elvisel- 
hetlen adókkal és illetékekkel túlter
helni, mert az ilyen túlterhelés a 
folyton emelkedő egyéb üzleti és ház
tartási terhek mellett számos kocs- 
márosekszisztencia tönkre megy és a 
kincstár elveszti a minden gyakorlati 
tapasztalat hiányában kivetett adót és 
illetéket. (Folyt, köv.)

K O N Y H A M Ű V É S Z E T .

— Lucullustól. —

Linzi fö l fújt.
2 vizes zsemlyét 2 deci fehér borban 

megáztatunk, 10 tojás, 15 deka cukor, 
15 deka mazsolaszőlő, 15 deka mandola, 
egy citromnak lereszelt héja és a leve, 
egy csipetnyi só, kevés fahéj, 2 db szeg
fűszeg tinómra megtörve, a tojásnak 
sárgáját cukorral keverve, a fehér
jét habnak, ha kész az egészet az 
áztatott zsemlével, mazsola, mandola, 
fahéj stbbel össze beverjük, egy zárt 
edényben vízben 1 óra hosszáig dunsztba 
párolni hagyjuk, külön ribiske izt 
adunk hozzá.

Tojáslepény hollandi módra.
A tojáslepényt pirított velővel, melybe 

kevés hagymát, sót, reszelt britt sze- 
recsen diót teszünk, megtöltve össze 
hajtjuk.

Kelvirág molnár módra.
Burgonyát nagy karelábé fúróval ki

vájjuk (lehet v 2ó db) és ezt 2 kel- 
virággal megfőzzük; a levéből kivéve 
bechamel mártással, kevés parmesaannal 
leöntve, tetejére kis vajat teszünk és a 
sütőbe megsütjük (gratainirozzub).

KÜI ÖNFELE KÖZLEMÉNYEK

Kérelem. Azon t  előfizetőinket kik
nek a jelen és múlt lapokkal utalvány 
mellékeltetett, kérjük, hogy azok fö l
használásánál szíveskedjenek esedékes 
elöfizetésüKet brküldeni. —  Joburata- 
inkat és ösmerős^inket kérjük, hogy 
a i>Fogadó«-t körükben terjeszteni 
szíveskedjenek.

Előfizetőinket és olvsóinkat értesít
jük, hogy dr. Gvenes Manó ügyvéd urat 
jogi munkatársunknak megnyertük, 
minélfogva azon kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy t. szakközönségünknek 
jogi dolgokban bármikor rendelkezésére 
állhatunk.

Tarsas vacsora. A  budapesti ká- 
vés-ipartársulat a múlt héten tartotta 
ez idei első társas vacsoráját Dukász 
V. Dohány-utcai vendéglőjének kü ön- 
termében Az év elején tartott ilyen 
összejövetel alkalmával a társulat el
nöke újévi üdvözlettel szokta köszön
teni az egybegyült társulati tagokat. 
Most is igy volt, hanem a betegsége 
miatt meg nem jelenhetett elnök Né- 
may Antal helyett, Berger Leó 
üdvözölte az egybegyűlteket, kik 
közül többen felköszöntötték a távol
lévő elnököt. Mint örömmel értesülünk. 
Némay elnök már gyógyulófélben van 
és nemsokára megint megjelenhet az 
öt tisztelő és szerető kartársai közt. 
Voltak felszólalások a szorosabb ösz- 
szetartás és szervezkedés érdekében 
is. A vacsorán a többi szaklap közt, 
szerkesztőségünk is képviselve volt.

Hymen hirek. —  Major Balázs tekin
télyes győri kereskedő és szakosztá
lyunknak volt előnyösen ösmert tagja, 
e hó 3-án tartja esküvőjét a győri ev. 
ref. templomban Tóth Gizella kisasz- 
szonynyal, Tóth István bájos és szép 
miveltségü leányával. —  Kecskés Ká
roly hódmezővásárhelyi főpincér, e hó 
12-én tartja egybekelését Grummel 
Erzsiké kisasszonynyal, Grummel Pál 
tekintélyes iparos leányával. Hódmező
vásárhelyen. — Vómoíjy- István, a 
szegedi Európa fogadó-kavéház főpin
cére eljegyezte Bokor Irénkét. Bokor 
Adolf szépmüveltségü leányát Szegeden. 
— Leüer Károly, a nagykárolyi Magyar 
király fogadó fupincére e hóban tartja 
egybekelését szive választottja; Bánfai vy 
Karolinával Tatató városon.

A vendéglősök orsz. sőrföző- éz 
malárf»gyár a r. t. szerv, bizotsági iro
dája (Bpest, VI., Teréz-körut 19.) ez 
utón is értesíteni kívánja fogadós, ven
déglős és kocsmáros szaktársainkat, 
hogy a hozzá intézendő bármely kér
désre mindenkor készséggel nvujt föl- 
világositást. Részvényjegyzési ivek és 
egyéb iratok tájékozás végett ugyanott 
szerezhetők be.

A ,,Fogado" ssjtópöre, — A lapunk ellen 
indított és jan. 2G-án lefolyt sajtópert több 
napilap igy ismertette : Még 1905 őszén történt,

hoBv a „Fogadó" vendéglős szaklap megtámadta 
a Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar cimii lapot. 
Azt vetette szemére, hogy az akkor tartott 
vendéglős kongresszus alkalmával meg nem 
engedett módon pénzt harácsolt a vendéglősök
től reklamcsinálásért és arckép közléséért Ezt 
a támadást az említett lap hirdetési ügynöke: 
Barta Béla magéra nézve sértőnek találta és 
becsületsértésért és rágalmazásért pörbe fogta 
a Fogadót. Ma volt ebben az ügyben a fő- 
tárgyalás. A vidék-öl érkezett és budapesti 
tanuk kihallgatása után a törvényszék föl
mentő Ítéletet hozott és a főmagán vádlót mintegy 
600 korona perköltségben marasztalta. Az 
inkriminált cikkért Matsád János a „ Fogadó“ 
munkatársa viselte a felelősséget.

Kupaktanácsi észszeL — ( Fiáke- 
res-kocsmáros.j Régi versfaragó -  
filozopter rótta össze ezt a mondatot: 
—  Megvagyon Istentől verve az 
a város, —  Hol a város'biró gyol- 
csos avagy bábos . . .  — Alkalmazta 
pedig e szép rimes mondását azon 
kisebb városi és nagyközségi vezér- 
férfiakra, akik miként a múltban, úgy 
a jelenben és a jövőben is a bolon
dabbnál bolondabb dolgokat követik 
el —  városi és községvezetési tény
kedéseikben. Ezért kapták tehát ezt 
a mindörökké nagy disz és tekintélyt 
kölcsönző ..kupaktanáes^-i elneve
zést, ami máskülönben azt is jelenti, 
hogy az ilyen magisztrátusoknak hosz- 
szn a fülük, és igy akadályozva van
nak a bölcs előrelátás s az egyéb jó
zan cselekedetek miveletében . . .  A 
nóta egyébiránt Keszthelynek, a für
dői gazdaságáról nevezetes (?) balaton- 
parti városnak szól. Itt történt a na
pokban egy olyan komédia, mely e 
derék város magisztrátusát, a józan 
fölfogást és miveltséget diszkvalifikáló 
kupaktanács-ság leghátsó sorába ál
lítja. A  kissé több mint szégyenfoltot 
képező eme história pedig úgy esett 
meg, hogy a községi képviselőtestület 
bérletet hirdetett a városház épületében 
lévő városi kocsmára s a kocsmára 
pályázott is két ottani ismert vendég
lős szakember, azonkívül egy hentes 
és egy — tiakeres. Mit gondolsz ked
ves olvasó, hogy a nyertes pályázó 
ki lett ? Ki lett volna más, mint a 
fiakeres . . .  Mi a göcseji istennyila' 
— zudul erre föl az intelligens, jó  ma
gyar zalai lélek, — hát lehetséges az 
Úrnak 13* 7-ik évében és a civilizá
ciónak legsugarasabb korszakában, 
hogy egy 14 ezer lakóval biró és 
aránylag intelligens társadalom köz
ségnek a vezetősége olyannyira „kupa
kos észjárású11 legyen, hogy egy a ha
zai és idegenforgalom és a közegész
ség ügyébe vágó vendéglői jogot és 
engedélyt, tehát fontosabb ügyet, a 
kevésbé is józan észs/el ellenkezőleg 
egy olyan ember kezébe adjon, aki 
ehhez a dologhoz semmit sem ért 
(mert nem is érthet), s amikor ezen 
jog elnyerésére perfektül szakképzett 
és a városi polgárság által is előnyö
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sen Ösmert egyének pályáztak. Igaz, 
a fiakeres pályázó 25— 50 koronával 
több bért ígért, ámde ha 20-szor huszon
öttel is ígéri túl a kocsmai dolgokban 
teljesen jártas egyének bérleti össze
gét: szabad-e közrejátszani egy fía- 
keresnek ezt a vendéglői ügvet, avagy 
erre nézve még csak pályázni is hagy
ni . . . Mi azonban hiába okoskodunk, 
hiába okadatolunk és bizonygatuuk eb
ben a kérdésben. Ezeket a keszthelyi 
kupaktanács úgy sem érti meg. Ma
gas neki ez a kérdés. A ző  kis látókörű 
és a civilizációt hírből sem ös- 
merő elméje csak azt képes fölismer
ni és eldönteni, hogy ez a liakeres 
ennyi és ennyivel többet ígért, tehát 
— övé a jo g !  Hogy azután ezzel a 
jog- és logikátlan tettével tulajdonké
pen a közérdek kérdését rúgta ala
posan hátba, és kapcsolatban a város 
társadalmának eléggé tekintélyes számú 
vendéglüs-kocsmárosi osztályát sértette 
meg durván, — ennek megértésére 
az ő nagyon behájasadott agykam
rája sehogyan sincsen berendezve.. . 
Mindazonáltal ez a bölcs városi tanács 
a balatonhoz fűződő és milliókat 
boldogító nagy fürdői gazdaság meg
teremtéséről álmadozik . . . Hogy nem 
sül ki a bölcsebbik szeme az olyan ta
nácsnak. m -̂ly az ilyen püffeszkedöiervek 
mellett még azt se akarja vagy tud ja be
látni, hogy a végzet őt valójáhan bünte
téski nt küldte egy város nyakára, no és 
azért,hogy az idegenforgalmi és fürdői 
gazdasággal kapcsolatos nagy és fon
tos érdekeket —  fiakeres-kocsmáro- 
sokkal mozdítsa elő.

Névmagyarosítás. Deu+sch József a 
Csíkszeredái Vigadó fogadó főpincére, 
vezetéknevét Szeními A-/ósi-ramagyaro- 
sitotta. Szaktársunk hazafias tettét 
követésre ajánljuk.

Vendéglősök szikvizgyára. Kőbá
nyán. az ottani vendéglős szaktársaink 
szikvizgyár részv. társaságot alakítot
tak. A tervezet szerint 200 drb. egyen
ként 100 koronás részvényt bocsátot
ták ki és e hó 18-án Schitter Vince 
szaktársunk vedéglőjében a részvény- 
társaság megalakult. Kőbányai ven
déglős szaktársaink dicséretére válik, 
hogy közös érdekeiket ilyen szoros 
összetartással megvédik. A múlt hónap 
közepén merült fel az eszme, és alig 
egy hónap leforgása alatt már is be
fejezték az alapítás munkáját. A meg
alakulásig részvényeket jegyeztek — 
6200 kor. erejéig ’ a következő szak
társaink: iíj. Roith György, Zeidler 
Ottó, ifj. Dreilinger Lajos, Autner Já
nos, Ekker Géza. Chwala János, idősb 
Dreilinger Lajos. Eggendorfer József. 
Schwartz Jakab, idősb. Sáska István, 
Romanek János, Schubert János. Kol- 
tay Vilmos, Horacsek József, Szeles 
Ignác. Horváth József. Guras József. 
Rausc.h Antal, Német Pál, Delator Já
nos, Purcel Antal, ilj. Sáska István, 
’ .inszky András, Schitler Vince. Az

előzetes tisztikart a következőképpen 
alakították meg. Elnök: idősb. Drei
linger Lajos. Pénztárnok és jegyző: 
i f j  Roith György. Ellenőrök: Scbitter 
Vince és ifj. Dreilinger Lajos.

Újabb pert indítottunk a kávés- il
letve éttermi-segédeket és újabban a 
vendéglői-e-elédeket szervezők ellen, a 
különféle nyomtatványaik utján ellenünk 
szórt piszkolódásuk miatt

A »Pátria sec« —  piti-rezsgö. K. 
Gv.-né nagyváradi vendéglőjébe be
állított egy utazó és nyakra-fore kinálta 
a Hubert-fele »Pátria sec« pezsgőt, mint 
nagyon fajintos italt. A vendéglösné nagy 
kapacilálás után rendelt is egy ládával 
és megállapodott a fizetés módozataira. 
A pezsgő megérkezett, azt nyomban 
megizlelték és piti-pezsgőnek bizo
nyult Két palack erejéig kóstolgatták 
és —  várták inig pezsgőzök jönnek. De 
nem jöttek, hanem jött a szállító cég 
követelése A vendéglősnő halasztást 
kért, minthogy az elkóstolt két üvegen 
kívül a többi még meg van, de a ha
lasztás helyett beperelték és fizetnie 
kellett. Ilyen módon persze minden 
silányságot könnyen el lehet adni. A 
vendéglösné részéről az lett volna a 
helyes eljárás, ha a Pátria-see-pitit 
mint nem használható italt, nyomban 
a feladónak rendelkezésére bocsátotta 
volna és az általa aláirt megrendelési- 
bárca ellenében visszaadta volna a 
fajintos italt Szakközönségünknek ha
sonló esetben ezt az eljárást ajánljuk.

V iga ’mak — Keszthelyen a mi szak
osztályunkhoz tartozók: fogadósok, 
ve ideglősök kávésok és pincérek. 
egy a székesfehérvári honvédzenekar 
és a helybeli Bizi Sándor híres ban
dája által tartandó hangversenynyel 
kapcsolatos »zártkörii bált* rendeznek 
e hó 6 én. az Amazon fogadó nagy
termében. A keszthelyi vendéglős-pin
cér hál az ottani vigalmaknak egyik 
legsikerültebbje lesz, amennyiben a 
mulatságon való részvételüket eddigelé 
nemcsak a helybeli közönség elitéje, 
de a vidéki birtokosság közül is igen 
sokan bejelentették. A  hál rendezése 
élén Bozzav Bálint Amazon és Hun
gária fogadó*, Strmisz Miksa Hullám 
fogadós, Leutner Mihály fogadós, Ko
vács Mór kávés, Szommer Ignác és 
Stnmpfl Nándor vendéglősök, tíozzay 
Lajos és Medvéd István üzletvezetők 
és Legath György főpincér állanak, 
mig a rendezőségben helyet foglalnak : 
Helbeck József, Briher János. Póca 
Lajos. Talaber István, Csánvi Lajos 
vendéglősök, S'amptl Pál. Prückler 
Károly, Kiss Mihály, Lakits János, 
Fritz  Gyula, W olf György főpincérek. 
Vas Sándor szállodás. Cseke Antal 
és Lusztig Ignác vendéglős, Horváth 
Miklós, Lakits Ignác stb. vendéglő
sök és pincérek. — A vigalom szép sike- 
rültsége mellett bizonyít az is, hogy a 
keszthelyiek bálján Törley és Fran
cois pezsgőgyárak vezetésével az összes

fővárosi pezsgögyárosok részt vesznek. 
— A szombathelyiek vigalma. A szom
bathelyi szállodások, vendéglősök, ká
vésok és pincérek, február hó 6-án a 
»Szabáriat fogadó dísztermében ‘ zárt
körű táncvigalmat« tartanak. A hazai 
vendéglős-pincér bálák közt az egvik 
legsikerültebb, mindig szombathelyi 
szaktársaink vigalma szokott lenni s 
ahogy a jelek mutatják, jelenlegi bál
juk az eddigieket is nagyban fölül 
fogja múlni. A táncvigalom rendezé
sébe a következő tekintélyes és ösmert- 
nevü vendéglősök és pincérek folynak 
be: — Hainzmann János diszelnök. 
IJercegh Fe enc elnök, Straidt Is'ván 
és W itzner János alelnökök. Takács 
Sándor és Varusdv Sándor b.-bizotts. 
elnökök, Balassa Mihály b. bizotts. 
titkár. Kemencev Károly b.-bizotts. 
jegyző. Ifeig l István és Po-t-hy  
Tóbiás pénztárosok, Köhler Gusztáv 
és Unger Pál ellenőrök, és horándy 
Ferenc, Berzay Gyula, tienkv Vilmos, 
(Bükk) Bors Viktor. Miliő Gyula. 
Posch Károly, Posch Gyula. Köttbaum 
Gyula, Posch Ant 1, Weber Károly, 
Baldauf Károly, Kálőey István, ifj. 
Matics Imre, Pakurár Tivadar. Tusch- 
ner György, Remes Mihály. Moór 
Ferenc, és Németh István rendezöségi 
tagok. — Cigánybiró: Hajcskó Sándor. 
A belépőjegy ára 2 és családi-jegy: 4 
korona. A zenét Vadas Gyula szol
gáltatja.

Kimaradtak. A mai lapunkból anyag
halmaz miatt több különféle közlemény 
a Boritaladó eltörlése, Bugaeiából s 
ezenkívül egy a konyhaművész t rova
tába tartozó érdekes A galuska i vagy 
egy és más a magyar konyháról) eimü 
cikk stb. a jövő számunkra maradt.

Legyünk óvatosak. Üzle'kötésnél a 
legnagyobb óvatosságra van szükség, 
mint azt a következő eset is igazolja. 
Horváth József kiscelli va*uti vendég
lős szaktársunk Hazslinszky és Tár.-a 
budapesti cégnél két db. sör apparátust 
rendelt és megállapodtak, hogy a cég 
a régi apparátust bizonyos összegért 
átveszi. Ez meg is történt A cég e'- 
küldte a vett árut és megkapta az át
vett régi apparátust. De ezzel nem 
elégedett meg a száll:tó cég, hanem 
követelte a régi apparátus tartozékait 
is, ami alku tárgyát nem képezte Szak
társunk megtagadta a kiadást és erre 
a cég perelt. A pert elvesztette, de feleb- 
bezctt Szaklársunk azonban, hogy a 
további zaklatásoktól szabaduljo i. oda
ígérte a cég által, most már bírói íté
lettel is elismert jogtalanul követelt 
holmikat. De az eladó cég még most 
ennek tetejébe valami költségfélét is 
követel szak társunkon, dacára annak, 
hogy pernyertes lett és dacára annak, 
hogy a holmikat odaajándékozta. Ezt a 
követelést természetesen visszaútasitotta 
szaktársunk és bizonyára másoknak is 
fogja ajánlani ezt a ^garasos*‘ cégei.

Herceg Sándor bors üiöje. A csáktorr.yii 
pályaudvar iendfcglíiss,. Herceg Sándor szál -
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társunk több rendbeli találmányáról még egy 
múlt őszi számunkban emlékeztünk meg. Her
ceg szaktársunk ez időben fejezte be illetve 
tökéletes bité egy a borkezelésnél nagy hasznát 
vehető találmányát, amelyre azóta „Kristálv- 
szürö* név alatt nyert szabadalmat. A prakti
kus találmány előnyét és kezelési módját mai 
hirdetési rovatunk ösmerteti. s amidőn arra 
szaktársaink figyelmét ezúttal is fölhívjuk, be
mutatjuk Pittner György csokonyai nagyven- 
déglös s a Somogyvármegyei vendéglős-egye
sület alelnőkének levelét, melyet a föltaiálóíioz 
akkori tartózkodása helyére: Barcsra, ekként 
intézett;— Tek Herceg Sánrior urnák Barcs. — 
Örömmel értesítem, hogy az Öntől vett bor- 
szűrővel annál is inkább megvagyok elégedve, 
mert az általam eddig ösmeri szűrők közül a 
lehetii legegyszerűbb kezelés és nagy munka- 
képesség mellett is minden iz nélkül teljesen 
lükörfénvesre szűri meg a bort és jutányos 
ára mellett minden tekintetben, bármely igé
nyeket is kielegit. Teljes lisztelettel P it tn e r  
György vendéglő-, a Somogyvármegyei vend. 
egyesület alelnöke. — Ugyan ez ügyben S ta n z l 
György babocsai vendéglős a következő soro
kat intézte Herceg szak ársunknak : A szűrő
vel minden tekintetben megvagyok elégedve. 
— A borszürö jósága megfizethetetlen!

Csendélet Rimaszombaton. Lapunk 
utóbbi számában ezen cím alatt tudó
sítást közöltünk Rimaszombatról, mely 
közleményre nézve felkértek bennün
ket a következők konstatálására: A 
föpincér órája, lánca és készpénze a 
dulakodás közben esett ki a zsebéből, 
am t valaki felvett és megtartott, mert 
tulajdonosa nem találta meg. A pezsgő 
dolgában nem mutatkozott bliccelés, 
hanem a pezsgő fogyasztói és a fö- 
pineér közt egy üveg pezsgő iránt 
nézeteltérés merült fel, amennyiben 
a pezsgőzők nem volt.k egészen’ tisz
tában aziránt, hogy vájjon a vitás 
egy üveg pezsgőt is'tényleg elfogyasz
tották-e.

Delfin és a  Nyugdíj egyesület cimü 
múltkori közleményünk helyesbítésére 
ide iktatjuk, hogy Delfin Samu eltávo
zása az intézettől csak terveztetett, mi
után azonban a differenciális kérdések 
elintéztelek. Delfin továbbra is az in
tézet kötelékében marad.

Gy^sro^at. Szaktársadalmunknak 
megint egy tehetséges tagja dőlt ki s 
a régi pincérvilágból való jó  vendéglő
sök száma megint eg\gyei kévés edetL 
Az elhunyt Glatz Samu révfülöpi ven
déglős. kit ugv a régi pineérség mint vidéki 
vendéglős társai általánosan ösmertek 
és tiszteltek. Az elhunytban Varga 
Lajos révfülöpi szállodás, vendéglős szak- 
társunk sógorát és üzlettársát veszítette. 
Orosz Dezső előnyösen ösmert főpineért 
Miskolcon gyászos csapás érte, neje 
elhalálozásával. Grosz száktársunk neje 
e hó 20-án hunyt el, és temetése e hó
22-én volt az ottani szaktársak nagy 
részvéte mellett. —  Áldás és békesség 
hamvaikra'

Országos Pincér-Szövetség.
Fölhívás

a magva' pincérek, fogadósok, vendéglősök 
és kávésokhoz!

A január 15-én megjelent »Fogadó« 
kibontotta az Orzágos pincér-szövet
ség nemzeti szinü zászlaját s a haza

fias és értelmes pincérséget tömörülésre 
szólította föl. Ezt tesszük most mi is, 
kik az Orsz. Pincér Szövetség szervezési 
nagy munkáját végezzük s arra törek
szünk, hogy a szervezett intézménynyel 
a magyar pineérség jobblétét biztositsuk. 
Az Orsz. P.-Szöveiségnek csak ez az 
egy célja van: a pineérség jóléte és ér
dekeinek biztosítása.

A pineérség súlyos helyzetét s r z ezt 
eredményező egyeb bajokat nem ecse
telhetjük : ezeket mindannyian ösmer- 
jük. Tudjuk azt is, hogy ezen vál
toztatni csak úgy lehetséges, ha a hely
zet jav tását mindnyájan óhajtjuk és a 
teendőkhöz közös erővel fogunk hozzá. 
A mi erőnk azonban kevés a kívánt 
célok eléréséhez: szükségünk van a fő
nökeink jóakaratu támogatására is. — 
Azért intézzük fölhívásunkat nemcsak a 
pincérekhez, hanem a munkadókhoz is, 
hogy a tervbe vett országos testület ál
tal megoldandó kérdéseknél szintén se
gítségünkre legyenek. Az ügynöki rend
szer teljes megszüntetését és a helyzet 
javítására szolgáló többi kérdéseknek 
jól és akként való megoldását, hogy az, 
a mi elsöbbrendü foglalkozásunknak 
megfeleljen — csak a gazdák hozzájá
rulásával lehetséges és tudjuk keresztül 
vinni.

Az Országos Pincér Szövetség céljá
ról nem szólunk, ezt az alapszabályok
nak alább közölt kivonata ösmerteti. 
Annyit kívánunk csak megjegyezni, hogy 
a létesi endő Szövetség a meglévő pin- 
cér-egylelek megszünteté-ét vegy beolva
dását nem célozza, sőt ellenkezőleg; 
az az óhaja és törekvése, hogy azok 
még jobban erősödjenek és országos 
reform munkájában segítségére legye
nek Ugyanerre kérjük ezúttal is a hazai 
pincér-egyletek t. vezetőségeit.

Az Or-zágos Pincér Szövetség célját 
ismertető és immár kidolgozott alpsza- 
bály-tervezetét alább közöljük s a ha
zafiasán gondolkozó és a saját érdekét 
szemelőtt tartó pincérséget e-atlako- 
zásra és belépésre szólítjuk A  belépni 
szándékozók a szervezőbizottság irodá
jában: B idapest, VIII., Rö<k Szilard- 
utca 5. II. 7. sz. a. szíveskedjenek je
lentkezni akár személyesen, (d e. 11-töl
12-ig) akár levélileg. Kartársaink! —  a 
haza szent nevében előre ! —  Az Or
szágos Pincér Szövetség szervező 
bizottsága.

„A z Orsz. Pincér-Szövetség" alap
szabály-tervezete.

1. Rész. A szövetség c im e:
1. g. A szövetség cime: »Országos 

Pincér Szövetsége
2. g A szövetség székhelye : (köz

pontja) Budapest.

II. Rész. A szövetség pecsétje:
3. §. A  szövetség pecsétje: Országos 

Pincér Szövetség, központ Budapest. 
Vidéki szervezeteknél: . , . . . i fiókja 
körirattal.

III. Rész. A  szövetség nye lve :
4. §. A szövetség hivatalos nyelve: a 

magyar nyelv.
IV. Rész. A szövetség alkotó részei.

5. g. A szövetség alkotó részeit ké
pezik :

a ) egy Budapesten működő központ,
b) az ország területén létesítendő 

vidéki szervezeiek, (fiókok).
V. Rész. A  szövetség különös célja i:

6. g . Magyarország pincér-ka/ áriak 
a nemzetközi *zociul sticus irány
zattal szemben, hazafias —  szociális 
szellemben való vezetese és ez irány
ban való nevelése és ebből i\>lyát
lag a már hasonló szellemben ve
zetett egvesületeknek közös egvütt- 
munkálúsa által a pincérségen élős
ködő kontárok kiselejtezése.
VI. Rész. A  szövetség ált. cé lja i:
7. g . A szövetség általános célja:
a) a jelenleg még fennálló helyesz- 

közlési (ügynöki) rendszer teljes meg
szüntetése és a szövetség tagjai ré
szére országosan rendezett díjmen
tes elhelyezés biztosítása,

b)  a pincér-szakoktatás fejlesztése 
egvséges alapon,

c) a tanonc-nevelés ellenőrzése,
d) a munka tarületén a kellő rend 

meghonosítása és ellenőrzése,
e) a pincér-társadalom tekintélyé

nek emelése,
f )  a helynélküliség lehetőleges meg

akadályozása és a helynélkülieknek 
segélynyújtás,

g ) a munkaadó és pincér közötti 
viszony szabályozása,

h) a pineérség gazdasági érdekei
nek meg vedel u.ezése.
VII. Rész. A cél elérésére szolgáló 

eszközök:
a) A szövetség a központban és az 

ország területén létesítendő szerveze
tei felhasználásával, állandóan nyil
ván tartja úgy az üresedett állásokat, 
mint a helynélküli tagokat és fiókjai 
u'ján a szövetség tagjait díjtalanul 
állápba helyezi.

b) tudományos előadások rendezése 
és továbbképző pincér-szaktanfolva- 
mok létesítése állal tagjai lálkörét, 
szükséges nyelvismereteit szélesbiti,

c ) a szövetség tagjai utján ellen
őrzi, hogy a szakmánál csak az 1884. 
évi XVII. t.-c.-ben meghatározott kort 
elért gyermekek aként alkalmaztassa
nak, hogy azok a szaktanonc, ennek 
nem létében az ismétlő iskolát látogas
sák. Borfiukul csak oly egyének alkal
maztassanak. kik tanuló éveiket sza- 
bályszerüleg kitöltötték és erről ipar
hatósági igazolványt nyertek,

d) hogy a munka területén az ed
dig tapasztalt visszaélések lehetőleg 
megszűnjenek, a szövetség igazgató
tanácsa mellé minden üzletben a pin
cérek a maguk köréből egy bizalmi 
férfit küldenek ki, aki az előforduló 
rendetlenség esetében, a rend helyre
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állítása érdekében, az üzlet tulajdonos, 
vagy helyettesével közvetlenül érint
kezik és amennyiben a kérdést köl
csönös megállapodás mellett megoldani 
nem tudná, az esetet azonnal az igaz- 
gátó tanácsnak bejelenti;

e) a szövetség mint erkölcsi testület 
kebeléből kizár minden olyan tagot, 
aki erkölcstelen életet é l: nyereség- 
vágyból elkövetett bűncselekményért 
jogérvényesen el Ítéltetett: a szövetség 
igazgató tanácsa, avagy a szövetség 
részéről felállított békebiróság. vagy 
bíráló választmány hozott határoza
tainak nem engedelmeskedik. A ki
zárás leghosszabb határideje kivéve 
a bűncselekményekért elítélteket —  
a visszaesőknél: csak három hónapra 
terjedhet:

j )  az által, hogy a szövetség köz
pontja és fi kjai utján az állásnélkü
lieket nyilvántartja, alkalmat ad a 
tagoknak dijnélkül az ország minden 
részeben alkalmazást vál'aln i; ha pe
dig a tagot ezen szervezet mellett sem 
tudná e helyezni, öncegplyzó-alap léte- 
siié-ével gondoskodik a szorult helyzet
ben levő tag időleges segélyezéséről;

g) a szövetség ugv a központban, 
mint annak fiókjai területén, a főnök 
és pincér közötti súrlódások elbírálá
sára egyenlő számú: három pincér és 
három főnökből álló békéltető választ
mányt alakit olv formán, hogy annak 
elnöke egy érdektelen, nem szakember 
legyen;

b) az országos szervezet felölelvén 
az ország összes belépni akaró pin
cér tagját, fiókjai és központi szer
vezete utján, a megélhetési viszo
nyokról statisztikát vezettet, amely 
adatok mérlegelése mellett időről- 
időre, a főnökök és pincérek részéről 
közösen és egyenlő számban válasz
tandó biráló választmány elé járul a 
pincérek ese*leges követeléseivel. Ez 
utón az adott viszonyokhoz mérten 
tagjainak megélhetési viszonyait ren
dezi és «  sztrájk vagy beykottnak 
ok nélküli alkalmazását lehetetlenné 
teszi.

(Folyt köv.)

Az Orsz. Pincér Szövetség1 zászló- 
bontására a következő sorokat vettük:

A százló megbontását örömmel vet
tük s annak mi is ha katonái, hü mun
kásai óhajtunk lenni Déva, 19(i7. ja
nuár 18. Kiss Kálmán, Steiner Ferenc, 
Bója Ferenc, Kiss László és Háry Árpád.

ÜZLETI  h í r e i n k .

Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár
mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük lapunk kiadóhivatalát 
egy levelező-lapon értesíteni.

Vendéglősök Fogyasztási Szővet- 
kezetó-nek 100 koronás üzletrészszel 
(és heti 1 kor. fizetéssel) minden ven
déglős és kocsmáros tagja lehet, mely

nek ellenében az üzletükben szüksé
ges bármely cikket a beszerzési áron 
vásárolha'nak. A vendéglősök ezen 
intézménye igazgatósága (és mészár
széke) F^renc-körut 6*. és füszerrak- 
tára IX., Pipa-u. 6. sz a. van.

Budapesten az Adria kávéházat 
Hajdú Sándor /nem Gruber József, 
mint a múlt számunkban tévesen ir
tuk) a Miksa-utcai bableves csárda 
tulajdonosa e hó 15 én vette át.

Siklóson a *Pelikán« nagy fogadót. 
Moorotz Imre volt üzletét titanits 
Ferenc berementi nagy-vendéglős át
vette. Stanits szaktársunk ez alkalom
mal üzletét a n.ai kor igényeinek meg
felelő nagy kényelemmel rendezte be.

Szily Zsiemond. a szamosujvári 
Korona fogadónak hosszabb id->n út volt 
népszerű tulajdonosa és borszéki ven
déglős, Szamosujvár főterén egy a mai 
kor igényeinek megfelelő, modern 
szép kaveházat nyitott.

Ve -/prémben a Fő-utcán lévő Harcy 
féle jólnrü vendéglőt Egyed János e 
hó 9-én átvette. Egyed szaktársunk 
nagy szakavatottsága, de kivált jó 
borai és konyhája, üzlete jómenetelét 
biztosítja.

Csáktornyán a Zrínyi fogadót Hajas 
József (kit múltkori számunkban té
vesen Lászlónak irtunk) 164 ezer 
koronáért megvásárolta, s azt mint 
előzőleg is jelentett..k, e hó folyamán, 
január 22-én vette át saját tulajdo
nába. Kiváló szakképzetségü és nagy 
népszerűségnek örvendő szaktársunk 
nagy kiterjedésű üzletét a tavasszal 
egész újonnan fogja renoválni és be
rendezni. Uj vállalatához sok sikert 
kívánunk'

Uj vendéglős. Orosházán az ipar- 
testületi vendég ő bérletét Dömötör 
Béla főpincér nyerte .1 Uj vendéglős 
szaktársunk április elsején fogja üz
letét átvenni.

Bárány Alaios ismert fővárosi ven
déglős, a Nefelejts-utca 23-ik szám 
alatti vendéglőt február elsejével át
vette. Bárány szaktársunk ösrnert jó 
magyaros konyhája és borai üzlete jó 
menetét biztosítják.

Szamosui^árott a Korona fogadót 
Szilágyi Gyula, volt deési ösmert ven
déglős szaktársunk megvette s azt a 
múlt hó elejével megfelelően beren
dezve vette át és nyitotta meg.

Kiigazítás. Múltkori számunkban 
téves információ alapján azt irtuk, 
hogy a csurgói Korona fogadót Do
mokos Ignác zalaegerszegi és Domo
kos I. üzletét Lelovics Boldizsár vette 
meg. E téves közlést az alább követ
kező csurgói Korona hírünk igazítja 
helvre azon kiegészítéssel, hogy Do
mokos szaktársunk fenti terve és üz
letének átadása csak kombináció volt.

A csurgói Korona fogadór, Hajas 
József szaktársunk volt jónevü üzletét.

Moorotz Imre kiváló szaktársunk és 
volt siklósi szállodás e hó elejével 
vette át. Moorotz szaktársunk uj üz
letéhez sok sikert kívánunk.

Deésen a Hiilebrandt-félejóhirnevü 
vendéglő vezetését a m. év végével 
LászlóíTy István, előnyösen ösmert 
főpincér vette át. akinek szakavatott- 
saga az üzlet jómenetelét már is biz
tosította.

Panátz János a perlaki Panátr. 
Antal szaktársunk fivére Drávaesány- 
ban a községi nagy vendéglőt kibérelte, 
amelyet saját kezelésébe ez év elejé
vel vette át.

Albert V iktor előnyösen ösmert 
fővárosi vendéglős szaktársunk. Csong- 
rádon a múlt évben épült Erzsébet 
fogadót megvette Albert szaktársunk, 
a kényelmes berendezéssel ellátott 
szép üzletet, saját kezelésébe e hó 
elejével vette át.

Bázna f ;rdőn a Gvógycsarnok-ven- 
deg őt Pelikán István, széleskörben 
ösmert vízaknai vendéglős bérelte ki. 
aki üzletét a saison kezdetével újonnan 
berendezve fogja megnyitani.

Orosházán a Polgári Olvasó-kör 
vendéglője bérletét Nagy Imre ottani 
ipartestületi vendéglős nyerte el. Nagy 
szaktársunk ezen uj üzletét április 
elsejével fogja átvenni.

Gvulafehervárott a várban lévő 
Fehér-bárány vendéglőt M a l o v e t z  
Gvula előnyösen ösmert fővárosi ven
déglős szaktársunk vette meg s azt 
saját kezelésébe a múlt év végével 
vette át. Malovetz szaktársunk jó ma
gyaros konyhája és borai üzlete jó
menetét biztosítja.

Dunairtonyban a Szőlőfürt fogadót 
Török Jánostól N »g j ' Sándor megvette. 
A szakavatottságáról ösmert uj foga
dós ezen uj berendezésű üzletét saját 
kezelésébe a m. hó utoljával vette át.

Schrettner Márton, előnyösen ös
mert szaktársunk, átvette VII., Izabella- 
tér 2. sz. a Magyar színházzal szemben 
lévő vendéglőt, e hó elején. Schrettner 
szaktársunk jó magyar konyhája és 
termelőktől beszerzett borai biztosítják 
az újabb üzlet jómenetét.

Ne-ibauer Samu Berementen a nagy 
vendéglőt Szfanics Ferenc volt üz
letét megvette s azt saját kezelésébe 
e hó közepével vette át.

Uj fogadó. Hódságon a ni. hó ele
jével Krausz Ferenc egy a mai kor 
ízlése szerint épült és kényelmes be
rendezéssel ellátott fogadót nyitott 
• Tulipán* címen. Az uj fogadó gaz
dája tiszta ital és jó magyar kony
hájával kívánja üzlete jóhirnevét meg
alapítani.

TurócS7entmártonban a Dóm szál
lodát Rö-zler József a mai igényeknek 
megfelelően átalakította és 16 ele
gánsan berendezett szobával bőví
tette ki.
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Panátz Antal szaktársunk, a perlaki nagyfo
gadónak népszerű tulajdonosa, Varasd-Toplicán 
a Zágrábi káptalanság tulajdonát képező 2-ik 
szánni szállodát március hó elejével veszi át. 
A csuz i-s reumás bajokban szenvedők figyel
mét fölhívjuk az olcsó és nagyhatású fürdői 
Panálz szaktársunk fogadójára, ahol a mi 
szakmánhoz tartozók a szobai és egyéb árak
nál zü százalék kedvezményben részesülnek.

Kolozsvárott a Bátori kávéházat és 
vendéglőt Sonnenschein Sándor szak- 
társunk megvette s azt újonnan be
rendezve február 2-án »Sugár kávéház« 
cimen fogja ünnepélyesen megnvitani.

Perlakon a Muraköz fogadót Pa
nátz Antal szaktársunk volt üzletét, 
Heidanfr-Id Ignác igali nagvvendéglös 
bérelte ki. Az uj fogadós üzletét 
március 1-én veszi át.

Csoneradon a Magyar Király foga
dót. néhai God t István jónevü üzletét 
Goda Antal volt oroszkai vendéglős 
e hó elejével átvette.

Ge'Stmann Zigrmond Csáktornyái 
kávés szaktársunk Veszprémben meg
vette az -Otthona kávéházat. Ismert 
zalai kávés szaktá sunk ezen uj és a 
mai modern kor Ízlése szerint beren
dezett szép üzletét febr. 1-én fogja 
átvenni.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességiK>1, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon értesítsék.

Kolibáb András a debreceni Központi szál
loda vö t főpincére hollétét pgy lcv. lap által 
Kéri tudatni Stampfl Nándor vendéglős, 
Keszthely.

Röszler Sándor főpincér hollétét, ki sokáig 
Kassáu tartózkodott, egy lev. lap által Csendes 
Gyula föp. (Szolnok. Magyar király szálló) kéri 
tudatni.

Szitovszky Elemér éthordó hollétét, ki Ka
posvárt is volt alkalmazásban, kéri egy lev.- 
lapon tudatni Pálffy Gvuia lőp. (Zsolna, Uri- 
szálloda >

Gera Lajos éthordó-pincér hollétét egy lev. 
lapon kéri tudatni X. E iPécs. Gyár-utca 14.)

Bilim József hollétét, ki a nyári évadon át 
Felix-fürdőn volt alkalmazva, Paky F. (Temes
vár Prever-u. 32. egy lev. lapon kéri tudatni.

Petrakovits István, fópincérségünk- 
nek előnyösen ösmert tagja, utóbb és 
sokáig a debteceni és a szegedi vasúti 
vendéglők volt főpineére. Nagybecske- 
reken a Rózsa fogadó szobai és ét
termi helyiségeit, Kováts Józseftől 
március 1-én átfogja venni. Uj foga
dós szaktársunk vállalatához sok sikert 
kívánunk.

Fogadó átvétel. Dolnyi-Miholján a 
a Bőhm-féle »Arany-bárány« szállodát 
Augenfeld Dezső átvette s azt a mai 
ízlésnek megfelelő, uj kényelmes be
rendezéssel látta el. Üj fogadós szak
társunk ezenkívül termelőktől beszer
zett borok és jó  magyar konyháról 
is gondoskodott.

H e l y v á l t o z á s o k  — Keszthelyen 
a Hungária fogadó füpincéri állását Legáth 
György tölti be. Mellette ni. segédpincér Hor
váth Miklós működik. Az Amazon fogadó főp. 
állását Prückler Károly és a kávéházi föp. ál
lást Lakits János foglalták el. Lakits Ignác u.
i. mint segédpincér működik. Fritz Gyula a 
Vas kávéház föp. állását nyerte el. Gyulay 
János Huszton a Pannónia fogadó föp. állását 
töltötte be. Csáktornyán a Zrínyi fogadó föp. 
állását Szablics István s u. itt a sörcsarnoki

föp. állást Knortzer Károly és a kávéházi főp. 
állast Karny Ferenc töltötték be: Horváth Fe
renc a szobaföpmcéri állást foglalta el. Fickó 
Gyula, mint segédéül, és Story Gusztáv mint 
kávéh. segédp. nyertek alkalmazást. Ecker Imre 
a vasúti vendéglő föp. állását tölti be. A agy- 
Kanizsán a Szarvas fogadó szobafőp. állasát 
Kronavetter József tölti be. Torma Lajos a 
Központi kávéház fizetöp. állását foglalta el. 
Békéscsabán a Fiume fogadó föp. állását Urai 
(Uhrin) Bandi tölti be s mint éth. u. itt Kriván 
Illés működik A Nádor fogadó kávéház föp. 
állását Vass József s a Vasúti vendéglő 1. II. 
oszt. éttermében Balázs János föp. melleit 
Mannes János, Gyelvay Antal. Jámbor Mihály 
és Varga Gyula eth. állást foglaltak. Beszter
cén a Sahling fogadóban Kauba Lajos éthor
dói, a Magyar király kávéházban Pöltzl Bója 
segédp. állási töltöttek be. Orosházán az Al
föld fogadóban Horváth József föp. mellett az 
éth állást Závorszky Géza u. o. a Keresk. 
csarnok főp. állását Szabó György foglalták el. 
Marosvásárhelyen a László fogadó, föp. állását 
Kosztka Frigyes, s u. ott a kávéházi lizetőp. 
állást Schwartz Mór, a óorzó kávéház r.-fizetőp. 
állását Szinger Jenő foglalták el. A Transyl- 
vánia kávéhaz főp. állását újból Nevora Fe
renc töltötte be. U. itt a fizetöp állást Cs. 
Schwartz József és az Európa kávéhí z föp. 
állását Horváth Gábor töltik be. Déván a 
Ka-zmó lőp. állását Kiss Kálmán szak társunk 
foglalta el Gyulafehérvárt a Hu gária nagy- 
fogadóban Tonnesz Ferenc föp. mellett a 
szobap. állást Schweitzer Lajos, u. o. a kávé- 
ház r.-fizetőp. állását Edlitz Ernő és a segédp. 
állást Kolesza Árpád töltik he. Segesvárt a 
Műhsain kávéház főp. állását Klepeisz György 
tölti be Aradon a Japán kávéház főp áilását 
Lovasberényi Árpád tölti be. A Vasúti ven
déglő I. II. oszt. éttermében Szinger Károly 
föp. mellett az éthordói állásokat Rosenzwetg 
Sándor, Schmiderer Keresztély és Juksics Ist
ván foglalták el. A Közp< n i fogadó szobafőp. 
állását Tan  Sándor töltői te be A Millenium 
étteremben Horváth Lajos főp. mellet az ét
hordói állásokat Báthory János, Schöner Lajos 
és Takács István loglal ák el A Fekelesas 
fogadó főp állását Varga József s u. ott az 
éth. állást Centz Gujztáv töltik be. A Huzó 
kávéház föp. állás t Székely Zoltán foglalta el. 
Nagyszebenben a Binder kávéház főp. állását 
Paulini Rudolf és a Stadlpark vendéglő éth. 
állását Kovács Ferenc töltik be. Kolozsvárt 
a Thália étterem főp. állását Frommer Dezső 
s az éthordói állásokat Tóth Lajos és Szabó 
Fái nyerték el. A Píerchy étteremben Bálint 
István éth állást foglalt. Szentesen a Petőfi 
fogadó kávéházi füpincéri állását Bayer Ador
ján, a Központi fogadó főp állását Kohn Géza 
Gáspár foglalták el. Konlz Gyula m. segéd
pincér s u ott Máthé György működnek. Pild- 
ner András Szászvároson az Eisenburger ká
véház főp. állását foglalta el. Opelc József a 
versed Hungária logadó szobapincéri állását 
tölti be. Ftsdter Jenő Szászrégenben a városi 
kávéházban segédp. állást foglalt. Siklóson a 
Pelikán fogadó főpincért állását Grizák Nán
dor töltötte be. U itt Kováts József a kaszinói 
fizetöp. állást és Lesch Lajos a segéd ■ állási 
foglalták el. Németh István Iglón a Vasúi ven
déglő főpincéri állását foglalta el. Fekete Vince 
Csatán a Politzcr-féle étterem föpincéri állását 
tölti be Honig Sándor a rimaszombati Vadász
kürt fogadó föp. állását töltötte be.

Szerkesztői üzenetek.
F. J. Pozsony. A kért bor- és pincekezelési 

könyvet b. címére utánvéttel elküldettük, s a 
rád- és savanvu-cikkck rendelésének szintén 
eleget tettünk. A csemege és gyümölcs-félékről 
árjegyzék ugyancsak ment.

G. Gy. J. K. és M. Á. vendéglősök. Az Út
mutatót több előfizetőnknek azon panaszára, 
hogy annak révén igen sok zaklatásnak és 
kelleme'lenségnek voltak kitéve, kénytelen vol
tunk beszüntetni. Ehelyett azonban nemsokára 
egy olyan fogadós-vendéglős címtárt adunk ki. 
mely a benlfoglalt üzleteknek mint tér- mint 
helyiség-viszonyait föltünteti; ami ebben a

formában és azért is, mert az teljes lesz, az 
Útmutató céljának sokkal inkább meg fog fe 
lelni. Egyebekben szives üdv!

Többeknek. Szives és őszinte gratulációjukért, 
melyeket a mi pörünkböl folvólag intézlek 
hozzánk, hálás köszönetét küldi úgy a szer
kesztőség mint Maisad János munkatársunk. 
Az üdvözletért dr. Gvenes Manó ur ugyancsak 
itt fejezi ki köszönetét és (velünk együtt) hasonló 
szivesüdvözletét!

B. Trencsén. Fenyves Henrik Bpest. VI, Kiss 
János-utca 2/B. címre szíveskedjék imi, honnan 
egyébként a belépéshez szükséges tájékoztató, 
ügyrend stb. már elküldetett.

Lucullus. A galuska (vagy Egy és más a 
magv ar konyháról) nagy sajnálatunkra térszüke 
miatt a jövő számra maradt. Az érdekes és 
élvezetes közleményhői azt hisszük, illetők 
okulni fórnak. Kívánjuk is nekik — tiszta 
szi bői. Üdv.

K. J. Gyöngyös. Szívesen közölnénk panaszát, 
ha azt megértenénk. Szíveskedjék tehát a 
tárgyat körülményesen megírni, de ne levelező
lapon összeszorilani. hanem levél utján.

K. K Rózsthegy. Örülünk a rend ügyének 
és őszintén kívánjuk, hogy ez a végesteien 
időkig igy maradjon. Üdv! — G. S Nagykároly. 
A föpincér távolléte alatt a trafik és egyéb 
haszon, különösen ha a főpincér a számadást 
átadja, a főpincé t helyettesitől illeti, annál is 
inkább, meri az esetleges veszteséget is a he
lyettes számolónak kell fedezni. Bevett szokás 
azonban az, hogy a főpincérnek negyed vagy 
felórai távoliéle alatt, a felügyelettel (tehát 
néni a számolással) megbízott segéd- vagy 
számoló-pincér úgy a trafiknál mint a fizetés
nél eső hasznot is átszolgáltatja. — M.
0. Hátszeg A jelzett időben föladott, bár a 
postai kezelés miatt sokkal későbben érkezett 
dijakat megkaptuk. Ezúttal is szives köszönet
tel nyugtatjuk. — T. J. Siklós. Szives értesí
téséért hálás köszönet és üdvözletünk! -
N. Gy. Pécs. A dolgot rossz néven semmikép 
se vesszük, sőt ebbeli dicséretre inélló figyel
mét köszönettel nyugtatjuk. M. NI. Gyoi. B. 
tudósítása lapzárta után jö tt: úgy az iskola, 
mint a nyugdíj-ügyet jővíi számunkban hozzuk. 
Üdv! H. F. Czegléd. B. Gy. cime Bpest, Ürient 
szálló kávéház. Odv !

HÉTRŐL — HÉTRE

Addig csókolj . . .
Adj egy csókot barna kislyáoy. 
Csókot miiül elég az ajk;
Mi kéjes mámort hoz reánk —  
Bárha egy pillanatra csak.

JJisz az élet úgy sem egyéb,
Csak búbánat és szenvedés;
Addig csókolj, addig szeress,
Mig lángol a sziv-érezés.

A z idő gyorsan száll — repül,
A  lét egy röpke pillanat,
Holnap már tán ki se csókol —
S ki se kívánja ajkadat. . .

Maisad János.
G~~ D

—  Balambér’
—  Méltóztasson parancsolni.
— A kézi kis táskámat és az eser

nyőmet hozd le a szobából és tedd az 
—  omnibuszba.

A  kis szobapincér teljesiti a ren
deletet, és azután igy bölcselkedik:

—  Tessék, ez az uraság bundában jött 
és —  omnibuszon utazik e l.. .

lű Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.




