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fíi T. vendég lős é s ko c sm áros
szaktársaim figyelmébe ajánlom valód.

Moóri boraimat 1
ff Bizalmas megrendelést vagy szemé- *  
íj lyes közvetítést is eszközlök 

l {  -------  Stoffer M ihály, — ■ ..
^^sorház-vendéglős, Moór (Fehér megye.) fjj

T. étlapíró é s vendég lő s uraknak.
legmelegebben iján o

Hektográph-lapok

s minden színben* levő „tén- 
tákat “ . A nélkmszheüen 
hektográph-lap mindkét o!-
daiontabbszdr használható s egy eredetiről 100-200 
közé fektetjük „Letluzás “tán barna olajos-itatós 

Hektonrinh tek»^ J r ’  - " f P mulva 191,161 használhat . Hektográph tekercsek nunden nae, sálban rendelhető
B E B K O V I T S  B Á B O L Y  S o W o s it f r lé -  
szulétek, Hektográph-raktárában Budapest. 
-  Vl‘ -  Síp-utca 1 1 . Arjeyzék ingven.

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, al páccá 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.

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztást cikkekben eszköz- 

- lendö bevásárlásaikat előfizetőinek ,

y
eljesen díjtalanul intézi a „FO - ! 
iA D Ó “ kiadóhivatala, Budapest, 
V III.  kér., Kerepesi-ut 13. szám. ::

Dr. Kossu thány T a m ás egyet, 
tanár,'az országos ehemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott üdítő és szom jcsillapitó

Csillaghegyi íorrásDizeí
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 

mely szénsavval telliitetik. -  
F O R R Á S :

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

liltln Hmntts szállítás. » butitf uiiltint J

■b o r h e g ^ 1
borkereskedő, pezsgő, l ik ő r , -----
eognac, rum és thea főraktára 

BUDAPEST,
IV., Glzella-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 legjutanyosabb áron.

V iíé k i m egrendelések gyorsan  é s  pontosan te ijes ittetn ek .

Pi n L r  ' Budafokon és 
IIILCIv. Dorotttya-u-

mert
legjobb a világon!

* Tessék próbamegrendelést tenni! |
Világhírű szegedi édes paprikát csakis / 

HORVÁTH FERENC nél /
szállodások is vendéglősök paprika 

Szállítójánál

'^ f£ e d en lehet

i\\ olaj arczképfestészeti műterem

? B R D S T B É L A  Budapest, <ii VU. Erzsébet-körut 23. ®

dohány- és szivartözsdéje
VII. kerület. Király,utca. 

ftz ezen szaRBeliekneR „központi1' násárlőfielve.

Egy vendéglő SSS“ , í f
kötve, na§?y forgalmú helyen be
tegség miatt azonnal eladó. Bővebbet , 
= = = = =  a tulajdonosnál : —

Ú j o n n a n  a l a k u l t

i Edison villamos színház vállalat I
Nagyváradon.

| Elfogad vendéglők és kávéházakban egy hónapra (j) 
és azontuli időre

! mozgófénykép-elöaúások rendezését
I egyezség szerint.

Elad es vesz uj és használt mozgófénykép, 
vetítő gépeket és egyéb felszereléseket.

Levél- és sürgönyeim:

„EDISON" NfiGyVÁRAD
Telep: Teleki-utca 4 6 .
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A »Vendóglösök Orsz. Sörfőzö- és 
Malátagyára*' szervező bizotsága ez
úton is fölkéri mindazokat, kiknél 
részvényjegyzés miatt ivek vannak, 
hogy azokat postafordulóval a szerv, 
bizotságnak. Budapest, VII., Teréz- 
körut 29. sz. alá visszaküldeni szíves
kedjenek.

Vendéglősök sörgyára.
X X V .

„Csinálják m ások.'1
.4 németek megelőztek bennünket.

»Majd ha a vendéglősök sörgyára 
jóminöségü és a mai áraknál olcsóbb 
sört fog adni, — akkor mi is ott ve
szünk. . .« Sok szaktársunk még ma 
is igy gondolkodik, dacára annak, hogy 
annyi érvet halmoztunk föl, és hord
tak össze mások is a vendéglősök 
sörgyárának indokolására. »Csinálják 
mások!* Ez az általános és közönsé
ges jelszó. Hát igen, de ez a legküny- 
nyebb módja a semmittevésnek. 'K a 
parják mások a gesztenyét a parázsból, 
mi aztán megesszük.. . * Ez is a ké
nyelmesebb módja — nem a közérdekű 
munkának, hanem a várakozási álla
potnak.

De nem úgy szaktársak! Ne má
sok csinálják, hanem csináljuk mind
nyájan ! Az italmérők gazdasági és 
anyagi érdekeiről van szó; mindnyá
jának javára szól a törekvés, tehát 
mindnyája munkájának, az összesség 
alkotásának kell lennie. Az erők egye
sítésére van szükség, hogy a megkez
dett munka mentői előbb sikerüljön.

Tehát ne csinálják mások! Fejez
zék be a szép munkát azok a fogadós, 
kávés, vendéglős és kocsmáros szak
társak, akik kezdeményezték. Ne ve
gyüljön közibénk idegen kapitalista
érdek, hanem maradjon ez a vállalat 
teljes épségben azok részére, kik azt 
a saját jó l felfogott érdekükben léte
sítik. Mert ha azt akarjuk, hogy mások 
csinálják, akkor már könnyen végeztek 
volna az alapítással. Akár melyik bank 
szivessen vette volna a kezébe a sör
gyár létesítését, és már meg is volna. 
De ekkor csöbörből-vederbe jutnánk, 
mert nem az italmérök nyernének 
vele, hanem a sörkartel molochja uj 
szövetséget nyerne. Ezt pedig nem 
szabad megengedni.

Ne az legyen tehát a jelszavunk: 
»hadd csinálják mások,«< hanem fogjunk 
össze és szolgáltassunk csak parányi 
kis tanujelét életrevalóságunknak, és 
csináljuk meg egyesült erővel!

Nem oly rettenetes nagy dologrul 
van szó! Nem olyan alkotásról, mely 
valami nagy megerőltetést igényelne. 
Mindössze néhány milliónyi alaptőké
ről van szó, mely részvények utján 
volna összehozandó. A jó  fele része 
már biztosítva van! A kisebbik fele 
még jegyzendő. És 60—70 ezer ital- 
mérő erre nem volna képes ? Hát akkor 
ugyan — mondják meg — mire vol
nánk képesek? Ha erre nem. akkor 
bizony semmire'

Igazán rövidlátó az. aki ennek a 
sörgyárnak szükségességét saját énje 
szempontjából nem képes belátni.

A sörgyári milliomosok Budapesten, 
ezeknek ügynökei a vidéken kézzel- 
lábbal dolgoznak a tervezett sörgyár 
ellen. Tudják ők nagyon jól, hogy mért 
teszik ezt. És a vendéglősök, kocsmá- 
rosok talán felülnek ezeknek az urak
nak? Az teljesen lehetetlen, mert még 
jobban károsodnának, még jobban 
lennének kiszolgáltatva a sörkartelisták 
kizsákmányolásának, mint eddig vol
tak. Ezt pedig nem akarhatjuk! Ebből 
a szégyenletes helyzetből szabadulnunk 
kell! Ne akarjunk továbbra is a pók
nak legye lenni, hanem magunknak 
dolgozni!

Az ősz elején hirt adtunk arról, hogy 
bécsi vendéglősök jártak az itteni sör
gyári bizottságnál, és információt sze
reztek az alapítás módozatairól. Azóta 
csak néhány hónap telt el, s most 
arról értesülünk, hogy a bécsi ven
déglősök már teljesen befejezték az 
alapítás munkálatait, és hozzáfognak 
a vendéglős-sörgyár építéséhez. Tehát 
a németek, kik tanulni jöttek hozzánk, 
már megelőztek bennünket!

Mire vezessük ezt vissza?! Hát 
azokban több életrevalóság lenne mint 
bennünk? Talán ez is! De minden
esetre amellett tanúskodik, hogy a 
bécsi szaktársaink könnyebben értik 
meg egymást, mint mink, és jobban 
tudják becsülni az egyesülést, és az 
egyesülésben rejlő erőt és teremtő
képességet.

Tisztelt szaktársak! Most már úgy 
áll a dolog, hogy tanuljunk azoktól.

kik néhány hónappal ezelőtt hozzánk 
jöttek tanulni.

Tanuljunk tőlük, mert érdemes, és 
háladatos a tanulság!

Részvény-jegyzés. Az 'Országos ven
déglős sörfőző- és malátagyára* rész
vényeire jegyzések eszközölhetők a 
zservező-bizotság irodájában, Bpest 
VI., Teréz-körut 29. sz. az alapítók
nál, és a »Fogadó« szerkesztőségében 
Rákóci-ut 13 sz. alatt.

Szövetkezés.
Szempontok ipari válságunk vizsgálatához.

Irta : Janura Károly.

III.

A  llobbes féle hírhedt gondolat. 
• mindenki háborúja, mindenki ellen* 
társadalmi életünkben ismét teljes 
mértékben dühöng. Ezen gondolat mögött 
ily elvek rejlenek: lábaim alapján jo
gom van mindenhez, mit befuthatok, 
agyvelöm alapján mindenhez, amit 
gondolok, tüdőm alapján minden leve
gőhöz, mit beszivhatok. Y. i. a ter
mészet könyvének első paragrafusa 
igy szól: sminden mindenkié.* Hogy 
megy át ezen elv a prakszisba? — 
Én kijelentem, hogy ami itt engem 
határol, az az enyém. — Igen ám. 
csakhogy szomszédom ép oly termé
szeti joggal mondja, hogy az övé! — 
Életre-halálra szóló harc keletkezik 
tehát, melyben a jogot az erő hatá
rozza meg.

Más szóval magunk előtt látjuk azt 
a legelső őstársadalmi formát, melynek 
képe 4 szóval festhető: «niindenki há
borúja, mindenki ellen.®

Borítsunk erre a vázra egy modern 
kabátot, nadrágot, a kor igényeinek 
megfelelően készült kalapot: — fris
sítsük fel a képet szemünknek meg
szokott secessiós színekkel, úgy hogy 
ne maradjon rajta semmi barbár és 
visszariasztó és nézzük meg közelebb
ről. Nemde, mintha minket, a mai 
társadalmat ábrázolná? Csak a ruha, 
a szin más, a test ugyanaz. Két szó 
helyettesítés kell még, hogy mindenki 
ráismerjen. A »pénz* és az » üzleti 
élelmesség.* Más szóval, a megélhetési 
eszköz ma nem a bunkó, hanem a 
pénz. forgatója nem az erő. hanem 
az üzleti élelmesség. A kíméletlenség.
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az élet-halálharc. az egymásra törés, 
mely más pusztulásának árán sem 
átall felvirulni — ma is ugyanaz: a 
brutális irányelvek tehát megmaradtak.

Másodvirágzását éljük annak a bar
bár kornak, modernizált taktikával és 
modern fegyverekkel. Ama barbár 
korban az erősek, a hatalmasok ellen 
a gyengék szövetkeztek. Ha az erő
sek* a hatalmasok okosak lettek volna, 
ők szövetkeztek volna. De két éles 
kard egy hüvelyben nem fér meg. Az 
erősek egymásra féltékenyek voltak.
S még valami' Abban a primitív kor
ban a műveltség egyforma volt.

Ma V . . . Ma a gazdagok (az erősek') 
vagyonuk, társadalmi positiók s azon 
lehetőség révén, hogy a gazdasági élet 
szövevényes mivoltán jobban áttekint
hettek, nagyobb műveltségre tettek 
szert, felismerték n gazdasági élet 
fejlődésének törvényeii s ezt a ma
guk javára foglalták le. A fejlődés 
folyását nem irányították, hanem sza
bályozták. Mi tudatlanok csak halakat 
lőgdo.'tunk benne, Ők, a tanultak arra 
használhatták, hogy ha már folyik, 
hajtsa az ő malmaik kerekeit is.

Pedig minden ily kerékesapás, még 
a mi halainkat: szegényes nyeresé
günket is elriasztja, eltünteti.

Mit ismertek tehát ők fel. mi fel
ismerésüknek ereje és eredménye?

Azok a régi barbár erősek azt hit
ték, hogy erejük révén ők a viszo
nyoknak az urai. Eredménye az lett, 
hogy szövetkeztek ellenük s ők sorban 
is sűrűn megbuktak. A mi "erőseink* 
okosak is. Belátták, hogy a társadalmi 
és gazdasági viszonyok fölöttük állnak, 
hogy a termelés is ez értékesítés irá
nyait önön természetük határozza meg. 
folyásuk és fejlődésük tehát változha- 
tatlan s ők ennek alatta állanak. De 
egyben minden erejükkel e felismerést 
is mint mindent, önön javukra ér
tékesítenek. Ebből folyólag a mi erőseink 
a pénzt fölöttük állónak, önálló éle
tűnek, szerves lénynek tekintik s a 
beismerésüknek megfelelőleg bálvá
nyuknak templomot épitenek. hogy 
körfutásában mindig hozzájuk térjen 
vissza. Látták, hogy nem ők. hanem 
a pénz áll a gazdasági viszonyok 
csúcsán, hogy ők semmik, a töke 
minden. — s ezért szövetkeztek, tö
mörültek nagy tökét alkottak, nem 
ngymás érdekében, hanem a tökéért, 
így keletkeztek részvénytársaságok, 
kartellek és trösztök stb.

Ez a kor tehát barbárabb, kegyet
lenebb, kiméletlenebb eredményeiben 
a barbár kornál. Mert akkor a gyen
gék szövetsége, mihelyt nagyobb erőre 
tett szert, az erőset megbuktatta.

A jelen barbár kor a kultúra folytán 
egy fegyverrel: a viszonyok folyásának 
felismerésével s e felismerés értéke
sítésével gazdagodott. Csapása, táma
dása, pusztítása is erősödött, csakhogy 
ez a felismerés, mint minden tulajdon, 
a már erősek hatalmába esett először,

ők szövetkeztek először ellenünk s 
szövetkezésükkel csak még erőseb
bekké és hatalmasabbakká lettek a mi 
elmaradtságunk, erőink szétforgácsolt 
és szétszóródott állapota miatt. Köny- 
nven beláthatólag igaz tehát az a 
paradoxon, hogy nem a gazdagok csi
nálták a szegényeket, hanem a szegé
nyek a gazdagokat, s egy-két bizo
nyító gondolaton átugorva, világossá 
lesz előttünk, hogy a kis emberek 
szövetkezése nem a nagytőkések min
tája és módja szerinti szövetkezés, 
melynek kezdeményezett és egyetlen 
célja a pénz érdekében való harc 
mindenki ellen, hanem éppen a nagy 
tőkések egyesülésének eredménye. De 
miként az ő pénzük természetes kör
futásában átment kezeinken, úgy tak
tikájuk, felismerésük, módszerük s az 
eszme értékesítésének elve is keresz
tüljárt bennünket.

Végre mi is látjuk már, hogy fegy
vereik ellen ugyanazon fegyverekkel 
keli síkra szállnunk. Felismertük mi 
is, hogy e fegyver a szövetkezés 
nagy töke létesítése végett. Nagy 
tőke ellen nagy tökével szállunk szembe. 
Ha ők húszán, mi tízezren állítjuk ki 
fegyvereinket. S a szám nem határoz, 
mert fegyverünk ugyanaz.

Mikor ők felismerték a viszonyok 
fejlődés folyamát, csak azt nem ismer
ték fel, hogy e titkot mi is ellessük, 
átértjük s megvalósítását első köte
lességünknek fogjuk tartani. S az a 
pusztító folyam, mely eddig mulasz
tásunk és elmaradásunk miatt tetszése 
szerint kiöntött, bennünket elárasztott, 
munkánk és szorgalmunk gyümölcseit 
eltiporta, annak a folyamnak mi a mi 
vidékünkön gátakat fogunk vetni, fo
lyását megrendszabályozzuk, terméke
nyítő közelében bátran felütjük sátor
fánkat s virulni fogunk.

Hullámzása ezután a mi kenyérért 
felállított malmaink kerekeit is állan
dóan forgatni fogja. A kevés még meg 
nem hóditott vendéglős szaktárs is 
kezdi már belátni, hogy a vendég
lősök sörgyára ajtaja az első kapu, 
anyagi javulásunk utján. Minden egyéb 
reformtörő másodrendű kérdés.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK

Koesmárosok naggyülóse. A buda
pesti és környékbeli koesmárosok szer
dán, január hó 16-án, délután i  órakor 
a József főherceg fogadó nagytermé
ben (Baross-tér 2. sz. a.) gyűlést 
tartanak, melyen kocsmáros-ipar gazda
sági voszonvainak megbeszélése mellett, 
a kormány elé terjesztendő emlékira
tot is fogják tárgyalni. Ez az emlékirat 
az összes Budapesten tartott országos 
koesmáros kongresszus megállapodá
sait foglalja magában. Ugyanezen gyű
lésen választják meg a küldöttséget 
is. mely az emlékiratot a minisztéri
umhoz viszi. Szaktársaink érdekében

vau, hogy minél számosabban vegye
nek részt a gyűlésen.

A n.-váradi p.-eg:ylet közgyűlése.
A nagyváradi pincér-egylet december 
hó 27-ikén tartotta évi közgyűlését, 
mely alkalommal az uj tisztikar meg
választása és az alapszabályok módo
sítása is napirenden volt. A közgyű
lésre a hagyományokhoz híven erősen 
szervezkedtek, a tagok azon voltak, 
hogy a régi tisztek helyett újakat 
választassanak. így azután izgalmas 
jelenetek is voltak a választáson, 
amelyet a közgyűlés a következően 
ejtett meg: Elnök: Weisz Hermán ((> 
szótöbbséggel. Bors Jánossal szemben) 
és alelnökök: Fehér Károly és Dános 
István (Schwartz Béla helyett) lettek, 
pénztárnok : Leitner Ferenc, házgond
nok Lefkovits Lajos (egyhangúlag) 
mig titkárnak: Pásztor Ede (1 szó
többséggel lettek megválasztva.Választ
mányi tagok: Fitz Sándor, Rosenféld 
Márton, Ösztreicher József, Szlivu 
János, Klein Márton, Fridman Sándor. 
Mágel Gyula, Tóth Lajos, Csánk 
Zsigmond, Zsifkovits György, Popo- 
vits Vladimír, Balogh Isván. Pót- 
választmányi tagok: Grossman Her
mán, Cucker Mór, Grósz Ignác, Bálin 
Ferenc, Bergner Gusztáv és Balogán 
János.

Az aradi pincérségmozgalma. Az új
év elejével megjelent aradi lapok az ot
tani pincérség mozgalmával kapcsola
tos munkás-tüntetés hirét hosszú köz
leményekben és olyképen hozták for
galomba, hogy a viszonyokkal nem 
ösmerős valóságos ég- és földindulást 
sejtett a hír mögött. Hogy ez a dolog 
mennyire nem volt ilyen veszélyes 
színezetű, mutatja az alábbi értesülés, 
melyet egy ottani ösmerősünk, az ügy 
mibenléte iránt érdeklődő sorainkra 
intézett a következőképen:

Az itteni pincérség egy része szak- 
szervezeté és támogatva természetesen 
illetve irányítva a helybeli szocialista
párt titkárától, oda törekedni, hogy 
az elhelyezést ők eszközöljék. Ezen 
kérdés körül forog egyelőre küzdelmük. 
A legutóbbi munkás-zavargás nagyon 
kis arányú, inkább a lapok által föl- 
fujt dolog volt. Az igazságnak megfe
lelő tény a következő. — A munkás- 
otthonban 3-án este gyűlést tartottak 
a munkások, melynek kapcsán szóba 
került a pincérek mozgalma is. Nem 
lévén ezideig eredményes, a munkás
ság — dacára a párttitkárság ellenzé
sének —  csendes tüntetésre határozta 
el magát, melyhez hozzájárult az a 
körülmény is, hogy a párt titkárát, 
Klopstein Ernőt éppen előző este or
vul megtámadták és csak a véletlen- 
ségnek köszönhető, hogy súlyosabb 
következményekkel nem járt a táma
dás. Ezen körülmények hatása alatt a 
munkás-otthonban egybegyűltek közül 
mintegy 1500— 2000 tüntető körútra 
indultak és a kávéház és vendéglők
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előtt tüntettek. A tüntetés nagyon 
sima lefolyású lett volna, de a rendőr
ség — félve az esetleges rombolások
tól — kivonult és a tömeget feloszlatta, 
mely alkalommal 6 embert is letartóz
tatott. A  pincérek a tüntetésben aktív 
nem vettek részt.

Az orsz. nyugdíjegyesületről
I.

Hogy félre ne értessünk, mindjárt 
az elején jelentjük ki, hogy a »Szállo- 
dások, vendéglősök, kávésok, pin
cérek és kávéssegédek országos 
nyugdijegyesületérők van szó és 
pedig a számos panasz folytán, mely 
a kezelés ellen hozzánk jut. Kezelés 
és gazdálkodás ismételten képezi a 
kritika tárgyát, de vigasztaltuk a pa
naszosokat azzal, hogy majd csak 
jobbra fordul, legyenek türelemmel. 
Minthogy azonban azt látjuk, hogy a 
költségeket derüre-borura szaporítják, 
anélkül, hogy ez a szaporítás indokolva 
volna, kell, hogy a kérdésben állást 
foglaljunk.

Félreértések kikerülése végett ki
kijelentjük, hogy úgy az intézet, 
mint a szereplő vezetőség irányában 
a legnagyobb rokonszenvvel viseltetünk, 
s hogy kritikánk teljesen objektív lesz. 
Ha ez a kritika esetleg egyeseknek 
nem fog tetszeni, arról nem tehe
tünk és ha ezért a közérdekben 
végzett munkánkért a 400 korona 
szubvencióval dotált M. V. és K. I. 
eimü nem szakemberek által szer
kesztett lapot ránk fogják szaba
dítani, kijelentjük már most, hogy nem 
fogunk vele törődni. Elmondjuk kriti
kánkat tartózkodás nélkül, abban a 
meggyőződésben, hogy minden jóindu
latú, tárgyilagos kritika, javítani, tisz
títani szokott.

Ennyit bevezetésül.
A nvugdijegyesület kezelése ellen 

mind sűrűbben hozzánk érkezett pa
naszok folytán, tüzetesebben tanulmá
nyoztuk a rendelkezésre bocsátott 
anyagot és mindenekelőtt az 1900. évi 
Miskolcon tartott közgyűlés elé ter
jesztett évi jelentést vettük szorosabb 
bírálat alá. Ez a jelentés azért készült, 
hogy tükrét képezze az intézetnek és 
beszámoljon a kezelésről.

De az egyiknek sem telel meg. 
Sem nem tükör, sem nem olyan be
számoló, mely tiszta képét nyújtaná 
az intézetnek. A zárszámadás jellegé
vel nem bir és teljesen tájékozatlanul 
hagyja az érdekelt tagokat. Egyszóval: 
amit tudni kellene, azt nem találni 
meg benne, hanem fáradságába kerül 
a hozzáértőnek is, rnig valamit ki tud 
belőle hámozni.

Forgalmi kimutatás csak apróbb 
darabokban fedezhető föl ebben a 
zárószámadásban. A könyvvitel szabá
lyai szerint, de meg az áttekintés 
szempontjából is táblázatos kimuta
tásnak kellene lenni a bevétel és k i
adásról. Ki tudja megmondani. ke

resés, kutatás nélkül, mennyi volt 
számadási évben a tényleges bevétel 
és a kiadások természete szerint a 
tényleges kiadás. Tessék megpró
bálni ennek a megállapítását! A költ
ségelőirányzat ezt nem pótolhatja.

A  költségelőirányzat mellett ott 
kellene lenni a tényleg elért ered
ménynek. Így készül minden olyan 
zárszámadás, melynek célja tiszta ké
pet nyújtani.

A mérleg sem pótolja a forgalmi 
kimutatást. Hiányzik a kimutatás arról, 
hogy a 682 tag (mert annyi a létszám i 
milyen összeg erejéig van biztosítva 
és hogy annak a biztosított összegnek 
a tartalék-alapban milyen fedezete van.

Nincs kimutatva, legalább áttekintő 
módon nincs közölve, hogy a 682 tag 
forgalmának feldolgozása mennyi köz
ponti és mennyi vidéki kezelési költ
séget okozott. Az érdeklődőnek és 
hozzáértőnek apróbb részletekből kell 
azt megállapítania, de még akkor sem 
biztos benne, hogy helyesen állitotta-e 
egybe, mert a zárszámadás nem nyújt 
módot az összeegyeztetésre

Mindenesetre érdekes az a tény, hogy 
682 tag ügyének feldolgozására alkal
mazva van : egy ügyész 2400 korona 
évi fizetéssel, ami a költségelő
irányzatban nem foglaltatik. Két 
könyvelő, 300 300 kor. évi fizetés 
előirányzattal, tényleg azonban az 
egyik 960 kor. évi fizetést kap. Van 
továbbá egy titkár, egy pénzbeszedi«. 
és egy taggyüjtö. Tehát jól értsük 
meg. 682 tag ügyének az adminisz
trálására hat alkalmazottat fizet az 
intézet. Ezenkívül fizet 2400 kor. iroda
bért és még vagy 2000 kor. egyéb 
költséget. A vidék külön számítja fel 
költségeit, ügy hogy az igazgatás költ
ségei mintegy 40°o-ot emésztenek föl a 
tényleg befolyt tagdijakból. Ezenkívül 
még leütendő a tagdijakból a taggyüjtö 
províziója (jutaléka.) ami évi 4000 ko
ronával és ugyanannak a vasúti jegye, 
ami évi 800 koronával van a költség- 
vetésben előirányozva. Ha ezt a két 
tételt is számításba vesszük, minthogy 
mint tényleges kiadást számításba kell 
venni, akkor a kezelési és igazgatási 
költség jóval haladja túl a 40%-ot.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni 
azt az évi 400 kor. szubvenciót sem. 
amit ugyanezekből a tagdijakból a 
»M. V. és K. I.o cimü lap kiadója kap 
Hogy azt miért kapja, azt nem tudjuk. 
De majd kutatjuk.

Ezekből a tényekből ítélve, indo
koltnak találjuk a felhangzó panaszokat.

A vendéglősök sörgyára egy drb
részvénye 200 korona: a jegyzéskor 
a jegyzett részv. összegének 30 záza- 
léka (részvényenként 60 kor.) fize
tendő be a Pesti keresk. bankba. Jegy
zésre ivet bárkinek küld a vend. 
orsz. sörfözö- és maláta gyára r. t. 
szervező-bizotsági irodája, VI., Teréz- 
körut 29.

Országos Pincér Szövetség.
A hazafias pincérséghez.

Alakulás és szervezkedés.

Az Országos Pincér Szövetség nem
zeti szinti trikolórját ezennel kibontjuk, 
és hazafias magyar pincérségünket 
sorakozásra szólítjuk föl. Sorakozzon 
és tömörüljön mindenki a zászló alá, 
aki csak magát magyar pincérnek 
tudja és aki a saját valamint a mind
nyája érdekét megvédelmezni és egy 
jobb helyzetnek megteremtését szük
ségesnek tartja. Az Országos Pincér 
Szövetség zászlójára ezt a jelszót ir
tuk : Hazánk és mindnyájunk javáért!

Az Országos Pincér Szövetség esz
méje tehát megjelent a nyílt színen, 
amelyet többé el sem fog hagyni Miért 
jött, mit akar? Hogy létesüljön, hogy 
egy olyan intézménynyé alakuljon, ni elv 
azt a sehova se tartozó pincérséget 
magába fogadja, érdekében megvédje, 
bajában gyáinolitsa és számára olyan 
helyzetet teremtsen, amelyet az ő nehéz 
foglalkozásánál fogva s a mai viszo
nyokra való tekintettel megérdemel. Az 
Országos Pincér Szövetség minden te
kintetben gondoskodni kíván tagjairól 
arról is. aki a fővárosban és aki az 
országnak bármely félreeső zugában 
van. Anyagilag, erkölcsileg és szelle
mileg a megfelelő színvonalra kívánja 
fölemelni. Szakszempontból oktatni, 
tanítani az általános művelődés tekin
tetében nevelni akarja a pincérséget. 
Mindenekelőtt pedig és mindenütt, úgy 
a fővárosban mint a vidéken könnyen 
hozzáférhető pincér-otthon-okról óhajt 
gondoskodni. Ezenkívül díjtalan elhe
lyezi. önsegélyezi és állásnélküliség 
esetén segélyezni fogja tagjait.

Az Országos Pincér Szövetség ezért 
jött. ezeket akarja és pedig oly érte
lemben megvalósítani, hogy amellett a 
foglalkozást nyújtó szakma érdeke is 
megvédessék, vagyis hogy a pincérség 
kívánalmai és követelményei teljesíté
sénél. a mi speciális szakmai viszo
nyaink szem előtt tartása és a lehetőség 
határai mindenkor figyelembe vetesse
nek. Hogy pedig ezek a kívánalmak 
teljesedésbe menjenek, illetőleg hogy 
a követelések iránt biztosítékot nyerje
nek a tagok: már az alapszabályok ez 
iránt világosan intézkednek, amennyi 
ben egy a szövetség részéről és a fő
nökök részéről kiválasztott ti fi tagú 
bizottság utján történik mindenkor a 
megoldás.

Az Országos Pincér Szövetség, mint 
ezekből is látható, hazafias és szociális 
alapon fog létesülni. így is fog működni 
és minden kis testületi tényében meg
nyilvánulni. Alapszabályai egyébként, 
melynek leközlését közelebbi számunk 
kezdi meg, mindezt kellően ingják ös- 
mertetni. Alapszabályok földolgozása, 
valamint a szervező bizottság tagjai
nak funkcióba való lépése már meg
történt. A Szövetség megalakulása 6 
héten belül befejezést nyer.
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Ez nagyjából az Orsz. Pincér-Szö
vetség. melyet egyébként már előzetes 
számaink is ösmertettek s amelynek 
létesítésére hogy mily nagy szükség 
van, azt hisszük, nem kell külön do
kumentálnunk. —  Az ügynöki rendszer 
még mindig fönt áll, a fizetési és ke
reseti viszonyaink ugyancsak azok, sőt 
sokkal rosszabbak, mint voltak évek
kel ezelőtt. Van ezenkívül még egy 
fontos kérdésünk és pedig a szakké
pesítési kérdés, aminek törvényes és 
egyébb megoldását szintén hasztalan 
várjuk és reméljük. Rendezni, már
t. i. szakbeli viszonyainkhoz arányitva, 
ezt is csak a létesítendő szövetségünk 
utján lesz lehetséges.

Az Országos Pincér Szövetség meg- 
alakulási munkálatai elkezdődtek, — a 
szervezés folyik. Hazafias pincérsé- 
günket, különösen akik vidéken mű
ködnek, iölhivjuk e fontos munkála
tokban való részvételre és pedig oly 
képen, hogy az Orsz. Pincér Szövet
séghez való csatlakozásukat jelezzék 
és ezenkivül oly helyeken, ahol pin
cér-egyletek nem léteznek alakítsanak 
csoportokat, asztaltársaságokat, melye
ket mint az alakulásban lévő Orsz. P. 
Szövetség vidéki szerveit jelentsék be 
az ottani kapitányi hivatalban. Az egyéb 
teendőkre vonatkozó és bármely ez ügy
höz tartozó kérdésről a szervező bi- 
zot>ág külön levélben is fogja az ér
deklődőket értesíteni. Addig is —  szer
vezkedjünk !

Haladás.
A magyar vendéglős-ipar nagyon ér

dekes és áldásos intézménnyel gyara
podott. A napokban nvilt meg a ven
déglősök fogyasztási szövetkezetének 
fűszer- és vásárcsarnoki üzlete, va
lamint a hu.'-széke is.

A vendéglősnek mindenkor nagy 
gondot és fáradságot okozott hús, fű
szer és hüvelyes főzelék-félék beszer
zése. Az élelmiszer hamisítás, és a 
napi árak mesterséges emelése elleni 
védekezés, az igazi beszerzési források 
jelkeresése, az igazi szakemberek leg
nehezebb feladatai közé tartoztak min
denha. A vendég, akit rossz hússal 
szolgálnak ki. vagy akit nagy gond
jaink közepette, az ellenőrzés körül 
gyakorolt felügyelet dacára hamisított, 
vagy rosszminőségü élelmiszerrel trak- 
tálunk. legnagyobb ellenségét látja 
bennünk, mert megfosztjuk egészségétől.

A vendéglősök fogyasztási szövetke
zete tehát olyan intézmény, amelyért 
hálával és köszönettel tartozik minden 
igazi szakértő. Hálával és köszönettel 
már azért is, mert egy év folyamán, 
igen szép tőkét takarít meg minden 
egyes vendéglősnek. A szövetkezetei a 
vendéglősök legjobbjai vezetik, oly fér
fiakkal az élükön, kik tudásuk, és a 
szép ügy iránti lelkesedésük egész 
erejével, önzetlenül ennek az intéz
ménynek fellendítésén fáradoznak.

A fűszeráru-raktár, valamint a vá
sárcsarnoki közvetítő osztály (IX., Pipa
utca 6. sz.) — közvetlenül a vásár- 
csarnok mellett van. Az áruk minősége 
és a nagybani árak, amelyek mellett 
ezen áruk a tagoknak kiszolgáltatnak, 
nagy vonzó erőt fognak gyakorolni, és 
biztosítani fogják a szövetkezeti tagok 
nagy érdeklődését.

Nagy jótétemény lesz, különösen 
most télen, a vásárcsarnoki közvetítő 
osztály, amely a vendéglőst megfogja 
kímélni attól a nagy fáradságtól, amely 
a vásárcsarnoki beszerzés körül eddig 
nagy panaszokra adott okot, és idejé
nek nagy részét üzletétől elvonta.

A  legnagyobb eredményt azonban a 
szövetkezeti hus-szék érte el. Az a 
nagy közérdeklődés, melyet ez a nagy 
stilü hus-szék széles körben maga 
iránt felkeltett, igazolja azon remények 
teljesítését, melyeket a vendéglős szak
társak ezen intézménnyel szemben 
tápláltak. A vendéglős közönség vá
rakozáson felül támogatja a hus-széket, 
aminek okát főképen a kiváló minő
ségű húsokban kell keresni, melyeknek 
megtekintésére az érdeklődök nagy
számban jelentkeznek.

Ezúttal csak a marhahúst akarjuk 
felemlíteni, mely minőségileg a legjobb 
mindazok között, arait e téren nyúj
tani lehet. A levágásra kerülő marhák 
legnagyobb része a Neumann féle 
hizlaldából kerülnek a szövetkezeti 
husszékbe.

E nagyfontosságu intézmény élén, 
amint azt már említettük, oly férfiak 
állanak, akik tudásuk, lelkesedésük 
minden erejével azon fáradoznak hogy 
ezt az áldásos intézményt valóban 
áldásossá, nagvgyá, és erőssé tegyék, 
hogy annak jótéteményeiben a leg
kisebb szaktárstól a legnagyobb ven
déglősig, mindenkit egyenlőképen ré
szesítsen.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

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

.lannár 18-án Hohl Sebestyén ven
déglőjében, IX , Gyep-utca 50. 

Január 25-én kirándulás Soroksárra 
Pillmayer Ferenc vendéglőjébe. 
( Találkozás d. u. 3 órakor 
Spitzer István vendéglő, IX., 
soroksári ut.)

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem. Azon t. előfizetőinket kik
nek a jelen és múlt lapokkal utalvány 
mellékeltetett, kérjük, hogy azok föl
használásánál szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. —  Jóbaráta
inkat és ösmerőseinket kérjük, hogy 
a y>Fogadó«-t körükben terjeszteni 
szíveskedjenek.

Hymen hírek. — A mi népszerű 
szaktársaink: az öt Takáts bájos nő
vérét, Irén kisasszonyt, a karácsonyi 
ünnepekben eljegyezte Schöpf Sán
dor Győrött. Szentgyörgvi Melit
tát. a fiumei De la Vilié fogadó tulaj
donosa: Szentgyörgyi Ferenc szaktár
sunk bájos kis leányát, december 22-én 
eljegyezte Reigl Ernő eperjesi vasúti 
vendéglős. —  Balassa Mihály szak
társunk, a szombathelyi Elité kávé
ház tulajdonosa, eljegyezte Stirling 
Anna kisasszonyt, Stirling Adolf ház- 
tulajdonos leányát, Szombathelyen.

A vendéglősök orsz. sőrföző- éz 
malátagyára 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 nyújt föl- 
világositást. Részvényjegyzési ivek és 
egyéb iratok tájékozás végett ugyanott 
szerezhetők be.

Kocsmárosok kirándulása Sorok
sárra. A Budapesti kocsmárosok ipar- 
társulatának választmánya elhatározta, 
hogy január hó 25-én (pénteken) dél
után 3 órakor testületileg kirándul
nak Soroksárra és ott Pittmayer 
Ferenc szaktársunk kocsmájában jön
nek össze, hol a soroksári szaktár
sakkal találkoznak. Találkozás az in
dulásra a mondott napon délután 3 
órakor Spitzer István szaktársunk 
kocsmájában, a soksári utón (a vici
nális indóházzal szemben).

Somogyvármegyéböl. (Szerkesztő- 
változás.) — A nSomogyvármegyei 
Vendéglősök Lapja« uj szerkesztőt 
kapott. A z addigi szerkesztő, Lengyel 
József derék szaktársunk egyéb el
foglaltsága miatt megvált a laptól és 
annak utódjául Rónay Albert bará
tunkat, a lap eddigi főmunkatársát 
választották. Sikert kívánunk az uj 
szerkesztő-kartársnak további buzgó 
munkálkodásához.

Fogadói tröszt. Egy múlt augusz
tusi lapunkban rövid hir alakjában 
megközöltük, hogy egy szállodai rész
vénytársaság van alakulóban oly cél
ból, hogy a fővárosban és a vidéki 
nagyobb városokban modern nagy fo
gadókat építsen. Hogy ez a hírünk 
nem volt alaptalan, mutatja az, hogy 
Párisban december hó végével Union 
des Hoteliers Parisiens címmel és 
2.000,000 kor alaptőkével részvény
társaság alakult, amely nemcsak a 
francia fővárosi fogadókat, hanem az 
ebből alakulandó nagy Hotel-tröszt 
révén az összes jobb európai fogadó
kat is átvenni (vagy pedig fentemlitett 
módon —  újaknak építését) célozza. 
Mi most is csak azt mondjuk ezekre 
a trösztös hírekre, amit a múltkor 
kifejeztünk, hogy t. i. hazai fogadó? 
és vendéglős szaktársaink igyekezze
nek mindenütt tömörülni, hogy annak 
idején a nemzetközi tőkével szakmánkra 
zúduló veszélynek elejét lehessen venni.
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Hitel nógry koronáig. A hitelügyek
ről szóló törvény értelmében a tör
vényhatóságok a kocsmai hitelt maguk 
szokták megállapítani. Budapest törvény
hatósága az 1907-ki évre szintén meg- 
állapitotia, hogy hitelben kimért borért 
vagy pálinkáért 4 koronánál több még 
pörös utón sem igényelhető. Ez persze 
csak a bor és pálinkára, és nem a 
főpincérekkel is kapcsolatos vendéglői 
ételek (és az ebben foglalt italok) hitel
ügyére vonatkozik.

Szász türelmetlenség. Kolozsvárról 
a következő dolgot közük velünk. Egy 
ottani nagyobb étterembe betért két 
liatal ember, két idősebb és két fiata
labb nő vacsorára és szász nyelven 
társalogtak. Ez amolyan olvasztott 
német nyelv, amiből más ember fia 
egy szót sem ért. Az asztalra gyümöl
csöt is tett a figyelmes pincér és nem 
törődött a vendégek társalgási nyel
vével. A  legszebb alma egy kis nem- 
zetiszinü papirzászlócskával volt dí
szítve, ami bizonyáraolyan figyelmesség, 
ami még a legzöldebb szásznak is 
csak tiszteletére válhatik. Ámde a szász 
társaság az ártatlan kis lobogót le
dobta az asztal alá, amit a pincér 
észrevett, az asztal alul felvette és 
megjegyezte, hogy ez már csak még 
sem illik. Ez nem tetszett a szász tár
saságnak. A  pincér az étteremben töb
beknek elmondta az esetet, ami Pinka 
György zenekarának is fülébe jutott. 
Ennek sem volt sürgősebb dolga mint 
rázendíteni arra a közkedvelt nótára: 
»Jaj de huncut stb.« A szászok a cél
zást felismerve, fizettek és —  sérté
sükért a főnöktől elégtételt akartak 
szerezni. A főnök nem volt az üzlet
ben, hát eltávoztak. Később a két fia
tal ember a nők nélkül visszajött és 
megint a főnököt keresték az elégtétel 
miatt. Ámde a főnök helyett egy jelen
volt huszártiszt (ki közben az ügyről 
értesült,) lépett a két szász atyafi elé, 
és kérdezte tőlük, hogy mi a bajuk. 
Felelet helyett jobbnak találták kere
ket oldani.

Vigalmak. A Somogy vármegyei 
Vendéglősök és Kocsmárosok Egye
sülete e hó 21-én Kaposvárt, a Ko
rona fogadó dísztermében jótékony- 
célú »bál«-at rendez. Jegyek ára 
személyenként 2 és 3 személyre 5 
korona. A talpalávalót a neves Szim- 
nlicius zenekara szolgáltatja. —  A 
báli tiszta haszon a kaposvári pincér 
szakiskola javára fordittatik.

Névváltoztatás. Cafuta Lajos, elő
nyösen ösmert főpincér vezeték nevét 
Szemeshegyi-re változtatta. Szemes
hegyi szaktársunkat gratulálják és ha
zafias tettét követésre ajánljuk.

Vasúti Universum. Ezen cim alatt 
gr. Kreith Béla, a Szabadságharci- 
és Kossuth-muzeum alapitója egy iga
zán hézagpótló vállalatott indított, 
mely vasúti útmutató a szó szoros ér
telmében. Eddig ilyen útmutatót még

sehol sem adtak ki, mert amellett, 
hogy az utazóra minden irányban biz
tos tájékoztatást nyújt, valóságos föld
rajzi ismeretekkel látja el az utast és 
a vasútvonalba eső városok és közsé
gek történelmi nevezetességét is közli 
vele. A vállalat megé. demli a párto
lást még a vendéglős és fogadós szem
pontból is, mert előnyösen segíti elő 
az idegen-forgalmat. A » Vasúti Uni- 
versum« megrendelhető a kiadóhiva
talban, Vili., Népszinház-utea 23.

K a rá c so n y i ö röm ek . — [Kettős 
esküvő.) Szép karácsony második 
napján gyönyörű családi ünnep folyt 
le Csíkszeredán. Latzinn Károly fo
gadós szaktársunk házában. A kelle
mes ünnepély bájos hősei: Latzina 
Mariska és Olga, Latzina Károly leá
nyai voltak, kiknek és pedig Maris
kának Deutsch József a fogadó főpin
cére, és Olgának Ligeti Samu tekin
télyes szeredai szobafestő ekkor 
esküdtek örök hűséget. Az esküvőt 
követő lakodalom szűk családi körben, 
de annál pazarabb asztalok mellett 
folyt le, ahol a nász-családok közeli 
hozzá tartozói jelentek meg és kíván
tak szivbéli jókat az ifjú párok boldog 
tagjainak.

Csendélet Rimaszombaton. Az ottani 
Kaszinóban történt, hogy két ur betért 
pezsgőzni és a fizetés alkalmával egy 
üveg erejéig —  bliccelés volt készü
lőben, amit a főpincér észrevett. Ter
mészetes, hogy a főpincér sem tágít
hatott, mert hiszen az ő megkárosítására 
történt volna. A passasok erre inzul- 
tálni kezdték a fópincért s a dolog a 
lovagisság szabályai szerint —  dula
kodásra került, mely azzal végződött, 
hogy a főpincér zsebéből 240 kor. 
készpénz és órája láncostul elpárol
gott. Kinek a zsebében leltek az elpá
rolgott értékek uj gazdára, azt a fő
pincér egészen bizonyosan nem tudja 
megállapítani. Támadói közül azonban 
kettőnek a mellén erőpróbát tett, — 
mert hát többen mentek neki — és 
olyan legyintést mért rájuk, hogy jobb
nak vélték odébbállni. — Folytatása 
a törvényszék előtt lesz.

Aki a tulipántul kissé — megvadult. 
Károlyi Gyuri gróf is. mágnás is és így nin
csen neki semmi baja, csak az, hogy nem gróf 
Tisza István a miniszterelnök, és továbbá, hogy 
a múlt év első hónapjaiban, midőn egyszer 
Bpesten a Kossuth Lajos utcán végig ment, a 
minden női keblen és férfi gomblyukban j»i- 
rosló tulipánoktól kissé — megvadult Azóta 
ez a dolog mániája, és szüntelen üldözi, még 
Temesvárott is, ahol a Koronaherceg fogadó 
portását, Miickcnheim Antalt tulipános bety ár
nak, hazaárulónak nevezte és szidta a „tu
lipános bandát" — mint a bokrot és csak azért, 
mert egy esü d-kor érkező tás iratot honnem 
léte miatt csak 10 órakor lehetett neki kézbe
síteni. Mückenheim portás nem hagyta annyiba 
a dolgot, hanem a húsos fazekak mellől ki
pottyant gróf sértéseit vissza-utasitotta, majd 
Hajdú Frigyes dr. orsz. képviselő utján becsü
letsértési port indított ellene, amisei ugyan 
még nem telt be a mániás gróf pohara, hanem 
azt is le kellett nyelnie, kogy a Koronaherceg 
fogadó jó magyar pincérei még üres levessel 
se szolgálták ki, de ehelyett és épen ü elölte, 
kitűzték szépen a — tulipánt.

Érdekes pör. Kabar Béla a nagy
váradi Pannónia" kávéház főpimere 
és ennek főnöke Schiller József kö
zött oly éles differenciák merültek fel, 
hogy Hábay főnöke ellen feljelentést 
tett, amely ügy most a nagyváradi 
ügyészség kezében van Nem akarunk 
a kérdéshez. amint azt a sajtó 
törvény szerint nem ts tehetjük — a 
bíróság döntéséig hozzá szólam és így 
csak a sajnálatos tényt regisztráljuk.

3 vőlegény. Történt pedig az eset 
ős Savariában. Szombathely városá
ban és olyképen. hogy az ottani vasúti 
vendéglő 3 derék éthordója egyszerre 
határozta el az élet édes örömeiben 
való részvételt, t. i. a nösülést. Hogy 
pedig a dolog egész feltűnő ne legyen, 
úgy intézték el. hogy pl. Kolossá 
István Márkus Elenórával szept. 7-én. 
Pakurái- Tivadar Balog Reginával oki.
7-én és H lasics Kazmer Horváth Mag
dolnával nov. 7-én kelt egybe. A kelle- 
metes láncok kötelékébe lépett 3 vő
legény a nagy eset megeste után távozott 
a régi helyről, de még el se mentek, 
máris tizannyian kínálkoztak Küttbaum 
Gyulánál, a kérő- és kiadógazdánál, 
hogy a boldog vőlegény elődök álla
sába alkalmazni lehetőleg őket igye
kezne.

Delfin és a Nyugdijegyesület. Delfin 
Samu, az Országos Nyugdijegyesület 
sebes lábú taggyüjtőjét, aki ma öt. 
holnap ott, holnapután pedig az or
szágnak valamennyi határain tűnt föl. 
hosszú három éves állásából elbocsáj- 
tották, azaz formálisan elcsapták. 
No bála Isten! szépen nézünk ki — 
mondta a magát kibámulni alig győző 
Delfin, és tűnődni kezdett az elcsapa- 
tás oka fölött. Ez pedig. t. i. az elbo
csátás oka, nem volt más, minthogy a 
nyugdijegvlet ügyeit afféle bizalmas- 
szerüen intéző vezetőség egy ösmero- 
sének —- állásra volt szüksége.

A IV. országos borvásár A .Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete" március 
hó 23—25-ig tartja a legközelebbi országos 
borvásárt Pozsonyban, mely iráni országszerte
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután I  BZt
riában, mint Németországban az idén igen rósz. 
-zul sikerült a szüret, mindazok a szőlőbirto
kosok. a kiknek régebbi borkészletük van. na 
gyón helyesen teszik, ha boraikat a vásáron 
bejelentik, mert ilyen kedvező alkalom borok 
jó áron való értékesítésére egyhamar nem kí
nálkozik. A borvásárra jelentkezni február 20-ig 
lehet. Aki azon részt venni kíván, forduljon 
bejelentő lapért a „Magyar Szőlősgaz Iák Gr 
szagos Egyesülete" igazgatóságához >Rpest. 
IX., Üllöi-ui 25. II. 11.i

Gyászrovat. Szaktársadalmunknak 
megint egv általánosan ösmert. derék 
tagját döntötte ki a szomorú enyészet 
A férfikorának legszebb korában sirba- 
szálló szaktársunk Krakker Mátyás, 
ki az utóbbi időben a Röck Szilard- 
utcai Albert-féle vendéglőnek volt 
vezetője. Az érdemes vendéglőst e hó
2-án szólította ki a halál társai sorá
ból. Temetése január í-én történt 
őszinte részvéte mellett nagy számú
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kartársainak, akik megelőzőleg egy 
szép koszorúra valót és szegénység
ben maradt özvegye számára is tekin
télyes összeget adakoztak és gyűjtöt
tek össze. Elköltözött szaktársunkat a 
központi uj temetőben helyezték örök 
nyugalomra. —  Torkos Lajos nagy
váradi vendéglős s az ottani Pincér
egyletnek volt alapító tagja, e hó ll-én. 
74 éves korában elhunyt. Temetésén, 
mely 12-én délután történt, az egylet 
tagjai zászlójuk alatt vettek részt. — 
Áldás és béke porai fölött!

Adakozás. Akik az elhunyt Krakker Mátyás 
koszorújára és ez alkalommal hátrainnraiil 
özvegye számára adakoztak: Molnár S., Cécy 
K . Wéber J., Takáls 1!.. Deutsch I., Csöbör 
A . Szperni 1., Grosz <>., Kaszás L... Horváth 
I’.. PattUr A'. 2—2 koronát, Wéber K., Boros 
\ .. Malusiak M , Deutsch P., Micht K.. Kirn- 
baum S., Eckcr R.. Huszár Gv., Haffnir X., 
Dahmer A., Löwy A., B. J., Saor N.. /. F., 
Sternberg L . Bleiher 1., Bata K.. Weber 1., 
Slcnzel X., Rosenbach M.. Rezső M., Wurglits 
Y„ Úrban F„ Fodor R., Krügel N., Fetrás M.,
M. I., C. F., Fényes, Sólyom ti.. N. N., 
Rathermel S , Palesnik G.. Ottó 0., Puttók, 
Paulits 1., Windt M., Szentgyörgyi, Strausz 1. 
1 — 1 koronát. A'. N. 60 fillért. A'. V. és N. N. 
40 fillért, összesen : 63.40 fill., melyből 20 kor. 
20 fill. koszorú költség, míg a fent maradt ösz- 
szeír átadatott az özvegynek, ki a jószivü ada
kozóknak ezúton mond hálás köszönetét.

Névmagyarosítás. Stern Kálmán, a 
Csáktornyái Kereskedelmi kaszinó fő- 
pincére előnevét Szilárd-ra változtatta.

Boldog újévet!
Akik a múltkori lapunk .Buldog újévet rovatából későn 
»rk“zé- részben nyomdai okok miatt a jelen számra 

ma: adtak:
Az év változásával i. pályatársainknak és 

■ rsmeröseinknek ezúton garatulálunk.
Szombathely. Balassa Mihály

„Elite'-fcávéház tulajdonosa.

Mindazon ösmerőseimuek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton üdvözlöm.

Csíkszereda. Latzina Károly fogadé
Városi szálloda.

barátaimnak és (ismerősömnek boldog új
évet kívánok.

Budapest. Fodor József
Szabária kávéház tulajdonosa.

Boldog újévet kívánok minden barátaimnak 
es ösmerőseimnek.

Nagyvárad. Bors János vendéglős
Komlókért vendéglő.

Az év változásával I. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ez utón gratulálom.

Szarvas. F^adnyánca Kornél főpincér.

Boldog újévet kívánok t. ösmerőseimnek 
és kartársaimnak.

Székesfehérvár. Rédei Vilmos föpinccr.
V.-vendéglö 1-11. o. étterem.

T. (ismerőseimnek szerenesekivánataimat 
fejezem ki az év változásával.
Székesfehérvár. Mihalek János főpiac-ér,

V.-vendéglö ül. o. étterem.

T. ösmerőseimnek és a főpiacén karnak bol
dog újévet kívánok.

Tapolca. Töpfel Mátyás főpineér,
Balaton kávéház.

Boldog újévet kívánok minden barátomnak 
és Ösmerőseimnek.

Devecser. Porkoláb László fogadós
Nemzeti fogadó és kávéház.

T. ösmerőseimnek és szaktársaimnak boldog 
.íjévet kívánok

Nagyvárad. Weisz Hermann kávés,
a N.-viradi f\ egylet elnöke

Mindazon ösmerőseimet, kiknek hollétét 
nem tudom, ezúton üdvözlöm.

Nagyvárad, Löfkovits Lajos
P.-egyleti házigondnok.

T. ösmerőseimnek szerenesekivánataimat 
fejezem ki az uj év változásával.

Nagyvárad. Fritz Sándor üzletvezető
Rimanócy-étterem.

Az újév küszöbén pályatársaimat szívesen 
üdvözlöm.

Nagyvárad. Mágel Gyula éthordó
Rimanócy étterem.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton üdvözlöm.

Tata. Nagy Lajos főpincér
Eszterházy-szálloda.

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ez utón gratulálom.
Nagyvárad. Groszmann Hermán főpineér 

Csamok-kávébáz.

A vendéglős és pincér szakmához tartozók
nak és személyes ösmerőseimnek boldog újévet 
kívánok.

Nagyvárad. Silbermann Ignác
P-egyleti ügynök

T. ösmerőseimnek és jó barátaimnak sze- 
rencsekivánataim fejezem ki az év fordulójával.

Budapest. Schlesinger József
helyeszközlö.

T. ösmerőseimet és kartársaimat az évfor
dulóján ez utón üdvözlöm.

Pécs. Járányi József
P.-egyieti ügynök.

A borravaló kérdése
Hozzászólások.

V.

Eugedje meg a r>Fogudó<* t. szer
kesztője, hogy én is elmondhassam b. 
lapjában az én véleményemet a borra
valóról. Mindenekelőtt ki kell jelente
nem, hogy se vendéglős, se kávés, se 
pincér, hanem született kávéházi és 
kocsmai vendég vagyok, tehát mint 
nem szakember szólok a kérdéshez.

Azt fogják tán ellenvetésül felhozni, 
hogy ha nem tartozik rám, hát akkor 
miért ártom bele magamat. Erre az 
volna a válaszom, hogy igenis rám is, 
meg a többi vendégközönségre is tar
tozik, mert csakis a vendégközönség 
szolgáltatja a borravalót, tehát egy 
kissé mégis csak érdekelve volna.

És itt nem is annyira a vendégkö
zönség borravalóterhéről akarok szólni, 
mint inkább a kérdés morális és ethi- 
kai oldaláról. Noha szó férne ahhoz 
is, hogy a borravaló-szokás bizony 
teher is a vendégre. Mert kisebb he
lyen kisebb a borravaló, nagyobb s fé
nyesebb helyen nagyobb. A méretet a 
hely határozza meg. Nyilvánvaló, hogy 
az olyan üzletben, hol felgyürt ing- 
ujju pincér szolgál ki, a borravaló 
mérete kisebb, mint ott, hol a pincér 
frakkban és lakkcipővel a lábán, hordja 
elibénk az ételt vagy italt.

De mondom, nem erről az oldaláról 
bírálom a kérdést.

A magam egyéni felfogása szerint 
a borravalót lenézésnek tartom a 
pincérségre nézve. És ezen felfogá
somból kiindulva, elítélem az úgy mo
rális, mint ethikai szempontból.

A borravaló bizonyos lakájszerii 
pozícióba helyezi a pincért, pedig ö 
nem az, hanem annak az üzletnek a 
segédje, mint akármelyik más keres
kedőnek az alkalmazottja, ki a vevő
nek olyan árut ád, amilyent az a vevő 
vásárolni óhajt. Az egyik üzletben 
vásznat, ruhát, esernyőt, lábbelit stb. 
veszünk, a másikban rostélyost, főze
léket, fehér vagy fekete kávét veszünk 
és ott el is fogyasztjuk. Az előbbit 
hazavisszük, vagy vitetjük.

A kiszolgálásban nem a munka szol
gáltatása, hanem csak a minősége vál
tozik. Munkaszolgáltatás itt is, ott is. 
No most már kinek jutna eszébe a 
kereskedősegédnek, ki a vásárolni 
szándékolt árumennyiséget és minősé
get a vevő kívánságához képest mu
tatja és ha megvette, azt szépen be
csomagolja, borravalót adni, azért, 
mert főnöke helyett ő szolgált ki, vagy 
azért, mert maga a vevő nem szed
heti elő az árukat ? Ez bizonyára sen
kinek sem jutna eszébe és erre senki 
semmiféle pressziót sem érez ma
gában.

Mert hát mi a dolog lényege? Az, 
hogy ha venni akarunk és a vevők 
kiszolgálását maga a kereskedő vagy 
nem győzi, vagy kényelemből nem 
akarja tenni, hát akkor segédet tart 
erre a célra. És ezt a segédet ö 
fizeti abból a haszonból, amit az üzlet 
neki hoz. Ez természetes és magától 
értő dolog, amit mindenki igy  és nem 
máskép foghat fel.

No most már mi a vendéglő és 
kávéház ? Semmi más. mint üzlet, 
melyben ételt és italt árulnak. Étel és 
ital képezi az árut, amit az illető üz
lettulajdonos azért készít vagy készít
tet, hogy azt eladva, befektetéséből 
hasznot húzzon, nyerjen rajta. Nincs 
tehát semmi különbség üzlet és üzlet 
közt, csak az áru minősége külön
bözik.

A kereskedő fizeti segédjeit, hogy 
megélhessenek. Hiszen a segédnek 
egyebe nincs, mint szaktudása, mun
kaképessége és intelligenciája, hogy 
a vevőközönséggel bánni tudjon. Ez a 
segéd tulajdonsága és egész vagyona. 
Ezt ugv értékesíti, ahogy legjobban 
tudja.

Hát a pincérnek nincsenek meg 
ugyanazok a tulajdonságok: vagy
nincs-e szüksége a pincérnek mind
ezekre a tulajdonságokra? Igen is. 
Ugyanezekkel kell bírnia, hogy pá
lyáján boldogulni tudjon. És mért nem 
kap ő is olyan munkadijat, amiből 
meg tudjon élni?

A borravaló —  legjobb meggyőző
désem szerint —  lealázza, lakájjá 
alacsonyitja a pincért és azért ál
talános emberiességi és munkás-szem
pontból megszüntetendőnek tartom.

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

Vendéglősök Fogyasztási Szövet- 
kezeté-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 
vásárolhatnak. A vendéglősök ezen 
intézménye igazgatósága (és mészár
széke) Ferenc-körut 6. és fiiszerrak- 
raktára IX., Pipa-u. 6. sz. a. van.

Fogadó vétel. Hajas László csurgói 
szállodás, e hó elejével Csáktornyán 
megvette a Zrínyi szállodát örökáron 
Friedl Józseftől. Uj üzletét Hajas szak
társunk február elejével veszi át.

A Mátyás király uj kézben. A 
Kákóci-uti Mátyás király kávéházat, 
melynek eladásáról már’ a múlt hó 
elején is esett szó, a napokban meg
vette Fantó Henrik, az Andrássy-uti 
Szalon kávéház volt tulajdonosa ’ 120 
ezer koronáért. A Mátyás királyt uj 
gazdája e hó 11.-én éjjel vette át saját 
kezelésébe.

Daruváron a Fürdő szállodát Barta 
János szaktársunk átvette amelyet a 
mai kor Ízlésének megfelelően átala
kítva és teljesen uj berendezéssel el
látva e hó elejével nyitott meg.

Renováció. M esterházy  Sándor 
szaktársunk, a sümegi Korona fogadó 
tulajdonosa, üzletét a mai kor igényei
nek megfelelően renováltatta és egész 
uj berendezéssel látta el, mig a szál
loda nevét ugyanekkor * Kisfaludy  ra 
változtatta.

Hódmezővásárhelyen a Szarvas szál
lodát Fogéi Ferenc ismert kolozsvári 
vendéglős vette meg, melyet saját 
kezelésébe e hó elején vett át.

Vendéglő átvétel. Brassóban a Fe
kete medve vendégfogadót a múlt év 
vége felé vette át Muntyeán Lajos 
közismert szakember, akinek vezetése 
mellett a régi jónevü üzlet ugyancsak 
szép lendületnek örvend.

Oroszkán a cukorgyári vendéglőt 
Horváth Ferenc szatársunktói Tóth 
Sándor ösmert szakember e hó elején 
átvette, mig Horváth F. Cegléden előbbi 
állását foglalta el.

Domonkos Ignác előnyösen ösmert 
fogadós szaktársunk, mint értesülünk, 
Csurgón a Korona nagyfogadót meg
vette, s azt saját kezelésébe február 
hó 15-én fogja átvenni.

Az Elité uj gazdája. A Rákóci-uton. 
a Balaton és Mátyás király kávéházak
kal szembeni »E lite« kávéház gazdát 
cserélt, amennyiben azt eddigi joviális 
gazdája: az ismert kis Pollák Sándortól 
Groszmann Miksa, a fővárosi Erzsébet- 
kioszknak hosszú időn át voltüzletveze
tője és volt »Király« kávés vette meg és

pedig 101 (százegy) ezer koronáért. Az 
üzlet átvétel e hó 15-én történt.

Beregszászon az újonnan épült Kovái 
fogadót Steinberger Bertalan vette 
át, s annak elegáns éttermét és kávé
házi helyiségeit ünnepiesen a m. hó
20-án nyitotta meg.

Nagymihályon a Csillag logadót 
Weinberger Zsigmond megfelelően 
átalakíttatta és a jelen kor ízlését ki
elégítő nagy kényelemmel rendezte be.

Brassóban a »Transylvánia« kávéház 
tőszomszédságában a sétatérre néző 
oldalon egy több helyiségből álló s a 
kor igényeinek megfelelő berendezésű 
étterem nyílt a m. hó végén. Az uj 
üzlet tulajdonosa Krausz M. ismert 
kávéháztulajdonos, aki éttermét szin
tén Transylvánia cim alatt, de eddig 
is és ugyancsak nagy fellendültséggel 
vezeti.

Szalóky Miklós, a vasvármegyei 
Rumban megvette a Bierbauer-féle 
nagyvendéglőt. Szalóky fogadós szak
társunk, az uj és régi jónevü üzletet 
e hó elejével vette át.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kariárs'í 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egv le\ .- 
lapon értesítsék.

Győri Sándor hollétét Steiner K. főpincér 
(Déva, Hunyadi-ut) kéri egy lev. lapon tudatni.

Münzner József pincér hollétéi ki sokáig 
Szabadkán tartózkodott Frank R (Szabadka, 
Mátyás-utca 22.) kéri tudatni.

Sch. F. — Vohák József föp. Szombathely, 
(Nemzeti kávéház) tartózkodik.

Fried Józsefre vonatkozóan, 1890-ben Te
mesváron a Koronaherceg szállodában mint 
szobaföpincér volt alkalmazva, tisztelettel kéri 
azon kartársakat, akik hollétéről tudomással 
bírnak, hogy erről egy lev.-lapon szíveskedje
nek értesíteni Steiner F. főpincér (Déva. Köz
ponti fogadó.)

£• L. Erdélyi László ezen a címen — Szé
kesfehérvár, Ipar-féle kávéház, található.

Tomop Ferenc kartársunk átvette 
Cakó Alajos Nyár-utca 3. sz. alatti 
vendéglőjét: a vendéglő jó menetét 
Tömör szaktársunk rég kipróbált jó 
magyar konyhája és jó borai bizto
sítják.

Fogadó kibővítés. Beregszászon a 
Hungária szállodát Danzinger B. egy 
csinos kávéházzal bővitette ki.

Uj fogadós. Lelovics Boldizsár, a 
szombathelyi Hungária fogadó étter
mének főpincére, Zalaegerszegen meg
vette a Korona szállodát Domonkos 
Ignáetól. Uj fogadós szaktársunk vál
lalkozásához kívánunk sok szerencsét' 

Családi öröm. Csáktornyán a keresk. ka
szinó föpincérét, Szilárd Kálmán szaktársun
kat derék neje uj évre egy szép kis babával 
ajándékozta meg. A kedves kis csemetét szü
lői, Emikére keresztelték.

Kávóház-vételek. — Budapesten az 
utóbbi napokban úgy megindultak a 
káváház vétel és eladások, hogy ma
holnap alig lehet majd egy-két olyan 
kávéházra akadni, amelynek ne 
lenne uj a gazdája. Ezek a gyakori 
eladások persze az árakat is befolyá

solják és ez az oka, hogy egv nagyobb 
budapesti kávéházérl máma t>0. sőt 
*O -100  ezer I rtot is szívesen megadnak 
A mai számunkban jelzett káváházakun 
kívül egyébként a Kákóci-uti Adria- 
kávéházat is eladták és pedig (Lruber 
Józsefnek, az Erzsébet-körut 0 sz. a. 
volt »Mulatö« egykori népszerű gazdá
jának. Ez 100 ezer, mig a Wagner ka 
véház, melyet Berger Szilárd vett meg, 
70 ezer koronába került. A drága, de 
mindazáltal jó  vételekhez kiváriunk sok 
szerencsét.

Bonyhátion a Walter-féle és Burtn 
Izidor ismert szakember által vezetett 
fogadó a m. hóban átalakíttatott és 
ugyanekkor ujan és nagy kényelemmel 
rendezfetett be.

Segesváron a Bárány fogadót e hó 
elején Grossmann János, a Miihsain 
kávéháznak + éven át volt föpincére 
átvette, s a régi szakember ezen uj 
üzletet, melynek 1<> kényelmes és olcsó 
szobája és több szép helyisége vau. 
máris a legjobb forgalomba hozta. 
Törekvő szak társunknak sok szeren
csét kívánunk.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Egerben 
•Széchenyi fogadó étterme föpincéri ... 
hói Werkmeister János szaktársunk töltötte be. 
■lánosházán a nagyfogadó főp. állását Kariovii 
J. és Horváth István a rumi nagvvendéglő főp. 
állását töltötték be. Simon Jenő a repcelak, 
nagyvendéglő és Neuman József a zalalővői 
nagvvendéglő főp. teendőit intézik. Mitrovicán 
a Kovács fogadó főp állását Pikl Károly töl
tötte be : az éthordói állásokat n. itt Goethe I ái 
és Fnskits János foglalták el. Szombathelyen 
az Elité kávéházban Kálmán István, ki "ott 
már régebb idő óla működik, a föpincéri teen
dőket vette át. Németh István a Hungária--'. ■- 
gadó sörcsarnoka föp. állását töltötte be. La
dányi Mihály Cegléden a Központi fogadóban 
éthordói állást foglalt. Selmecbányán Blmer 
Márton ...Metropol • fogadójában a föp. állast 
Bleier Jenő tölti be. BIeier Elek u itt étin 
állást foglalt. Lcnyik Gyula a Salgótarjáni l*o 
lá'-sek-féle fogadóba ni. éthordó lépett be. Sit- 
key Kálmán a zólyomi Városi szállodában m. 
éthordó működik. Nagyváradon a Zöldfa fo
gadó kávéházi föp. állasát Wciszberger Jenő 
töltötte he; a vasúti vendéglőben Schaffhau- 
ser János és Krajcsik István éthordói állást 
foglaltak el. Kolozsvári az Ács étteremben 
Horvátit Endre föp. mellett az éti., állásokat 
Kovalcsik István és Szabó János, a Newyork 
fogadó éttermében Kovács Árpid főp. mellett 
Waldner Károly és Stöckl Kálmán éthordok 
nyertek alkalmazást. Brassóban a Sétatéri ét 
teremben a főp. állást Tóth Antal tölti be. míg 
u. itt az éth. állást Freit Alajos foglalta el. Az 
újonnan nyílt Transylvánia étteiem főp. állásál 
Weisz Béla és u. b. az éthordói állásokul 
Kmpper János, Dömötör Mihály, Pakurári 
Sándor és Strobm Gusztáv foglalták el. Ko
lozsvárt a Nemzeti kaszinó föpincéri állását 
Grob Károly foglalta el. Szolnokon a Lovd 
kávéház főp. állását Pótlók M. Mihály töltötte 
be. Fogarason a Merkúr fogadó főp. állásál 
foú Imre foglalta el. Kovácsits Fái az Erzsé
betvárosi Takarékfogadóban éthordói állást 
nyert Bognár Mihály Léván a Nemzet, káv. 
ház föpincéri állását töltötte be. Scpsiszeatgyür- 
gyön a Városi nagyszálloda föp. állását Ékes 
Lajos és ii. ott az éth. álási Nyiry László' 
foglalták cl. Csíkszeredán a Kossuth íogadóbai 
Messer Jakab főp. mellett Bara József éti. 
állást töltött be. Bandel Sándor Orsován a 
Magyar Király fogadó főp. állását tölt. he. Bu 
dapesten a Koltav J. féle vendéglőben Offen- 
bacher József éthordói állást foglalt. ,
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Szerkesztői üzenetek.
T. M fogadás és Sz í. . . Azok .az értesítők 

a sörgyári részvények jegyzésére szolgáló 
vekre (Alapítási tervezetek) vonatkoznak. Ke

gyeskedjenek csak és pedig lehetőleg akként 
eleget tenni I. szaktársaink amaz értesítőknek, 
hogy az ott lévő sörgyári akták legalább 
250 —300 jegyzéssel érkezzenek vissza a szerv.- 
bizotsághoz. Hasonló szives buék! — D. S. 
Szeged. T. szaktársunk bizonyára nem olvasta 
a Fogadónak ama közleményeit, amelyek a 
hasonló bankokkal foglalkoztak, s amelyeket 
a Fogadó következetesen pincér-nyuzdának 
nevezett, igaz ugyan, hogy nem a saját ki
találásából, hanem a szaktársak közt való hal
lomás folytán, ami az első esetben jeleztetett 
is. Nos és alkalmazható-e más jobb elnevezés 
a szónak szatirikus igazsága értelmében, avagy 
nem-e híven festi ez annak a kérdésnek a/, 
állapotját, amiben eme derék bankjaink leled- 
zenck és ami azt is igen szépen és világosan 
megérteti, hogy az ilyen bankok se nem buk
hatnak. se nem veszthetnek, csak nyerhetnek, 
még akkor is, ha mindjárt tiz tagnak is he
gedülte el Szent-Gábriel 2— v (összegben 24 30i 
ezerre rugó ovadékját, amit ez esetben, mint tet
szik is tudni — nem a bank, hanem a bank
nak többi tagjai tartoznak megtéríteni. Az 
efélc óvadék csoportokkal kapcsolatos bankok 
különben nemcsak ezen, de minden eshetőség
gel szemben és jó eleve biztosítják magukat, 
azért is szedik a különféle címeken megállapí
tott dijakat, amiket ha figyelmesen és a pin- 
céri érdekek igazi jóakarójának szemüvegén 
nézünk át, arra az eredményre jutunk, hogy 
az a pineér-nyuzdai kifejezés még nem is 
olyan nagy valami. Ebben az ügyben ez a mi 
álláspontunk. Ami pétiig a szervezkedés ügyét 
ületi. erre megfelel a mai számunkban közölt 
.Szervezkedés*, amiben úgy véljük, hogy t. 
szaktarsunk ismét az az igazi harcos és jó 
magyar katona lesz. aki a régi időben volt.

V. J Kolozsvár. A családapai kötelezettségnek 
híven való betartása legszebb ezen a világon. 
S midőn ezt a nemes vonást szaktársunkban 
mindennél többrebecsüljük, egyben köszönettel 
nyugtatjuk a különféle dijak tekintetében tett 
becses intézkedését. Szives üdv! — K. Gy. 
Baranya. Azt Írja, hogy az a finánc perelni, 
vagy a szivarárulás jogát akarja elvenni, ha 
még egy ily eset ismétlődik. Hát azért ön mit 
se féljen, hanem miként eddig, ezután is adjon 
neki egy trabukot és egy szipkát és vasaljon 
be szépén egy piculát, s a fizetésnél tessék oda 
konkhulálni, hogy a szivar ártöbblet a szipka 
ára volt. Majd az a finánc ur többé nem baka- 
fántoskodik. — K. M. Eperjes Az értesítés 
tévedésből ment, s a jelzett díjért ezúton is 
szives köszönetiink és — üdv! — G. I. Maros- 
vásárhely. A hiányzó lap vagy az utón, vagy 
az ottani postán tévedett el, mert a többivel 
innen elküldctctt. Másikat nyomban menesz
tettünk. Buék! — N. L  Szombathely. Nevet L 
szak társ nevet. — e nélkül a lapok még le. 
vélre se szoknak válaszolni. — B L. Buziás- 
Irásbeli szives jelentésé! és az ó és újban tel
jesített díjazást hálás köszönettel nyugtatjuk 
és — b. u. é. k. — S. J- Szatmár. A szép 
kövérre hizlalt siskát, valamint Törley kaszinó
ját köszönjük s hasonló jó ápititust és egészséges 
a. u. évet kívánunk! — K. A Kassa. A határ
időhöz kötött szerencsekivánatival szemben a 
mi viszont] kívánalmainkat a határtalanságig 
nyújtjuk és fejezzük ki. Szóval, a Rákóciak 
nagy nemtöje mentül több jóval áldja meg. — 
B F és C. F. Kolozsvár. A b. soraikban emlí
tett Vet récét is, de a Lucullus-féle savanykás 
Vetrecét is kóstoltuk és mondhatjuk, hogy 
egyik is másik is kitűnő, ha — jól van ké
szítve. Az a kérdés most már, hogy szaktár
saink kóstolták-e azt a galuskát és — jónak 
találták-e ? A hiba. vagyis az a bizonyos szé
gyen itt a nemjúságban és nem a kincses- 
városban rejlik. Egy ebekben — b. u. é. k. —
F S. Temesvár. Olyan kiadványt újat nem 
osmerünk, s nem is hisszük, hogy volna. 
Mindazonáltal forduljon egy ottani könvv- 
Kereskedőhöz, aki a budapesti és bécsi össze
köttetései alapján azonnal megmondhatja, hogy 
létezik-e ?

Bugaciából.
Tisztelt szerkesztőség! Boldog uj 

évet! Hogy méitóztatnak magukat 
érezni? Én úgy érzem magam, mind 
akit elpáholt álíapotbank csiklandoznak 
azért, hogy kacagjon. Kacagnék is, ha 
ez a nevezetesség nem az én kartár- 
saimmal és igy velem is űzetnék. Ka
cagnám azt, hogy egy pár gyerek em
ber és egy pár dologtalanul élni akaró 
ember minket megtesz szocialistáknak, 
nemzetközi értelemben és ugyanazon 
kaptára húzza rá a mi ügyünket, a 
melyről a csizma és cipö-készitő em
bertársaink az ő ügyüket lehúzták. 
Emez absolut uralkodni akaró gyerek 
emberek, inegakarják tagadtatni azt a 
szent érzelmet, amely nélkül pincér ez 
országban eddigelé nem élt —  a ha- 
zafiságot —  és bele avatkoznak a mi 
személyes jogainkba és korlátozni akar
ják egyéni szabadságunkat is.

A nagy hatalom (?) azt mondja: te 
itt nem dolgozol! — te ezt nem olva
sod ! —  teneked ezl nem szabad mon
dani! —  ha mégis ezt teszed, bojkot
tot kapsz! Hallom, hogy újabban min
den szándékot, még nősülési ügyét is 
köteles bejelenteni a pincérség, hogy 
ehhez a magas szervezet hozzájárulá
sát megadja. A tulipán már boykottot 
kapott: manap Mis Maud Allan módra 
kell felszolgálni, különben — reszkess 
óh Bugacia'. az az szegény kartársam, 
mert megesz a nemzetközi gyereksereg. 
Nézzük ezért a sokoldalú reszkessért 
mit is kapunk hát mi pincérek?

Jogunk van fizetni és pedig úgy, 
hogy abból a nemes csizma, kaptafa 
és a minduntalan sztrájkoló kömives 
embertársaink kényük kedvük szerint 
egész even át sztrájkoljanak: jogunk 
van hallgatni, —  az ő eljárásukat nem 
bírálni, mert hiszen ök a mindent- 
tudók, a bölcsek s a —  bojkott végre
hajtói !

Hogy méltóztatik gondolni a t. szer
kesztőség, hogy ez soká igy fog ma
radni ? Én úgy vélem, hogy nem. Azt 
hiszem nem fog még egy boldog újévet 
érni ez a —  gyerekszocializmusi ura
lom. Miről egyébként a jövő levelem
ben. Addig is — boldog újévet!

Boykott József.

NYILTTÉR*).

N y i l a t k o z a t .

A „Kristály vizet, mint kitűnő tiszta forrás
vizet magam is szívesen iszom és orvosi gya
korlatomban is szívesen rendelem

Dr. Gerlóczy Zsigmond, 
egyetemi magántanár, 

a Szt.-László kórház főorvosa.

*) E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a 
szerkeeztóeég.

HÉTRŐL — HÉTRE.
Szenzációk

a bécsi Kari fogadó.
Az idei ujesztendőt megelőző és kö

vető napokban, kellemes helyzetük volt 
a lapoknak, és pedig szenzáció dolgá
ban, amely — hála az újabb Klió 
őfenségének — volt elég és nevezetes. 
Igv pl. a margitszigeti se orvos, se 
fogadós Szabó Károly esete, vagy a 
párisi pikolóból lett bankár tönkre- 
menése, nemkülönben az amerikai 
mormon vendéglős hét szép felesége 
—  mind igen hálás és kellemes számba 
mentek — lapszempontból. Mindez 
azonban semmi, vagy csak nagyon kis
miska volt ahhoz, hogy Szemere Mik
lós megint kártyázott és — veszített 
(igaz hogy csak 140 ezer koronát.) 
Az igazi szenzáció — bár igen hiá
nyos igazsággal — tehát ez volt, azaz 
csak lett volna, ha azt a szegény bécsi 
• Hotel Erherzog Karit* kapcsolatba 
nem hozzák az eset hősével, úgy tud- 
nillik, hogy Szemerét a bécsi » Erher
zog Karl« lakójának teszik meg, holott 
a szegény Kari fogadót már hetek óta 
bontják, bontják s úgy. hogy már talán 
a fundamentum kövei se látszanak.

Szegény anyám.
Messze bérces Baranyában,
Annak is egy kis zugában.
Van egy falu, s abban szélrül.
Egy kis házikó fehérül.

A  kis háznak ablakában,
"kirágok nyílnak sorjában;
Ki azokat ápolgatja —
Könyével is locsolgatja.

És ilyenkor búba, könybe.
Elmereng a szegény lelke;
Vajon hol van, vajh ki tudja —
Az ő szeretett magzatja.

Majd kinyitja az ablakot;
Tán valaki kopogtatott?
Vagy a fia lenne talán, —
Véli az én szegény anyám.

Pedig senki sincs ott kívül.
Még talán a szél se rezdül,
D’ azért kinéz az ablakon,
Az a kedves öreg asszony . . .

Matsád János.

A pap és a koesmáros.
Mi külömbség a pap és a kocsmá- 

ros között?
Hock János, az aranyszáju pap és 

orsz. képviselő, a bpesti kocsmárosok 
ipartársulatának e hó 5-ki arckép-le
leplezési ünnepélyén tartott szónoklata 
egyik érdekes hasonlatában, ezt a kér
dést igy oldotta meg;

—  Keresztel mind a kettő: a pap 
is, meg a koesmáros is . . .

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




