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Vendéglősök sörgyára.
XXVII.

Az alapitó bizottság elfáradt.
Az alapitó bizottság feloszlott.

No sörkartel örvendj. Győztél! De 
ne nagyon örülj. —  mert még nem 
győztél. Mindössze az történt, hogy a 
»Vendéglősök orsz. sörfüző- és maláta 
gyára r. t.« alapitó-bizottsága elfáradt, 
elvesztette a türelmét és feloszlott. De 
nem fáradt el az eszme és nem vesz
tették el türelmüket az ország foga
dósai, vendéglősei, kávésai és kocs- 
márosai Az eszme él és az érdekelt 
szakférfiak is élnek és —  tovább dol
goznak az eszme megvalósításán. Te
hát t. sörkartel még ne örvendj oly 
túlságosan, mert nagyon korai és hiába
való volna.

Annyi bizonyos, hogy ha mi is oly 
türelem-vesztettek, olyan fáradtak és 
— kishitüek volnánk, mint az alapitó 
és szervező bizottság, akkor — a do
log alakulásánál fogva, nekünk kellene 
megkongatni a tervezett vendéglős sör
gyár lélekharangját. Nekünk, kik az 
eszmét felvetettük és becsületes tö
rekvéssel, reményekkel eltelve, érte 
harcoltunk.

De mi és velünk együtt nagyon so
kan nem ilyen puha agyagból vagyunk 
gyúrva. Mi és velünk együtt nagyon 
sokan, nem fáradtunk el és nem vesz
tettük el türelmünket. Tehát úgy állunk 
a korszakalkotó ügvgyel, hogy az el
fáradt és türelmét vesztett bizottságot 
más bizottság fogja felváltani és az 
eszme mégis győzni fog!

Az elfáradt bizottság dolgozott, pénzt 
áldozott és buzgólkodott. Köszönet 
illeti a szakmánk érdekében kifejtett 
fáradhatlan munkáért. A fáradt test
nek pihenés kell. Tehát pihenjen, hogy 
újabb munkára, illetve a munka foly
tatására újabb erőt nyerjen. Ha kipi
hente magát, fogjon ismét a munká
hoz és támogassa utódját az ügy ér
dekében !

Szakmánk, iparunk becsülete mint
egy megköveteli, hogy a tervezett sör
gyár létre jöjjön. Létesítése nincs, 
nem lehet záros határidőhöz kötve. 
Kitartás, ügybuzgalom és terjesztése 
az eszmének szükséges és sürgős kel
lékei. És aztán olyan rettenetes nehéz 
dolog volna ez ? Csak az első látszatra 
tűnhetik fel nehéz dolognak. Mihelyt

mélyebbre hatolunk a dolog velejébe, 
rögtön tisztában lehetünk, hogy a 
terv sikerülhet, mihelyt akarjuk. Meg 
van hozzá az anyagi, erkölcsi és szel
lemi képesség. Ott fogjuk a fonalat 
kézbe venni, hol az elfáradt bizott
ság azt kezéből kiejtette.

Meg fog alakulni az uj bizottság és 
körlevélben értesiteni fogja a szaktár
sakat a továbbiakról. Azonban az 
eszme terjesztése ne leljen szünetet. 
Terjesszük azt, hogy szakköreink min
den rétegében ismertté, népszerűvé 
váljék.

A feloszlott bizottság minden rész
vény jegyzésére befizetett összeget a 
kereskedelmi bank utján visszafizeti. 
Vesztesége senkinek nincs és nem is 
lesz. Szaktársainknak nincs okuk bi- 
zalmatlaukodni A munka tisztán in
dult, tisztán folyt és éppen ilyen tisz
tán fog folytatódni. Tehát nincs ok a 
kételyre. Bizalmi kérdésről szó sem 
lehet, mert erre nincs semmi ok.

Az eszmét szítani, lángoló érdeklő
déssel terjeszteni kell, hogy a meg
indult életrevaló mozgalom sikerre 
vezessen.

A vendéglősök országos sörgyárá
nak létre kell jönni és létre fog jönni! 
Erős a hitünk és meggyőződésünk '

Azon szaktárcáink, kik a vendég
lősök orsz. sörgyára részvényeire pénz
összegeket küldtek a »Pesti kereske
delmi banknak« és még nem kapták 
volna vissza, forduljanak eziránt levél 
utján a nevezett bankhoz.

Az eszme folytonossága.
Irta: Janura Károly.

Szabad-e azt megfojtani, ami életre 
hivatott ? Lehet-e kiirtani azt, aminek 
léte szükséges ? A sörgyár eszméjét 
megtámadták és kimondták rá az Íté
letet. mely halálra szól. Néhány ember 
összeül s elhatározza, hogy azt, aminek 
léte rajtuk kívül áll. kivégzi. Az ér
dekeltek ügyes manipulációja elkábi- 
tott, megtévesztett, reményeinek még 
meg nem szilárdult magaslatáról a 
kétségbeesés mélységébe lökött egy 
kis készületlen embercsoportot, mely 
az intrika váratlan lökése folytán nem 
érezte meg, hogy mikor nem tudva, 
ellenségei óhajtása szerint cselekszik, 
akkor saját háta mögött égeti fel a 
hidat, lába alatt vágja ketté a fát. —

De hiába minden agyafúrtság, áskáló- 
dás, titkos aknamunka. Az igazság 
ereje mindennél nagyobb s azt semmi 
ravaszság meg nem döntheti . . . Váj
jon oly gyönge ellenfélnek tartanak-e 
bennünket, mely az első látszólagos 
vereségre a sikerről egyszer s min
denkorra lemond! Vájjon azt hiszik, 
hogy mi nem tudjuk, hogy minden uj 
és hasznos dolognak, mely egy régi 
meghájasodott csoport helyébe uj élet- 
feltételeket hoz be, küzdelmekben, ve
reségben kell keresztül mennie? Hogy 
az igazság csak kemény izzasztó tűz
ben tisztul meg s acélosodik ereje ? 
Nem épen ez a látszólagos vereség 
mutatja-e hatalmunkat, az eszme fé
lelmes levonulását, terjedését és hó
dító erejét?

Addig, még gondozatlan kis hajtás, 
félénken és észrevétlenül növő, csak
nem árvan hagyott csemete volt, ügyet 
sem vetettek rá. Lenézték, megmoso
lyogták, megvetették. Most, hogy erejé
ben megnövekedve, kiszélesedve, meg
terebélyesedve mutatja nagyságát, érez
teti pusztítását, széles árnyékával és 
hatalmas gyökereivel felszív minden 
életnedvet s megvonja a gyarapodás 
feltételeit az alatta és körülötte bur
jánzó bogáncsoktól, haszontalan növé
nyekből, most megijednek, intrikálnak, 
irigykednek s hogy ne vegyük észre 
önhatalmunkat, észrevétlenül, lopva ke
resik a módokat elpusztításunkra, hogy 
mit sem sejtve, az ő maszlagjuk foly
tán úgy tűnjék fel előttünk is, mintha 
mi magunk estünk volna kétségbe ön
szülöttünk életképessége és jövője 
felett.

De mi tisztán látunk, jól tndjuk. 
hogy nem mi emberek vagyunk hivatva 
kifakasztani vagy kiirtani a gondola
tot. Léte rajtunk kívül áll, a viszonyok 
hatalma szülte, növesztette és fejleszti 
is majd ki. Mi legfeljebb a gondolat 
ereje és hatalma folytán szolgáivá 
szegődünk : segítjük, támogatjuk meg
izmosodását, siettetjük megvalósulásá
nak idejét. S mert kettőnk közül mi 
vagyunk a haladó, a jövő talaja felett 
rendelkező elv harcosai, mi is fogunk 
győzni, s a múlt korhadt elveinek 
gyászvitézei kifognak bukni és meg
semmisülnek. Mert így követeli ezt a 
logikai következetesség, a fejlődés 
rohanó és meg nem másítható iránya. 
Mi látjuk, hol van ez iránynak vége, 
de akinek hideg ez az uj özön, aki
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ellene úszik kétségbeesetten kapilód- 
zik, elkábul, vergődik és megfullad 
benne.

Szegénv vakok! Az uj idők vihará
tól leikorbácsolt hullámtömegekre a 
vészben levő hajósként sima olajat 
öntöttek s mert azok egy pillanatra 
elültek s Ők keresztül siklottak hajó
ikkal. azt hiszik, többet nem tornyo
sodé fel a hullám hajóik megroncso- 
lására, hogy a vihar elül s nem ful- 
lasztja őket megérdemelt sírjukba. 
Hogy ezt a kis — szerintük nagy ! — 
stiklit megcsinálták, titokban hátra
néznek, vígan nevetnek és zsebükbe 
dugva kezüket, fügét mutatnak nekünk. 
Szemünkben pedig nyájasok, megve
regetik vállunkat, okosaknak, józanok
nak mondanak bennünket ez alkalom
ból, midőn pedig bolondok voltunk, 
csak tegyék igy tovább . . .  oh szegény 
vakok, kik bennünket ostobán vakok
nak hisznek.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK
A Pécs-Baranyai vendéglös-ipar- 

társulat e hó 7-én tartotta r. évi 
közgyűlését, melyen az évi zárszámadá
sok bemutatása után a tisztikar meg
választását ejtette meg. Elnök lett új
ból Bózsa József, helyettes elnök Ra- 
dóesajr Imre, alelnökök: Weindorfer 
János és Cserta Antal, pénztárnok: 
Szabó Sándor, ellenőrök: Udvardv 
Nándor és Zidarits József, felülvizs
gáló bizottság: Károly Gyula és 
Számpf Adám, jegyző : Vágó Sándor. 
Választmány: Baka Sándor, Ladika 
István. Csórta Vince, Cirják Antal, 
Scbwáb Mátyás, Gyuris Kálmán, 
Jasztusz Samu, Kész Ferenc, Krégetz 
Ágoston (Villány), Lieber József, Po
gány János, Sebők Gyula, Schilli 
Lajos, Ternovits József, Vice György 
és Vlasits Ferenc. Póttagok: Frank 
Izidor, Pompár Izidor, Molnár Gábor, 
Schneil József és Schmidt János.

üj ipartársulat. Kiskunfélegyházái 
vendéglős és kocsmáros szaktársaink 
a m. hó végével ipartársulatot alakí
tottak. Az ipartársulat elnöke lett 
Knefí'el Ede, alelnökök. Lajos Sán
dor és Id. Bakos Sándor, titkár: 
Knefí'el Béla, jegyző: Dosay Jenő és 
pénztáros: Makay Béla.

A nagyváradi pincér egylet vá
lasztmánya f. hó 8-ikán ülést tartott, 
melyen Pásztor Ede titkár bejelentette 
állásáról való lemondását, amit a vá
lasztmány tudomásul vett. A választmány 
elhatározta, hogy f. hó 22-én rendkívüli 
közgyűlést hív egybe, melyre kitűzte az 
uj titkár választást és az alapszabályok 
módosítását.

A koesmárosok nagygyűlése.
— Az emlékirat —

IV. A kongresszus kéri a magas 
kormányt, hogy a kocsmáros- és ven
déglős-ipart a képesített iparosok közé 
sorozza be. Ezt a jogos kívánalmat

az ipartörvénybe kéri leivenni, mely 
ezidőszerint amúgy is módosítás alatt 
van.

Ehhez képst ezentúl ne nyerhessen 
senki italmérési-engedélyt, aki nem 
mutathatja ki, hogy legalább három 
évig gyakorlatilag foglalkozott az ital
mérési-, kocsmai- vagy vendéglős 
iparral.

Ez az elv megfelel Nagyméltóságod 
intenciójának, amennyiben éppen kon
gresszusunk küldöttségének méltóztatott _ 
mondani: A kormánynak az az óhaja, 
hogy nem sok, hanem jó koesmárosok 
legyenek."

Átmenetileg kérjük Nagyméltóságo
dat és Nagyméltóságod utján a nagy- 
méltóságu m. kir. Belügyminiszter és 
Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter 
urakat, hogy a székesfővárosnál ezidő
szerint módosítás alatt lévő italmérési- 
szabályrendeletben méltóztassék fel
vétetni. hogy minden mostani kores- 
máros és vendéglős záros határidőn 
belül köteles a szakmája ipartársula
tába belépni és ezentúl minden uj 
italmérési jognak kiadása, ha egyéb 
akadályok nincsenek, az ipartársulatba, 
való belépéstől teendők függőve.

Ezen üdvös intézkedés által ebben 
az iparágban is ki fog fejlődni a tár
sadalmilag egyesült cselekvés áldásos 
munkaköre, ami úgy iparpolitikai, mint 
társadalompolitikai szempontból a ma
gyar nemzeti államnak is javára fog 
válni.

A vidéken ezt az intézkedést vár
megyék szerint alakítandó ipartársu
latok utján lehetne igen könnyen meg
tenni.

A kongresszus ezeken kívül még 
elhatározta, hogy a koesmárosok és 
vendéglősök számára saját „Országos 
vendéglős-sörgyárat" alapit részvények 
utján, ami szintén nagy közgazdasági 
előny, ha tekintetbe vesszük, hogy 
évenként 275.000 hektoliter sör jön be 
országunkba a külföldről és ennek a 
mennyiségnek megfelelő összegek vesz
nek el évenként hazai pénzforgal
munkból.

Elhatározta továbbá a kongresszus, 
hogy a koesmárosok gazdat -g. < pár. 
érdekeik fejlesztésére es megóvására 
megalakítja a koesmárosok országos 
szövetségét, melynek előkészítésével a 
tisztelettel alululirott ipurtársulatot 
hízta meg.

Végül elhatározta a kongresszus, 
hogy a korcsmárosok szorosabb össze
köttetésbe juthassanak közvetlenül a 
termelőkkel, megalapítandó a kocsmá- 
rosok fogyasztási- és hitelszövetkezete, 
mely szövetkezetnek fejlődése neveze
tes hasznot hajt a bortermelésnek és 
egyéb, a kocsmai iparban szükséges 
nyersanyagokat termelő mezőgazda
ságnak és kertészetnek.

Ezekben, Kegyelmes Urunk bátrak 
voltunk a koesmárosok országos kong
resszusának közóhaját és kérelmét 
előterjeszteni. Kérve Nagyméltóságo

dat, miszerint méltóztassék eb terjesz
tésünket jóindulattal fogadni a 
koesmárosok súlyos megélhetési iszo
nyain az előterjesztett utón és módon 
segíteni.

Magyarország mintegy 65.000 koca- 
mároscsalád és ugyananyi adózó hon
polgára tekint reményekkel eltelve a 
magas kormány felé, ahonnan ezen 
iparágnak jelenlegi szervezetlensége 
folytán — egyes-egyedül vár segítsé
get és támogatást bölcs intézkedések 
utján. Magyarország kocsmárosai ed- 
dig á legmegbízhatóbb oszlopai vol
tak a nemzeti közéletnek és igen 
lényeges részét képezték a mag var 
nemzeti középosztálynak és ilvenek 
óhajtanak maradni ezentúl is, de ugyan 
kérdéses, hogy vájjon a mostoha vi
szonyok, melyek ezt az iparágat ha
gyományos formáiból való kizökken
tessél fenyegetik, ha a bajok szanálása 
be nem következik, a mai keesmaro- 
sokból nem íognak-e ujabbkori prole
tárok tömegesen fejlődni.

Bízva a magas kormány bölcsesé- 
gébe és hazafias jóindulatába, tisztelet
tel kérjük ügyünk igazságos és méltá
nyos elintézését.

4. zám.

Országos Pincér Szövetség.
Hogy' az Országos- Pincér Szövetség 

eszméje mily lelkes fogadtatásra talált, 
nemcsak a pincérségnél, hanem a fő
nöki karnál is, ezt legjobban a lapunk
hoz nap-nap után nagyszámban érkező 
üdvözlő levelek bizonyilják. Az ér
dekeltséggel kapcsolatos ezen levelek, 
valamint az a körülmény, hogy azOrsz 
Pincér Szövetség alapmunkálatait tel
jesítő szervező bizoíisagot a főnökök is 
a legőszintébb odaadással támogatják, 
nemcsak a Szövetségnek az egesz 
szakmára kiható nagy és üdvös 
voltát, hanem a mi önzetlen szaksaj
tói munkásságunk helyességét is iga
zolják.

Az Orsz. P. Szövetség szervező bizol- 
ságánál napról-napra és mind tömege
sebben jelentkeznek azon kartársaink, 
.kik az üdvös és hazafias munká
ból részt kívánnak A dolognak ilye
tén való fordulata egyébként előre lát
ható volt s erre leginkább az hagyolt 
következtetni, hogy a mi szakosztályunk
hoz tartozók, a magyar vendéglőssé g és 
pincérség (még a magyar nyelvet törve 
beszélők is) évtizedek óta mindig első
sorban álltak a magyar hazafiság - :ent 
eszméjének terjesztése és az ezzel kap
csolatos tetteknél. A mi szaktárstulal- 
munk inteligens és tisztánlátó tagjai 
tehát most sem tagadták meg, de nem 
is fogják megtagadni sohasem az! az 
érzést, amely őket a legédesebb anyá
hoz, a szülő Hazához fűzi, bárha a gyű
lölet és ellenségeskedés eszméjétől 1 va
kítottak a legfondorlatosabb és erősza
kosabb tett- és eszközökkel is élnek az 
ezen állásponton lévőkkel szemben. A mi 
szakmánkban ily módon dolgozók felől
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egyébként mindenki tisztában van, hogy 
azok nem az osztályosok érdekét, nem 
az igazi közérdeket, hanem a saját 
anyagi javakkal kapcsolatos hatalmi ér
deket akarják érvényre juttatni.

A hazafias és szociális alapon léte
sítendő Orsz. P. Szövetség nem egye
seknek és nem a Szövetség leendő ve
zetőségének, hanem a pincérség anyagi 
helyzetét s a megélhetés kérdésével szo
rosan kapcsolódó érdekeit kívánja dűlőre 
juttatni, teljesen megjavítani, amely tö
rekvés pedig csak úgy érhető el, ha a 
a pincérséggel a munkaadók is szolidá
risak, ha a teendők kivitelében a köl
csönös támogatás és jóakarat teljesen 
hiztosittatik. E nélkül, a már képesített 
szakmákhoz nem hasonlítható, a mi 
foglalkozási águnkban komoly és való
dinak nevezhető siker soha sem érhető 
el, amit különben a most lefolyt esemé
nyek is hűen igazolnak

Az Országos Pincér Szövetség elő
munkálatai egyébként már olyannyira 
előre haladtak, hogy az alapszabályok 
legkésőbb március hó első napjaiban 
megerősítés végett föl terjeszthetők lesz
nek, amikor a Szövetség működése szin
tén kezdetét veszi. Az alapszabály-terve
zet már teljesen elkészült, és a jelent
kezőknek rendelkezésére áli, akik pedig 
azt az idő rövidsége miatt meg nem 
kaphatják, azok részére az alábbiakban 
adjuk a tervezet folytatását. Ugyancsak 
itt adjuk szószerinti közlésben Sz. G.-nak 
szerkesztőségünkhöz intézet levelét, a 
mely érdekesen jellemzi a művelt és 
józanul gondolkozó pincérségnek az 
Orsz. P. Szövetség elleneseiről vallott 
nézetét.

Igen tisztelt Szerkesztő IJr!
Megkaptam a címemre küldött lapunkat, — 

már mint annak előfizetője ismét — és ezt 
azzal ünnepeltem meg. hogy a mai napon egy 
levelet küldtem a Kávéssegédek Szakegyletének, 
amelyben arra a szívességre kértem őket, hogy 
tagjaik közül törüljenek

A m. országos pincér egyesület, midőn már 
a régi cim nem > olt elég arra, hogy a célnak 
megfelelő tagdijat fizető tagok tartassanak a 
halóban — uj nevet vett föl. A név uj, de a 
belső szerkezet a régi, tehát rossz. Nagyon sok 
tagja ran annak a szakegyietnek, akik már 
szeretnének nem tagjai lenni. — de téli időben, 
ugv vagyunk, mint a mély vízbe esett ember. .. 
Ha hely nélkül vagyunk, akkor mégis táplál 
bennünket az a remény, hogy az egylet ingyen 
elhelyez.

De nem helyez el — mindenkit. Ilyenkor 
nctgy protekció kell az elhelyezéshez, mert a 
lagság — az csak sitii. Az csak arra jó. hogy 
mi véletlenül jó üzletben van az ember, ezen 
szakegyleti tagság dinen „ tagdíjat• fizethet, 
amelyért, ha esetleg elfelejti a rendes időre 
t'efizetni, az ügyvezető alelnök ur és titkár ur 
meg meg is látogatják, azaz pardon ! — tiszte
letüket teszik. . .  De ne méltóztassék félreér- 
’enj, — csak a tagsági díjért.' Ha pedig valaki 
"nakodik tagdíjfizető tag lenni, annak az a 
• gujabb keletű kitüntetés jár, amelynek „Boy 
•'Ott" a neve. És ennek ellenében a lagnak 
igában áll a szakegylethen, ha fázik. inele- 
-' dni — egy kávé vagy egy sör mellet, ha 
hhez pénze van, természetesen csak úgy.

“ ga van billiárdozni, kártyázni, dominúzni — 
m:l esetleg egy más kávés is megenged ne- 
mnk, de tagságidij fizetés nélkül. Kötelessége

sok van a tagnak. A legelső a rendes 
: -ságidij befizetése, a Népszavára való elő

fizetés és a sztrájkban való munkások részére 
heti 20 fillér és az ellenállási pénztár járulé
kait szintén befizetni.

Tehát igen tisztelt szerkesztő ur, én mind
ezek melleit vissza térek a „Fogadó" táborába, 
természetesen boykott ér engem is. De ha a 
..Fogadó" kibírja, akkor talán nekem sem árt 
ineg. Legalább, — szenvedjünk együtt. — Én 
a kenyéradómmal nem akarok harcban állani, 
de a hazátlanokkal igen. Nekem van hazám. 
nekem van hitem, nekem van öntudatom, de 
ezt nem a „Népszava" öntötte belém. Üdvöz
löm az Országos Pincér .Szövetség eszméjét.

< Int és nehéz munkájában segédkező kartár
sakat üdvözli — hazafias tisztelettel

Eperjes, 1907 febr. 8
Szentmiklóssy Gábor 

éthordó.
Feketesas fogadó.

Az „Országos Pincér-Szövetség" 
alapszabály-tervezete.

(Folytatás.)

VIII. Rész.
A z  országos szövetség szervezete:

9. §. Az országos p.-szövetség szerve
zete áll:

h) egy központi és
h) több fiók szervezetből.
10. -j. A központi szervezet áll:
m) egy 6 tagú központi igazgató ta

nácsból és egy ügyvezető igazgatóból, 
kiket a felügyelettel felruházott választ
mány 6— 6 évre választ fele részben a 
pincérek és fele részben a főnökök so
rából ;

6) a felügyeletet teljesítő választmány
ból, amely 30 tagból áll és amelynek 
tagjait a közgyűlési kiküldöttek 3 évről 
három évre fele részben a pincérek és 
fele részben a főnökök sorából válasz
tanak. A központi igazgató tanács tag
jai, a választmányi üléseknek hivatal
ból tagjai;

c) a közgyűlési kiküldöttek, mint 
legfőbb ellenőrző hatóságokból, kikét 
minden 100 (száz) tag után, egy tagol 
3 évről 3 évre a tagok egyeteme választ.

11. S. Az igazgató tanács határozat- 
képes, ha ennek napi ülésén a vezető- 
igazgatón kívül — legalább két tanács
tag és a jegyző, kinek szavazati joga 
nincsen, —  jelen van.

12. §. A választmány határozatképes, 
ha az igazgató tanácstagjain kívül, leg
alább 10 tiz v-tag van jelen.

13. A közgyűlés határozatképes, 
ha a választott kiküldöttek egy harmad
része van jelen.

14. §. A választmány és közgyűlési 
ülések és gyűlések tanácskozásainak 
vezetésére és a szövetségnek harmadik 
személyekkel szembeni képviseletére, a 
közgyűlési kiküldöttek évről-évre, esetleg 
a nem szövetségi tagok sorából — egy 
elnököt választanak. Ez hívja egybe 
az üléseket és gyűléseket, vezeti a ta
nácskozást és adja a szót sorrendben és 
mondja ki a határozatokat viszonylagos 
szótöbbség alapján. Az elnök csak sza
vazat egyenlőség esetében bír szavazati 
joggal, amikor is döntő szavazati jogot

kell gyakorolnia. Egyébként a hozandó 
határozatokra sem szóval, sem szava
zattal befolyással nem bir.

15. §. Az elnök netaláni helyettesítése 
szempontjából, a közgyűlési kiküldöttek 
a rendes tagok sorábul évről-évre egy 
alelnoköt választanak, akinek jogai ugyan
azok, mint az alnökéi, amidőn ezt he
lyettesíti Az alelnök minden ülés és 
gyűlésnek hivatalból, szavazattal biró 
tagja.

16. §. Az ügyvezető igazgató, akit 
a választmány által választott 6 tagú 
igazgató tanács 6 évről fi évre választ, 
esetleg nem a tagok sorából, ez ve
zeti az egész központi ügykezelést és e 
végből köteles az igazgató tanács által 
megállapított hivatalos órák alatt foly
ton a tagok rendelkezésére állani és 
a napi forgalmat és az igazgató tanács 
által hozott határozatokat a vezetése 
alá rendelt személyzettel lebonvoliitatni, 
valamint előkészíteni az aznapi igazga
tósági ülés tanácskozási tárgyait, azokat 
előterjeszteni és a sürgős intézkedéseket 
azonnal foganatosíttatni. Az ügyvezető 
igazgatónak joga van halasztást nem 
tűrő esetekben 50 koronát meg nem 
haladó összeg erejéig utalványt bocsá
tani ki, azonban eljárásáról még az 
aznapi igazgató tanácsnak jelentést 
tenni köteles.

17. §. Pénztárnok: Pénztárnokot
csakis kellő biztosíték mellett —  eset
leg a nem tagok sorából is — az igaz
gató tanács nevez ki és akiért az igaz
gató tanács teljes vagyoni felelősséggel 
tartozik; ez okból a pénztári ellenőr 
tisztét mindenkor az igazgató tanács 
egyik tagja teljesíti.

13. §. Titkár Az ülések és gyűlések 
jegyzőkönyveinek vezetése és a szövet
ség egyeb írásbeli teendőinek vezetésére 
az igazgató tanács egy titkárt nevez, ki 
esetleg nem a tagok sorából. — kinek 
jogait és kötelességeit külön ügyrendben 
állapítja meg.

i Folytatjuk i

Az orsz. nyugdijegyesületról. 
H.

A szakmánk nyugdijegvesületéről 
megjelent közleményünknek, mint azt 
a bevezetésben ki is jelentettük, nem 
az ellenszenv, ham-m annak éppen az 
ellenkezője, a rokonszenv volt a ten
denciája. Aki abba mást akar bele
magyarázni, az nagy tévedésben van.

A tárgyilagos, jóindulatú kritika ja
vít és tisztit. Ezt mondtuk és ezen az 
alapon állunk ma is.

Tehát nem mint ellenfél szólunk, 
hanem szószólói vagyunk a hozzánk 
érkezett panaszoknak.

A panaszok közt van olyan is, mely 
azt állítja, hogy a már tényleg fizetett 
tagdíjat újból követelték. Ezt tévedés
nek tartjuk és előfordulhat. Van azu
tán olyan panasz is, hogy a felvett ta
goknak nem küldenek befizető-lapokat,
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még akkor is későn, mikor már rek
lamálják. Ez feledékenység lehet. 
Betudjuk annak. De ha az egyik té
vedés. a másik feledékenység, ugyan
csak fölvethető a kérdés: hát mit mű
vel az adminisztráció?

Első közleményünk megjelenése óta 
az intézet felvilágosító levelet küldött 
hozzánk. Közöltük minden észrevétel 
nélkül ?

Most azonban van néhány szavunk 
hozzá. Anélkül, hogy a részletekbe 
bocsátkoznánk, meg kell áilápitanunk, 
hogy az intézet könyvelési-módját egy 
betűvel sem érintettük. Akár a kettős, 
akár az egyszerű könyvvitel szabályai 
szerint vezetik a könyveket, teljesen 
mellékes. A kimutatás (jelentés) módja 
ellen volt és van kifogásunk. A kimu
tatás tiszta, világos és könnyen áttekint
hető legyen, ide tartozik a forgalmi 
kimutatás, bevétel és kiadás szerint 
szerkesztve. Az intézet minden tagja 
talán még sem ért a —  kettős könyv
vitelhez, de ha látja a bevételt és ki
adást kimutatva, akkor megérti a for
galom eredményét is.

A magyarázó közlemény azt mondja, 
hogy a jogtanácsos fizetése 1200 kor. 
ez azért nem szerepelt a költség-elő
irányzatban. mert az bennfoglaltatik az 
1500 kor. irodabérben. Noha nem 
egyforma kiadás, mégis össze van ve
gyítve.

Hát ez a magyarázat tévedésen 
alapszik. Mert az 1906. évi október 
hó 27-én tartott igazgatósági ülésen a 
lakbér 2200 koronára, a jogtanácsos 
fizetése 2400 koronára lett megálla
pítva. Ez a határozat benn van a jegy
zőkönyvben. Melyik most már az igaz ? 
Az-e. a mit a magyarázat mond, vagy 
az-e. ami mint határozat a jegyző
könyvben foglaltatik ?

Azt mondja a magyarázó közlemény, 
hogy nem felel meg a valóságnak az 
az állításunk, hogy az igazgatás költsé
gei 40“/o-ot emésztenek fel a befolyt 
tagdíjakból. Már pedig kénytelenek va
gyunk állításunk helyessége mellett 
maradni, mert a költség tényleg 40 
0 V á t teszi a befolyt járuléknak, csak
hogy azt a kiadást más bevételekből 
fedezik, ami a dolog lényegén vajmi 
keveset változtat, mert a fedezeti ösz- 
szeg mégis csak az intézet vagyonát 
van hivatva szaporítani és ha elköltik 
ilyen horribilis adminisztratio költsé
gekre. akkor ez a természetű be
vétel nem emelheti az intézet va
gyonát.

Ez világos és tiszta.
Hogy ez a költség nemcsak a 682 

tag ügyének kezelésére fordittatik, ha
nem a tagszaporulat munkáit is elvég
zik ugyanazon költségért, azt elhisszük, 
noha roppant naiv okoskodás. Mert 
hát ki töltse ki a blanketákat, amit 
az uj tagnak küldenek? Egy kicsit 
túlzottnak tartjuk azonban az uj ta
gok havi 150— 200 számát, mert tu
domásunk szerint az uj jelentkezők havi

átlagos száma nem több 60—70-nél. 
De ezek sem maradnak meg, mert 
1905. augusztus havában 607 tagja 
volt az intézetnek, 1906. évi aug. ha
vában 682, tehát az egész évi sza
porodás 75 tag. Ilyen tényleges ered
mény mellett nem lehet túlnagy a 
taghullámzás

A magyarázó levél azt mondja vé
gül, hogy a »Magyar Vendéglős és 
Kávésipar« című lap azért kap évi 
400 koronát, mert rendszerint 40 pél
dányban szállítja az ülések jegyző
könyvét és azokat a lapban közli is. 
Tehát jól értsük meg. A nevezett lap 
közli a kész jegyzőkönyveket és ád 
ezekről rendszerint 40 példány lenyo- 
matot és ezért kap évi 400 koronát. 
A lap főszerkesztője az 1906. decem
ber 27-iki ülésről felvett jegyzőkönyv 
szerint, mikor t. i. az ülésen a szub
venció felemelését személyesen kérte, 
azzal indokolta, hogy a jegyzőköny
veket 40 -  200 példányban szállítja. 
Melyik most már az igaz? a 40 vagy 
a 2Ö0 példány?

De ettől eltekintve. Nem tartjuk 
helyesnek, hogy ezért ilyen nagy ösz- 
szeget fizetnek. Az ülések jegyzőköny
veit igazi szaklap, az intézet jótékony 
célját tekintve, teljesen díjmentesen 
közölné. A 40 példány külön lenyomat 
nem igényelne többet, mint havi 5— 6 
koronát. —  Nincs tehát indokolva a 
gseftszellemet a közösség vagy a jó 
tékonyság rovására ápolni és táplálni, 
mert annak árnyéka homályt vet az 
intézet nemes céljaira.

Kedveskedésnek közpénzeken nincs 
helye. Azt kiki saját pénzén teheti, 
de nem közpénzekből. Teheti azt a sa
játjából, akinek esetleg szüksége van a 
szubvencionált lappal a jóbarátságot 
fentartani.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

A Budapesti Kocsmárosok Ipar- 
társulatá-nak tagjai közelebbi ozso- 
náikat a következő helyeken tartják:

Február 15-én: Kossá János ven
déglőjében, VII., Almássy-tér 15. sz.

Február 22-én: Braun Béla vendég
lőjében VII., Klauzál-utca 2. sz.

Március 1-én: Doffing Frigyes ven
déglőjében, VII., Dohány-utcza 90. sz

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Meghívás. A Budapesti Kávés-Ipar- 
társulat 1907. február hó 18-án, hét
főn d. u. 4 órakor Katona Géza ven
déglője külön termében (Váci-utca 28. 
sz.) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: 
A választmány előterjesztése a kávés
segédek munkaviszonyainak rendezése 
ügyében.

Hymen hírek. — Mátrai István 
győri vendéglős szaktársunk e hó 6-án 
tartotta esküvőjét Seifert Boriskával 
a kőbányai róm. kath. plébánia-temp

lomban. — Gundel Károly a csorba 
tói nagyfogadó igazgatója e hó ll-én 
vezette oltárhoz Marchal József igaz 
gató sógornőjét, Blasuthig Margité- 
— Mayer János előnyösen ösmert 
fővárosi főpincér szaktársunk e hú ele
jével tartotta eljegyzését özv. Sziringer 
Pálné úrnővel Budapesten. —  Hofi'er 
Ferenc, a trencséni Erzsébet fogadó 
szobaföpincére. eljegyezte Handl An- 
nuskát, Handl J tekintélyes hentes- 
mester leányát, Szászvárró1.

Kimaradtak. Mai lapunkból térszüke 
miatt több közlemény a jövő számra 
maradt.

A drágaság fokozása. Van-e még 
valamely élelmi- és élvezeti cikk, ami
nek az árát á kariéiba tagozott gyáro
sok és árusítók fel ne emelték volna - 
Tudtunkkal egyetlen-egy ilyen cikk sincs. 
A múlt héten a szikvizgyárosok elha
tározták, hogy a v íz  árát kis palackok
ban egy fillérrel, a nagy palackokban 
két fillérrel emelik. Megállapodásuk pedig 
a kartel folytán olyan természetű, hogy 
azaz italmérö, akinek azaz áremelés 
nem tetszik, egyszerűen nem kap szik
vizet. Tehát akarva, nem akarva, a 
kartel parancsoló szavának minden ital
mérö kénytelen magát alávetni. Ha 
mindenki vigad, mért busolna a jég- 
gyáros és jégkereskedő ? Ezek is a kar
tel szent szövetségében elhatározták, 
hogy a jég árát 20%-aI felemelik. A 
kinek nem tetszik, az csináljon magá
nak jeget. Tehát a helyzet kiaknázá
sára minden szakma kartel be lép és 
nincs hatalom, mely azt meghiúsíthatná.

Újabb porunk. Az utcasöprők stí
lusában dolgozó és magukat nemzet
közi szociálistáknak nevező pincérek 
vezetői, a szellemi műveltségüket hűen 
visszatükröző nyomtatványukban szer
kesztőségünket ismét a legdurvábban 
megtámadták. A vezetőség ellen ujahb 
port indítottunk.

Pincér szakiskola Győrött. A mai- 
régebben tervbe vett győri pincér szak
iskola ügyében a győri vendéglös-ipar- 
társulat és a pincér-egyletből folyólag 
küldöttség járt az elöljáróságnál, a 
városi hozzájárulás igénybevétele miatt. 
Ugyan ebben a kérdésben az ipartár
sulat és p.-egylet e hét folyamán együt
tes ülést tart, melyen a többi szükséges 
teendőket állapítják meg.

Vigalmak.— A dévai p inoériarm ű
kedvelői előadással egybekötött és igen 
jól sikerült házimulatságot rendezett 
e hó 6-án a Nemzeti kaszinó kistér 
mében. A műsor a következő v o l t Az 
élet, fölolvasta Molnár Elza k. a. Vig 
kupié, előadta Bója Ferenc. Az őrült 
szavalta Gonda H. Sándor. Kuru< 
nóták, fuvolán előadta Kiss Kálmán 
és végül Steiner Ferencné cimbalmon 
magyar nótákat adott elő. Az előadás 
tánc követte, melyben a jókedvű kö
zönség kitartott egész kivilágos kivi 
radtig.

A  szombathelyi vendéglősök e.
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p in c é r e k  mint előzőleg irtok, e hó
6-an tartották a Szabaria fogadóban 
táricvigalmukat. Hogy a vigalomnak 
mily nagy sikere volt. ezt legjobban 
egy ottani lap tudósítása igazolja, mely 
a vendéglős-pincér bálát. siker dol
gában — a legelső sorba helyezi. — 
A négyeseket mindig 80 -8 0  pár tán
colta. A bálon közel 550 kor. fölülfi- 
zetés történt, mely összeghez a pezsgő 
és egyéb gyárosok és kereskedők 100 
koronával, mig alantiak a következő 
összegekkel járultak:

*>—6 koronával: Takáts Sándor, Köttbaum 
Gyula. Straidt J. Haniss .1. Krammer B. Wilt 
mer János, Puthberger L Balassa Mihály, 
Földes M. Lackner J. 5 koronával: Jauresils 
István (R. Szt. Mihálv,i \Jikó Gyula, Kálócy 
István, Lénk Kajetán. Takács K. Schönfeld N. 
Horváth L. Pósch Antal, Scheck Ignác, Farkas 
Sándor (Kis Pityer,) 4 koronával: Tóth .1. 
Tancsits György (Zanat,) Bierbauer Lajos, Moór 
K. Moór Ferenc, Kisfaludy .1. Kemény J. Kriz 
rnanits J. Fonyad Gy. Portschy Tóbiás, Kros- 
tyán J. özv. Bierbauer Antalné, Sz«:bóJ. Nagy
I. Feiner J. Yellisch V. Horváth Kálmán, Köh- 
ler József, Stróbl ,1. özv. Haraeh Gy.-né, Wa- 
rasdy S. Ebenspánger Rezső (Körmend,) Kozma 
Sándor |B.-Gyarinat,i S koronával: Bőhm Mi
hály (Keszthely,) Pósch K. Tóth Sándor iSu- 
rány.) Tömör K. özv. Berzay Lajosné, Deutsch 
N. Witzenleulner .1. Messer Gy. I)r. Weder 
(iyula. Horváth A. Eberhardt M. Böhm Zs. 
Bors Viktor, Vidák L 2 koronával: Straidt F. 
Lelovits János (Pósfa,) Chriastély Á. özv. Strimm 
M.-né, Berzay Gyula, Schöntag’ L  Bodó Simon 
(N. Hollós,) Varga Sándor, Bauer .1. Hasenöhl 
B. Kemes Mihály, Kutscbera A. Hacker S. 
Acél N. Bödi István (Huka.) Gábriel F. Szele 
K. Kutasv M. Pártli .1. YVeiuer S. ifj. Matics 
Imre, Winkovits S. Kőbler Gusztáv. Molnár N, 
iSzt.-Gottháxd.i Dancsus J. Klein A. Preletz
J. Heigli István, 1 koronával: ' olnár F. Stiib- 
ner .1. Polgár I. HolTinann L. Sternberger Zs. 
Berkes P Mcllus J. Garai S. Wittmann .1 Fertő 
I), Mózer S. Rohrer G. 50 fillérrel-: Kőger .1. 
Fritz Gy. és Reisck S.-né.

A rend. bizottság a fölüliizetöknek 
ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.

A  g y ő r i e k  b á l ja . Győri vendéglős, 
kávés és pincér szaktársaink az idén 
együttesen tartják báli vigalmukat. A 
vigalom ügyét a Pincér-egylet e hó
11-én tartott ülésén tárgyalta, s a bál 
rendezőbizottságát ugyanekkor válasz
totta meg. A báli tiszta jövedelem a 
fölállítandó pincér szakiskola javára 
fog fordittatni.

S o p r o n i  v e n d é g lő s  és  p in c é r  szak- 
társaink e hó elejével tartották ugyan
csak szép sikerű báli vigalmukat a 
Pannónia fogadó nagy termében. A 
báli szép siker leginkább G r o s z n e r  
Pál szaktársunk fáradozásának tudható 
be, aki az eszmének is fölvetője volt. 
Sárközy Ferenc vendéglős, a bál cél
jára a Pannónia nagy termét ingyen 
engedte át.

Magyar viselet. Ebben a kifordított 
világban, amikor sok rósz ember még 
a hazafiságot is bűnnek képzeli, jól esik 
látnunk, hogy a 60— 70-es években 
dívott magyar viselet újra éledezik. 
E helyes divat egyébként a minden
kitől szívből gyűlölt frakk kiszorítá
sára alkalmazódik és egyelőre a mi 
üzleteinkben látható s nemcsak a fő

városi Bodóban és egy-két hasonló 
nagy kávéházban, hanem a vidéken 
is. Igv legutóbb, mini értesülünk. Ber- 
ger Samu eperjesi kávéháztuiajdonos 
nozta be a magyaros viseletét és pedig 
a Bodó kávéház mintájára, s az ottani 
közönségnek ugyancsak jól esett ez 
az újítás, ha nem másért, a nemzeti 
vonatkozásért, amit an.iál a frakk- 
viseletnél megnyilvánulni ugvan senkise 
láthat.

A politikus szatócs. A politikus 
csizmadiát és politikus szatócsot az a 
vonás választja ketté, hogy a csizma
dia aző »ujságos« politika; nézetét min
dig a magyarság, mig a szatócs is 
a »saját« szempontjából alkotja meg. 
Komor zalaegerszegi szatócs-kereskedő 
szintén ezt a kalmár szellemtől 
áthatott politikai szempontot vette, 
amidőn az ott megjelenő »Magvar 
Paizs« Inladunának egyik legjobb 
magyar lapja. Séta-balra rovatában 
megírta róla, hogy boltjában a hami
sítatlan osztrák árukon kívül bizony, 
egyebet se vásárolhat a közönség. 
Mikor pedig ez a hir megjelent. Ko
morból kitört a politikus szatócs és a 
M. P. kiváló szerkesztőjét. Borbély 
Györgyöt az ottani kereskedelmi kör
nek egyik estélyén orvul, hátulról 
fejbe ütötte. Az általános tisztelet és 
szeretetnek örvendő publicistának 
azonban fényes elégtételt szerzett Deák 
megyéjének jó magyar közönsége és 
pedig oly módon, hogy tiszteletére egy 
350 személyes bankettet rendeztek, 
amelyen a fnispán s a város notabili- 
tásai mind megjelentek A derék szer
kesztőnek másik elégtétele, hogy a bí
róság is keményen elítélte a politikus 
szatócsot, akit ezenfelül még az is 
sújt, hogy a közönség boltját ugyan
csak » balra « kerüli el.

Rosszkop óra. Valami K o n rá d  János 
nevű brüxi órás állandóan reklamálja 
és ajánlja fúnek-fának az ö r o s z k o p f  
óráit. Ez a hangzatos reklám ejtette 
tévedésbe N é m e th  Vince b.-csabi fő- 
pincér szaktárs unkát is, aki barátja 
lévén a jó és pontos óráknak — ren
delést tett egy roszkopfra. Ám a brüxi 
órás e helyett egy 20 koronás, de tel
jesen értéktelen »roszkopf-szisztemet« 
küldött, mit azonban a rendelő visszakül
dött, hivatkozva természetesen a szintén 
nagyhangon hirdetett k i c s e r é l é s r e . . . 
A cég azonban fittyet hányt ennek és 
se roszkop'ot, se jókop’ot nem küldött 
Némethnek, dacára többszöri sürgetésé
nek. Kárvallott szaktársunk ezúton is 
óva inti a szakbelieket, hogy a Roszkopf 
és a hasonló becsapásra dolgozó kül
földi reklámoknak föl ne üljenek.

A jó emberösmerő szobatönök. Csep-
reghy Gyulának, az Orient fogadó derék szu- 
bafőnőkének adatott meg az a jó tulajdonság, 
hogy akit egyszer látotl vagy az illetővel csak 
egyszer érintkezett, azl képes fölismerni még 
evek múltával is. Az élesszemű detektiyjeiről 
nevezetes fővárosi rendőrség a mi Csepreghvnk 
eme jó tulajdonságának köszönhette azt a 
fogást, hogy a m. hó utolján két nagyváradi

diák urat. a távirat vételétől számított fél 24 
órán belül fülön csípett. Az esel egyébként, 
arait akkor a napilapok is megközöltek, az volt. 
hogy Kló n -várnái ékszerésztől derék jogász 
fia valami 38 ezer kor. értékű ékszert rltulaj- 
donilolt s ezzel egy barátjával Budapestre 
utazott s itt az Orient fogadóba szálltak, ahol 
»•/. esetet megelőzőleg már laktak. Mintán pedig 
i .sepreghy a rendőrség révén tudott az esetről, 
a két érdekes vendég megérkeztekor, akik 
természetesen más nevet mondtak l>o az 
ügy érdekében' nyomban telefonált a íökapi 
tányságra, ahonnan egy detektív sietett a jo
gász urak letartóztatására, ami |>ár pilianat 
alatt meg is történt. Az Orient szobaiT.nükének 
jó emberösmeretsége Így nagy szolgálatot tett 
a rendőrségnek, ami azonban nemcsak utóbbi 
jóhirneve és a károsult ékszerészre volt ha
szonnal. hanem önmagára is. amennyiben a/.i 
a 4IMMI koronát, amit a nagyváradi ékszerész 
a/ ö derék jogász lia kézrekeritöjének ajánlott 
föl — Gscpreghy Gyula kapta jutalmul.

Olcsó nyulhus (?) A mnseges 
nagy élelmiszerdrágaságban a husevés- 
től elszokott székesfőváros szegényebb 
lakóira nemsokára lioldogabb napok 
fognak virradni Ez a boldogabb élei 
abból áll, hogy a Magyar mezőgazdák 
szövetkezete megakurja honosítani B|>es- 
len a házi nyultenyészlést. s azt gon
dolja, hogy a tapsifulesek kiló ját *0 - 90 
filléren adja annak, a kt veszi. Igaz 
ugyan, hogy ez az előre képzelt ar, 
ami a tenyésztés folyamán még kissé 
fokozódni fog, nem nevezhető a legol
csóbbnak. amitől azonban el kell tekinteni 
a szövetkezetnek ama gazdaságos gon
dolatára, hogy a fővárosnak a nyúl
szőr- és bőripar fejlesztésével akarja 
hasznát előmozdítani. Mindezeket az 
előnyöket nézve, a főváros gazdasági 
bizottsága szívesen fogadta a szövet
kezet tervét sőt ennek kiviteléhez meg 
5 ezer koronát is adományozott, azt 
vélvén bizonyára, hogy ezzel a nagy 
husdrágaság tönkretételét célzó nyul- 
hus-ipart — biztosította.

Egy jó  Ötlet — a ra la lk u -s z á l lo d á k  
m e g s z ü n te té s é re , i Szó ami szó, de 
egy jó ötlet — számos esetben nehéz 
aranyakat ér. Ilyen sokat érő ötletre 
akadtak Budapesten a Bank-utcai lakók 
is. akik azt a fogas kérdési, hogy az 
utcájuk kellő közepén disztelenkedo 
■ Lipótvárosi szálloda* című zugüzielet 
hogy lehetne eltüntetni erről a kerek- 
föld színéről, sehogy se tudták 
megoldani Végre az a jó  eszméjük 
támadt, hogy a belvárosi Dorottya- 
utea mintájára nagy ivlámpakkal sze
relik föl az utcát, amelynek költségé' 
közösen viselik. Fgv is tőn, ahogy 
gondolták, s most a Váci-köruton sé
táló publikum meglepetve nézi a 
rag yogó v i 11 a n y fén várba n úszó de eg y é b- 
ként nagyon szerény kinézésű Bank
utcát. amelyet azok a b'zonyos párok, 
akik az ilyen szertelen fénnyel még a 
légyott színhelyét képező puha fész
kükben sincsenek valami nagy barát
ságban. ugyancsak messze elkerülnek. 
Szóval, a Bank-utca leleményes lakói 
kitalálták a találka-szállodák megszün
tetéseinek a módját, amivel a fogadós- 
ipar tisztessége szempontjának is szol
gálatot tettek, igaz hogy csak igen kis
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részben, az alig 20 épületet számláló 
Bank-utcában, míg azok a fővárosnak 
meg valami 120 utcája félhomályába 
annál kéjesebb érzelemmel merülnek és 
virulnak — az erkölcsrendészetnek is 
szép dicséretére.

Aeety len-halál. A tavalyi pápai 
acetylen robbanás, mely akkor Tivald 
Mihály vendéglős és szolgájának okozta 
rémes halálát, megint megismétlődött 
és pedig hasonló körülmények közt a 
műit pénteken Margittán, hol a Korona 
fogadós. Löwinger Miksa este 0 óra 
felé a liáz végében levő gázfejlesztő 
telephez ment, hogy a lángok elsötéte- 
désr okát megtudja. Ám, a szállodás 
nem volt figyelemmel arra. hogy a 
gyertyát vivő kocsis a gázkamrához 
ne közeledjen, s így történt a robbanás 
mely a pápai esethez hasonlóan a szál
lodást abban a pillanatban megölte, 
mig a kocsist a szétvetett kamra roncsai 
sebezték meg életveszélyesen. A szeren
csétlenül járt fogadóst másnap temették 
el nagy részvét mellett.

Pátria sec — piti-pezsgő. Lapunk 
utóbbi számában, egy hozzánk érkezett panasz 
folytán ismertettük a címben foglalt itallal 
űzött visszaélést. A gyártmány Hnbert-féle 
pezsgőnek volt nevezve, amint azonban ben
nünket Pozsonyból értesítenek, a fajintosnak 
bizonyult ital nem a Hűbéri J. li.-féle pezsgő
gyárból került ki, hanem más gyárból. Az em
líteti cég ilyen marke alatt pezsgőt egyáltalán 
nem bocsájt forgalomba.

A limonádé rendszer csődje. Az
antialkoholisták apostolai, hogy a but- 
gondot feledtető es egyéb kellemes 
perceket okozó bor- és sörivásról le
szoktassák az emberiséget, •Turul al
koholmentes italgyár1 címen fabrikál 
csináltak, valami 100.000 koronám*i 
alaptőkével. A derék gyár dolgozott is, 
és pedig nagy garral. ám silány si
kerrel. amennyiben az első üzleti éviik
ben több mint 43 ezer koronájuk 
elúszott. A szerencsétlen planétában 
született Turul gyárnak e félig való 
bukása az alkoholellenesek limonádé 
rendszerének is csődjét jelenti.

Magáról megfeledkezett éthordó. 
Mint Erzsébetvárosból nekünk Írják, 
az ottani »Takarék fogadó és kávé- 
hazban« kisegítésképpen mindössze két 
napig alkalmazva volt Rosenberg 
Aludni• éthordó a múlt hó 27-én éjjel 
feltörte a főpincér pénzes fiókját, abból 
nagyobb összeget elemeit és azután 
eltűnt. A megkárosított főpincér, No
vak István szaktársurik figyelmezteti a 
szakköröket, hogy óvakodjanak a ma
gáról megfeledkezett éthordótól.

Kristály-szűrő Herceg Sándor d.-vasuti 
vendéglős (Csáktornya' a rendelőket ezúton is 
értesíti, hogy a tömegesen érkezett rendelések 
miatt a szállítást csak 10 —1*2 nap múlva esz- 
közölheti. A kristály-szünő pálinka szűrésre is 
alkalmas.

Gyászrovat. — Pátsh Ignác, a luróc- 
szentmártoni Városi fogadónak hosszú 
eveken át volt bérlője a m. hó elejé
vel rövid szenvedés után jobblétre 
szenderült. —  K ris tó f László, a szom

bathelyi Szabaria fogadónak hosszú 
időn át éthordója és utóbb szobafő- 
pineére, e hó 9-én hosszas betegeske
dés után elhalálozott. A legszebb ifjú
ságában, 26 éves korában elhunyt 
szaktársunkat Csenipészkopácson (Vas- 
megye) helyezték örök nyugalomra. 
Temetésén a pincér-kar testületileg 
vett részt és koporsójára a Szabaria 
személyzete koszorút helyezett. —  
Seper Imre, ugyancsak a szombat- 
helyi Szabáriának volt étho dó alkal
mazottja e hó 23-án. Körmenden tüdő
gyulladásban elhunyt. A fiatal, 20 évet 
élt pincért kartájai és szép számú 
közönség kisérte el utolsó útjára. — 
Tóth Antal ismert fővárosi vendéglős 
e hó 11-én‘ elhalálozott. Temefése az 
Cllői-uti 107. sz. gyászházból nagy
számú közönség részvételével e hó
13-án történt. Az örök világosság fé- 
nyeskedjék nekik'

K O N Y H A M Ű V É S Z E T .
— Lucullusiül. —

Tiroli rétes.
6 deka tört mandula, 12 deka cukor, 

8 tojás sárgáját egy citrom héjjal és 4 
lojás fehérjét és I deka lisztet külön- 
kiilön és az egészet összekeverjük s e 
masszát egy nagyon vékonyra kinyúj
tott élesztős tésztára kenve rétes alakba 
összesodorjuk majd egy kissé hülni 
hagyjuk és vajjal megkenve kisütjük.

Milánói tojás lepény.
(Omelette.i

A tojás lepényt sírni paradicsom 
máriásban megforgatott makarónival 
töltjük, összehajtjuk és beadjuk.

Szász Pouding.
15 deka fölolvasztott vajba 15 deka 

lisztet teszünk, egy percig keverve ke
vés meleg tejjel fölélesztjük. A tűzről 
levéve hidegre tesszük, ezután habosán 
6 tojás sárgájával keverjük, keveset 
megsózzuk, a 6 tojás fehérjének a hab
ját köze téve tört vaníliával összeke
verjük és fedő alatt dunsztba pároljuk. 
Külön vaníliás tejchatut adunk hozzá.

Vaníliás tej-chatenu.
3 deci tej, 4 tojás sárga, egy egész 

■S deka cukor fél rúd vanília a tűzön- 
a forrpontig habossan verjük.

A boritaladó eltörlése.
A bortermelők és borkereskedők 

országos szövetsége a minap tartotta 
Brá/.ay Kálmán elnöksége alatt az 
általa egybehívott országos kongresz- 
szusát, melynek egyedüli tárgyát a 
boritaladó eltörlésének kérdése ké
pezte. A fontos ügy visszhangot kel
tett az egész országban, miről az or
szág különböző vidékéről megjelent 
sok érdekelt tett tanúságot. Három 
minisztérium is képviselve volt. És 
pedig a földmivelési,- kereskedelmi
es pénzügyministerium. Több ország

gyűlési képviselő is jelen volt, kik 
pártolólag szólaltak fel. Természetesen 
a boritaladó eltörlése mellett nyilat
koztak. Sokan szólaltak fel a delegál
tak közül, de valamennyi megegyezett 
abban, hogy a bortermelés és borke
reskedelem érdekében eltörlendő a 
boritaladó és azt a 15— 16 millió ko
ronát, amit az állam ennek az adó
nak eltörlésével veszítene, azt behoz
hatja a pálinka- és szeszadó emelésével. 
Tehát nem vészit semmit. De a bor
nak olcsóbbá tétele által emelkedik a 
borfogyasztás.

Zwack Ákos szakszerűen ismertette 
az ügyet és előadása végén a követ
kező határozati javaslatot terjesz
tette be.

A hazai borgazdaság virágzását meg- 
gátló tényezők között a legnevezeteseb
bek egyike az 1892. évi XV. törvény
cikkel életbeléptetett boritaladó, amelv 
úgy magasságánál, egyenlőtlenségénél 
és aránytalanságánál, mint beszedé
sének helytelen, rendkívül zaklató 
módjánál fogva hovatovább elviselhe
tetlen terheket ró úgy a bortermelőkre, 
mint a borgazdasággal érdekkapcso
latban levő egyéb társadalmi rétegekre.

A Magyarországi Bortermelők és 
Bork. Orsz. Szövetsége állal 1907. évi 
január 6-ikára. Budapestre egybehívott 
országos értekezlet annak a vélemény
nek ad kifejezést, hogy a boritaladó, 
különösen mostani magasságában és 
rendszerében nemcsak borgazdaságun
kat károsítja, hanem egyszersmind 
olyan általános gazdasági es társa- 
sadalmi hátrányokat okoz, amelyekkel 
az adónemből származó k ncstári ha
szon nincs arányban.

(Folyt, köv.)

ÜZLET I  HÍREINK.
Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár

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

Vendéglősök Fogyasztási Szővet- 
kezeté-nek 100 koronás uzletrészszel 
(és heti 1 kor. fizetéssel) minden ven
déglős és kocsmáros tagja lehet, mely
nek ellenében az üzletükben szüksé
ges bármely cikket a beszerzési áron 
vásárolhalnak. A vendéglősök ezen 
intézménye igazgatósága (és mészár
széke) Ferenc-körut 6. és füszerrak- 
tára IX., Pipa-u. 6. sz a. van.

Temesvápott a Illits-féle Hungária 
fogadó vezetését Bandi József, a fo
gadónak hosszú időn keresztül volt 
főpíncére átvette. Bandi szaktársunk 
nak ez uj és terhes teendőiben is sok 
sikert kivánunk!

Váry Lajos előnyösen ösmert lévai 
fogadós szaktársunk, Gilvácson a vas
úti vendéglőt a m. hó folyamán átvette.

Budapesten a Ráday- (Soroksári) 
uteábani Frisch-féle kávéházat Szi- 
rácska és Társa megvették. Az uj 
tulajdonosok »Ráday nagy-kávéház* 
elmen vezetik tovább üzletüket.
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üj vendéglős. Brunner Pál, az érsek- 
újvári Oroszlán-fogadónak hosszú időn 
át vplt előnyösen ösmert főpincére, ugyan 
ott a Széchenyi-utcában lévő Babusich- 
féle házban, hol régebben is vendéglő 
volt, egy a mai kornak megfelelő be
rendezéssel ellátott sör- és borcsarno
kot nyitott. Brunner szaktársunk vál
lalkozásához sok sikert kivánunk.

Kassán a Pilzeni sörcsarnokot Salz- 
m ann  József battonyai vendéglős meg
vette, s azt saját kezelésébe április 
1-én veszi át. ,

Boros Lajos kávóháza. A győri szi
geti kioszknak volt tulajdonosa és a 
szakkörökben is előnyösen ösmert Bo
ros Lajos szaktársunk megvette a fő
városban a Muzeum-körut és a Sándoi - 
utca sarkán lévő Germán-féle kávéhá
zat. Boros szaktársunk ez uj nagyszabású 
üzletét e hó elejével vette át saját ke
zelésébe.,

Cegleden a Budapest szállodát Va
dász József szaktársunktól Havas 
Pál volt budapesti vendéglős megvette. 
Az uj fogadós üzletét saját kezelésébe 
a m. hóban vette át.

Pozsonyban a Kisfaludy-utcában és 
a törvényszékkel szemben lévő »Szom
jas esküdt- vendéglőt Peller Gy.-töl 
tíujber Titusz ottani ösmert vendég
lős megvette. Az uj vendéglős tiszta 
jó magyar borai és konyhája az üzlet 
jómenetét és jónevét biztosítják.

Versecen a vasúti vendéglő bérletét 
Fertikó József csiz-fürddi vendéglős 
nyerte el. Az uj vasúti vendéglős üz
letét április 1-én fogja átvenni.

Tameller János, utóbb a győri Fe
hér-hajó fogadónak főpincére ugyanott 
megvette a vármegyeház-utcai Mészáros 
Lénárd-féle vendéglőt, amelyet saját ke
zelésébe e hó közepével vett át. Tameller 
szaktársunk pályaváltozásához sok sze
rencsét kivánunk'

Hoffer Ferenc a trencséni Erzsébet- 
fogadó szobaföpincére, kibérelte a 
bonyhádi sörház vendéglőt, amelyet 
saját kezelésébe és teijes uj berende
zéssel ellátva, április elejével vesz át.

Az Elked-féle vendéglőt, melynek 
az utóbbi években Puschnik M. volt a 
gazdája, e hó elejével Friesz Mihály 
a budai Politikus szatócs volt tulajdo
nosa vette át. Friesz szaktársunk nagy 
ösmerete és szakavatottsága a régi jó- 
nevü üzlet menetét biztosítja.

Hódságon a Christián-féle fogadó 
föloszlásával Kuk Ede egy a mai mo
dern igényeknek megfelelő nagyszabású 
üzletet alapított, amelyet »Kuk szállodát: 
elnevezéssel e hó elejével nyitotta meg.

Rózsahegyen a Kaszinó vendéglőt, 
melynek K&peler Mihály szaktársunk 
hosszú időn át népszerű gazdája, 
Kosszey Károly ugyanott több éveken 
keresztül működött s előnyösen ösmert 
főpincér március 1-én fogja átvenni. 
Kosszey szaktársunk ösmerete és szak- 
képzettsége a jónevü üzlet menetét 
biztosítja. Vállalkozásához kivánunk 
sok sikert!

Győrött a Teleky-utea 35. sz. alatt 
lévő Degenfeld-féle üzletet K o c b  Sán
dor megvette, melyet »Vadászkürt« cí
men fog vezetni A j uj vendéglős üzlet 
föllendülése szolid alapon és jó borai es 
konyhájává! igyekszik biztosítani

Helyreigaz itás. (Családi öröm j  „Sr-hretim r 
Márton" című múltkori közlésünk!)- tévedés 
csúszott be. amennyiben Schrettner szaktár
sunk nem uj üzletet vett ál. hanem a régi 
üzletét rendezte ujra és ugyanez alkalommal 
megvásárolta F .-Storer -I . ercsi uradalmának 
összes borait. — A derék gazda ugyanekkor 
egyéb kellemes örömekben is részesült, aincsiy- 
nyiben derék neje egy egészséges fiúgyermek
kel ajándékozta meg. aki a sz. keresztségben 
az atyja Márton nevét örökölte.

Sopronban a színházzal lévő ven
déglőt Groszner Pál, az ottani Erzsé- 
betkerti nagyvendéglö népszerű tulaj
donosa átvette, amelyet egy csinosan 
berendezett éttermi helyiséggel bőví
tett ki. Groszner szaktársunk üzletét 
az ottani intelligens publikum kedvvel 
látogatja.

Léván a Weisz-féle kávéház vezeté
sét Réthv Sándor ösmert szakember 
vette át.

Sehindler József előnyösen ösmert 
pozsonyi főpincér az ottani Ventur 
és Szilágyi Dezső utcák sarkán lévő 
régi Budapest város vendéglőt meg
vette, amelyet egész ujan renoválva 
és átalakítva -Maxim mulatói: címmel 
nyitott meg e hó elejével. Sehindler 
szaktársunk üzletét a szakmához tar
tozók is nagyban látogatják.

.; Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kar társi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapun értesítsék.

Hálz Ottó. Ludassy .Nándor és Márton Sán
dor volt éthordók hollétét Kapitány László 
(Kassa Sebalkház nagyszállódat kéri tudatni.

Kalivoda L. kisasszony hollétéről t legutóbb 
Kassán az Európa kávéházban mint föliróné 
volt alkalmazva) akik tudomással bírnak, tisz
telettel kéri H L. kisasszony (Szabadka Bá
rány szálloda) hogy egy lev. lap áltat értesíteni 
szíveskedjenek.

Buday Ernő hollétét, ki a múlt év elején 
Budán a Vigadó kávéház főpineére \ olt, J. J. 
(Sopron Pannónia fogadó) egy lev.-lapun kéri 
tudatni.

Kornay Margit hollétét, ki utóbb Putnokon 
mint tölirónő volt alkalmazva, Horvát Imre 
(Szombathely postrestant) kéri tudatni

Mill'iusz Béla éthordó tartózkodási helyét 
(utóbb bpesten a Lipótvárosi kaszinóban volt 
alkalmazva) S. /-né — Sopron, Pannonia- 
lógadó, egy lev. lapon kén tudatni.

Radnyáncu Kornél főpincért, vagy a ki je
lenlegi tartózkodási helyét ismeri, kéri /’. K 
Imgy azt egy l.-lapon a .Fogadó" kiadóhivatala 
címén tudatni szíveskedjen.

Steer Kálmán, utóbb a bpesli Pannónia fo
gadó éthordója jelenlegi hollétét / A. Fogadó 
kiadóhivatala,) egy. lev. lapon kéri tudatni.

Somogyi Vince föpineér hollétéi egy l.-lap 
utján kéri tudatni Kohn Jenő szállodás. ('Be
lényes./

Erhardt József előnyösen ösmert 
föpineér szaktársunk, Bpesten. a Nyár
utca 3 sz. alatti volt Unterreiner-féle 
vendéglőt átvette. Erhardt szaktársunk 
vállalkozásához kivánunk sok sze
rencsét !

Takács Sándor fogadója. A regi 
szakács-gárdának egyik ösmertebb tagja

s a nyírbátori városi fogadónak huza
mosabb időn át volt bérlője, ugyanott 
a főtéren egy nagyszabású fodadót épít
tetett. melynek kávéháza és éttermei, 
valamint szobáit a legkényelmesebb be
rendezéssel. ezenkívül villanyvilágítással 
központi fülessel látta cl. Az ünnepé
lyes megnyitás a m. év végével tóiéul.
Hely változások ............i

lel vezetői állását foglal! 
van Ceglédén a Nemzel 
be. Knisch Sándor Eszi 
kávé ház főpincéri állási

a el Tűjén ihuUer lct-
át töltötte 
1 Központi 

Gvergyó-
szentrniklóson a l.orem-■i fogadó fí
Hoffmann Joz>. 1 :oJ..I •a ■ í. Három' János a
Lengve! vendéglő főp. a;Hasát tölti 1•e. Semeth
Vince a h.-csabai Korm.a kávéira/ l• ip állásét
foglalta el. kováts Kar. V .. c-iksz.-iítdomok-.-i
nagy-fogad.. löp. allas.il tölti ti*-. H, melv Jenő
a nagvkáiotvi vasuti vendéglö fö,.. állását töl-
lőtte be. Gvörben a Ibi •1 terme fö-
pineeri állását n Z-o;nl.or 1. Iip■be! Aloor
Kereti.- töltötte be L. i!t a kávéházi•au Holtzer

Ímnirn főp á lyá i1 Bl.■neiauer Eri;iö foglalta

árnókl Ion
állását töltötte b . Vfaár Jam körmendi
K róna fognrb. fö].. a la -1 Moson-
hun a Korona b.g id-. i.•|. állását S;alai' Laios
foglalta el Scltierhuber Ferenc a Fi•herló ven-
dégfog.nlo :öi állásai töltötte be. Pozsonyban
a Zöldfa b.gad.. szobaio. állását -■rosztoruyi
Kimllv Lajos nyerte el. Ceglédén a Központi
logado fóp. állását Fekete Gv.ugv :-.gialta el
L. ott mint éthordó Pál M i iá K működik.
l gyanitt Deák Lajos éthordói 1 - Kondor

dapest fogi .át Siimeghv Jenő fog-
ialt.i el. Kecskeméten a Hóval tóga.k.ban Ka-
lossa Viktor föj,m<-érrel Dunszl Gvulla. Halabós
Sándor és Ájran Gyula éth. működi?ek. A Ka-
rácsollVi vendegió fop. állását Ge
tölti be. Kassán a S- h-ilkliá/ lomuk•bán Zár ti
L  főp. mellett Stuizenbcrger Joz-.-i1 es PlélÍ

Braun étterem fö|. állását Hordós Joz.se tölti
be : 11. ott mint éthord.d; Ortner ’ iusz'áv és
Nagy JÚ/.S-! nverb-k alkalmazást A Bihar el-
terem il/.esei ház: löp állását Szakasies Lvula

a Központi kávéba/, löp. állasa' Riisster 
Sándor foglalták el. Eperjesen a Feketesas — 
gátlóban Szentmiklóssy Labor m. éthordó s .1 
Berger káv.-házban Torta Lajos m. tize öp. 
működnek. Turöcszentmártonban a Balkó . s 
őtarke fogaik. Ió| állását Sumicky F<-n-n.- 
foglalták el. Iglón a Városi fogadó fój>. alla-at 
Fehér Béla, 11. .• a -zohap állási Bárd Sándor 
töltik be. Sárospatakon a lin-ker fogadó főp. 
állását Gröller Ferenc foglalta el Zsolnán a 
vasúti vendéglőben Supper Sándor mint ét
hordó működik. A fyungaria szálloda löp ál
lását Reistnger Mihály tölti be; . tt Hibács- 
kay Ferein- és Mohor Sándor m éth. rdók 
működnél. Esztergomban .. uirdű b gad-, 
főpincéri állasát Umhöh i-aj.-,. és a Köz 
ponti kávéház főp. állását Kőrisek Sándor t luk 
l-e. Trencsénben az Hrr-i-i- • b .a i ..r -.0 - 
11 oka főp. állását Schwab Gyula s u. "tt a 
kávéház r.-lizetöp. állását Szedlák .lam-s tog 
látták el. A Vadászkor! •udégio;.>-j: nip Kása 
Béla és a Bányász vendéglőben Cibtüka Isriau 
mint főpincérek működnek A sehei.lb-r • Hí
remben Oszwald János fop. melletti Knhitsck 
Sál 01 éti rdi .. asi ginlt. \agy várad .Ma
géi tiy. tudósítása 1 Weisz .1. I»ez*u a IVi.n-oo;. 
ét erem főp. állasat töltötte i I  itt Görög 
Mihály és Bakonyi József mint éthordók ma 
ködnek. Hasonló állás: Lombardi Géza a Ba
zár étteremben nyert. Lcblovits >and--r a Zöldta 
..... itten i Vi iszbt rger Jt

kávéház füpineéri állását foglalták el. Fodor 
Béla 11. itt es Harstein Márton a Hova! Kávé
házban segéd]' állást nyertes. Kazup Antal a 
Hiinanoey étteremben segédet!, álla-t nyert. 
Balogh József a Selmecbányái Metropol szálló 
főp. állását foglalta el.
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Bugaciából.

Tiszteit szerkesztőség! — Boldog 
uj évet kívánok! — hogy méltóztatnak 
lenni? Pardon —  engedelmet kérek, 
hogy levelein a múltkor kimaradt. Ami
nek azonban nem én vagyok az oka. 
hanem a térszöke.

Tisztelt szerkesztőség! én úgy ér
zem magamat, mint Fáraó érezte ma
gát a V'öröstengerben, vagy akit a hideg 
zuhany után langyos vízbe fürdetnek 
meg. ÍMéltóztatik tudni hogy miért? 
Kegyeskedjenek elképzelni (amint én 
elképzeltem) hogy néhány élelmes 
ifjú ember Pincériaban egy kis király
ságot alapit, olyan értelemben, hogy 
népére különféle című és elég horri
bilis adót vet ki, és olyan törvényeket 
szab és diktál rá, hogy attól nemcsak 
a Pincéria állam intelligens társadalma, 
de még mi, bugaeiaiak is fejtetőre állunk
— nevesünkben. Pardon, tisztelt szer
kesztőség, ne méltóztassék mosolyogni, 
de a tény úgy áll —  hogy nem va
lami kacagtató. Olyan ez a história is.

Van ugyanis nekünk egy pintérina
sunk, de van másnak is, nemcsak ne
künk. Itt Bugaciában különben úgy 
van, hogy a nagyobb vendéglőkben 
pincér inasokat szerződtetnek, 3 évre, 
mely idő alatt az éttermi és kávéházi 
helyiségekben, a boros és sörös hor
dói csapok és az evőeszközök körül 
a tisztítási teendőket eszközük: ezen- 
ki'fül a sertés és borjú vágás, a bor
lejtési és egyébb pincei kezelés körül 
tanulmányokat folytatnak, majd ki
szolgálnak. így a mi pincérinasaink 
mindenben részt vesznek, s mert min
denhez értenek, rendszerint jó  pincé
rek (és ilyen gazdák is) válnak belőlük. 
Megjegyzem, magam is így tanultam 
;t mesterségemet, de a gazdám is, és 
en is meg a gazdám is úgy véljük, 
hogy ez igy is van helyesen. De nem 
am a mi Baiambérunk. a ki most ti
porja a második inasi évét, (s kinek 
ti vére fönt Budapesten pincér, pardon
— segéd.) A napokban ezekkel állt elő

Főpincér ur. tudja-e mi hir Pesten?
— Nem én Balambér. hát te?
—  Én tudom. Az hogy a pincérek 

megszűntek, és csak segédek vannak 
s a főpincérekből főhajcsárok lettek. 
Ha a főhajcsár és gazda urak nem 
engedelmeskednek, akkor a segédek 
strcikolnak.

-  Ej ha ' és te mindezt honnan 
tudod. Balambér?

Honnan, hát a fivéremtől, aki ezt 
úgy olvasta és a rósz helyzetről enge- 
met is fölvilágosított, de azt is irta. 
hogy írjak neki az itteni viszonyokról.

Hat aztán mi a te nézeted a v i
szonyokról. Balambér?

-  Nem jó. A helyzettel nem vagyok 
megelégedve. Ha a főnök ur nem fo
gad még egy pincérinast, én is streikba 
lepek.

És a mi Baiambérunk állt is ezen 
elhatározásának, és tán még most is

sztrájkolna, ha a gazda egy-két pat- 
tanös télibarackkal kinem józanitja, és 
pedig oly módon, hogy most Bugaciá
ból a Balambér verne ki minden pin- 
eérinast, aki hasonló szélsőséges né
zeteket táplálna.

Pardon, t. szerkesztőség. Az orsz. 
pincér-szövetség bizottságának a mai 
napon tizenhárom kartársam belépé
séről tettem jelentést. Nem leszünk 
ezért bojkottá va ? F.gvebekben kívánok 
—  boldog uj évet!

Boykott József.

HÉTRŐL — HÉTRE

"Régi csárda.

Elpusztult a régi csárda.
Fala össze-vissza dűlt.
Teteje a szelek szárnyán 
Messze, messze elkerült:
Egy-két kopár fala van csak.
A z is pusztulóba már —
Formátlan ablakán busán 
Néz be néh' a holdsugár.

Csak ez az egy vendég van, ki 
Néha még ellátogat.
Szegény csárda a többi mind — 
Mind-mind hütelen maradt!
}4ej, mily hálátlan az ember.
Mily hálátlan a világ,
Meg se nézi az enyésző —
f)e  egykor kedves tanyát . .

Mafsád János.
G---- 0

E g y  fogadó bérbeadása
vagy

e g y  Írnok mint fogadós-jelölt.

Perlak község elöljárósága a múlt 
hónapban a község tulajdonát képező 
Muraköz nagyvendéglőre bérletet hir
detett. A bérbevételre jelentkezett — a 
többek közt — egy fővárosi Írnok is — 
levélben. Ebben aztán tudomásul adta 
az ö kívánságát és ehhez olyan különös 
föltételeket fűzött, hogy a község ne 
csak a fogadót adja át, hanem egy 
megfelelő feleséget is szerezzen neki. 
Az elöljáróság azonban nem méltányolta 
ezt a különös kívánságot, e helyett ren
delkezésünkre bocsátotta a levelet, azt 
gondolván bizonyára, hogy: tegyünk 
annak mi eleget. Hát jó, mi megpró
báljuk és pedig úgy, hogy a fogadós 
jelölt levelét leközöljük, hátha akad az
tán a fogadójukat bérbeadó községek 
közül, amelynek elöljárósága e min
denesetre »jóhiszemü« kívánalmakat 
megszívleli. Ehol a levé l:

Tekintetes Biró Ur!
Hivatkozva f. hó 26-án megjelent hirdetésükre, 

bátorkodom ezen soraim utján szóllani. —

Én, alulírott ügyészségi írnok vagyok, amu.i 
eltekintve, anyám házánál, itt a fő- és szék 
fővárosban immár egy elsőrangú étterem .! 
jón álltam. Pénzem jelenleg nincsen, ami- 
különben b. hirdetésük értelmében szükség 
sincsen, mert nem azt, hanem egy, az ottan 
úri- és közosztálynak megfelelő vendéglő?; 
óhajtanak. Én erre alkalmas volnék, mert zs 
éves róni. kath. katonaviselt és most hivatal
nok ember vagyok. Szeretnék egy állanát) 
exisztenciál alapítani magamnak, amivel pol
gártársaimra is haszonnal lennék és pedig ug\. 
hogy ha a L elöljáróság egy olyan leányzó; 
vagy özvegyet ajánlana feleségül, aki annyi 
hozna a házhoz, hogy az üzlet átvételi és a 
családi-fészek berendezési költségeit stb. n 
dezni tudnám. Midőn még megjegyezni kiv i 
nőm. hogy megjelenésein nemcsak leendő fe 
leségeuiet, hanem a t. perlaki világot is meg 
lógja hódítani, magamat kegyes pártfogásába 
ajánlva és b. válaszát várva, maradtam kiváló 
tisztelettel

Kenessey írnok.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen leveleire 

nem válaszolunk.

D. M Győr. A fölsőhelyen is elösmert igaz 
mondásunkért jött őszinte üdvözletét, mint a 
mi küzdelmes szaksajtói munkásságunknak 
igazi elösmerését — köszönjük. Azt a sok 
nemtelen sértés’, és piszkot, amit a b. sorai 
bán említett uraságok Felénk szórtak, ez az 
ítélet reájuk mind visszadobta. Hasonló szí
vélyes köszöntésünk !

Sz. 0. Szabadka. A b. soraiban említett 
dolog okát a inai számunkban hozott közlések 
adják: bővebben levélben írunk. A tervezett 
vigalomhoz — jó mulatságot kívánunk!

Vasbeliek. A dolognak ekként való fordula 
tárói mi is szaktársainkkal egyidejűleg érte
sültünk. Hogy jól vagy helyesen van-e ez. 
igy ? — mi azt hisszük, igen. Végre is a mos 
tani bizottság eleget tett ama céljának, hogy 
ha a kérdés bizonyos záros időn belül m'*o 
nem oldódik, hüvelybe dugja a kardot. Hog\ 
talán türelem és kitartás nem volt ben 
nük ? — ez találós kérdés a mostani esetben 
Egy ily nagyszabású (és közérdeket szolgáin 
vállalatnak a munkája mindenekelőtt türelmei 
és kitartást igényel. És ez a lényeges kérdés 
amennyire hiányzott most, ép úgy nein hián\ 
zik a leendő bizottságnál, melynek tagjaira a.- 
is kedvező körülményként lesz, hogy az ed
digiekből tanultak. De hát — az öreg pap >-- 
„hótig“ tanul. — A rendes összeg 30% át ■ 
keresk. bank 4-es "/u-kaí tartozik visszaküldeni

Többeknek. Az ügy és a belépésre vonalköz, 
levelüket átadtak a szervező bizottsági:;! 
(Rökk Szilárd-utca 5.. II. em.) Alapsz.-terveze! 
és egyéb tájékozás küldés, ugyan innen I- ' 
intézve.

R. J. Ipolyság. Az ügyet tudomásul vetlii 
Hasonló szives üdv! — T. Gy. N.-Kanizsa, h 
litett ügyben igyekszünk eljárni s erről sík 
esetéi), azonnal’ értesítjük. Addig is türeln:' 
kérjük. L'dv! -  K. K. Déva .lelzett címre lap. 
mentek, egyéb dolgok jöttek. Jobbulást kí
nunk! — ’ Z. D. Kiscell. R. E. úgy érte? 
tünk, a kérdéses vidékről származik. Kit?, 
uborkát Jung Péter nagykereskedő (Bpe 
Vámház-körut) szállít. — Pincekezelési kön-, 
miatt kérjük még egyszer b. értesítését, ámen. 
nviben az előző a konyhakereskedő utján 
eltévedt. - K. M. Nyílra. B. sorai értelme! 
az ügyet levettük a napirendről és — éri 
léséig — adakta tettük. — T. G. Gy.-Szt.-Mik 
Több rendbeli levélre válasz megy. 1-apok 
a görbe országbeli t. címekre — küldet
L.-íap a pokol völgyével. Belzebub álloma 
megérkezett. Üdv! — M. M. Győr. Almai a 
ment de b-i-tudósitás nem érkezett Kies -1
t.-a megkerült. Szives üdv! — H. Gy. Sz\ I* 
vár. A kérdéses levelet nem kaptuk meg: 
érkezett soraira hiányzó lapokat elküldtük.
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