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Haladás.
Újult erővel fognak hozzá szaktár

saink az egész országban a szervezés 
munkájához. Újabb és újabb szakbeli 
ipartársulalok alakulnak. És ez azt az 
örvendetes bizonyítékot adja, hogy a 
vendéglősök és kocsmárosok mindenütt 
belátják az egyesülés szükségességét. 
Ennek felismerése képezi a rugót, az 
alapot a célirányos munkához.

Szakmánk el van hanyagolva, a köz
terhek napról-napra emelkednek és 
ugyanezekkel lépést tart az általános 
drágaság, a nép elszegényedése és a ki
vándorlás. Egyesülni, szervezkedni kell, 
hogy a vendéglősök-kocsmárosok meg
védhessek érdekeiket és hogy erre nézve 
a kormánytól jóakaratot és támogatást 
kérhessenek —  egyesült erővel.

Ha tizen-huszan óhajtanának valamit 
elérni, kivívni, hát ugv bizony csalód
nak. Mert úgy tudjuk a gyakorlatból, 
hogy ilyen módon semmit sem lehel el
érni. Azért kell egyesülni, hogy minél 
nagyobb számban foghassanak szaktár
saink a munkához. És hogy ez a felfo
gás és meggyőződés átment már szak
köreink köztudatába, azt igazolja az 
ipartársuiatok sűrű alakítása.

Ugyanezt látjuk Horvát-Szlavon- 
orszagban is. Ottani szaktársaink is 
erre a meggyőződésre jutottak. Belátták, 
hogy csakis egyesült erővel javíthat
ják gazdasági helyzetüket. Ennek a 
meggyőződésnek egyöntetű kimondására 
tartották első kongresszusukat és elha
tározták, hogy minden nagyobb helyen 
ipartársulatot létesítenek, mely a zágrábi
nak lesz a fiókja. Ezzel az eljárással 
erős központot akarnak teremteni.

A » Budapesti kocsmárosok ipar- 
társulata« e hó 20-án tartott közgyű
lésén szerencsésen választotta vezetősé
gét, mert valamennyien munkakedvü 
férfiak, kik feladatuk magaslatán álla
nak uj elnökükkel az élén.

Arról értesülünk, hogy az ipartársulat 
minden késedelem nélkül hozzáfog az 
országos kocsmárcs-szövetség elő
munkálataihoz és mihelyt ezekkel el
készül, a vidéki szaktársakkal egyetem 
ben megalkotja az országos kapcsot, a 
szövetséget.

Tehát haladás az egész vonalon! És 
igy kell ennek lenni, mert a tespedés 
visszafejlesztést, a nemtörődömség ma- 
radiságot jelent.

A többi ipari szakmák haladásával

lépést kell tartani a mi szakmánknak 
is, mert nálunk elég sok baj van. 

Tehát csak előre!

Vendéglősök sörgyára.
XXX.

Nem szerezzük meg az örömöt a ven
déglősök sörgyára ellenségeinek és a 
sörkartel szövetségeseinek és barátainak, 
hogy mi is leszereljünk. Nem szerelünk 
le: hadd dühöngjenek, hadd legyenek 
kénytelenek tudomásul venni, hogy az 
eszme él, mert életre való: hadd lássák, 
hogy lehet egy nagy gazdasági és az 
italmérési ipar közérdekére nézve nagy- 
fontosságú dolog iránt önzetlenül lel
kesedni.

Igenis. Lelkesülni tudunk az eszme 
iránt, mert amint már többször kifejez
tük, megvalósíthatónak és megvalósi- 
tandónak tartjuk. Ez a meggyőződésünk. 
Ha lehetséges, hogy a sörgyárak kartelt 
kötnek, az italmérőknek drága pénzük
ért feltételeket szabnak: ha lehetséges 
az italmérőket a kartell utján annyira 
lealacsonyítani, hogy akarva nem akarva, 
alázatos szolgai szerepre legyenek kár
hoztatva, — akkor lehetségesnek kell 
lenni a felszabadulásnak is. Lehetséges
nek kell lenni, hogy az italmérök ma
gukon segítsenek. És lehetséges is és 
fognak is magukon segíteni.

Mert nézzük csak, hogyan is áll ez a 
dolog. A sörgyárak a részvények nye
részkedésére alapitolt vállalatok. Elké
szítik a sört, de nem azért, hogy azt 
raktáron tartsák, hanem azért, hogy 
ezen túladva, befektetett tőkéjük után 
minél nagyobb hasznot vonhassanak ki. 
Ez a magáu vállalatok természetrajza 
általában.

No, de aztán, hogyan adjanak túl a 
sörön ? A sörtfogvasztó közönség nem 
járhat el a sörgyárba sört fogyasztani, 
hanem kell közvetítő, ki a sörgyár ter
mékeit a közönség rendelkezésére bo
csátja. Ez a közvetítő senki más, mint 
az italmérő iparos Ebből tehát világo
san az tűnik ki, hogy a sörgyár rá van 
utalva az italmérőre, de kitűnik az is, 
hogy a közvetitő italmérő a sörgyárnak 
az a vagyontgyüjtő és vagvontszerzö 
közege, ki a részvényesek nagy hasznát 
és az igazgatósági tagok nagy tantiémeit 
megszerzi —  fáradságos munkájával.

A viszony igy áll. Most a sörgyárak 
közös vagyoni érdekeik megvédésére 
összebeszélnek és megállapítják közösen

és egységesen a sörárakat. A közvetitő 
és nekik vagvontszerzö italméröket ilyen 
karlel folytán a megmásithatlan sörárak 
megállapítása által kényszerhelyzetbe 
juttatják. Vagy elfogadják az árakat, 
vagv nem kapnak sört. De miután az 
italmérök üzleti érdekeiknél fogva a sör
árakat kénytelenek elfogadni, a kény
szerhelyzetben tehát ők maradnak a 
vesztesek.

De a sörkartel evvel nem elégszik 
meg. Van még egy megszégyenítő prak
tikuma. Megköti az italméröt annyira, 
hogy nem változtathat a sörbeszerzési 
forrásán. Meg kell maradnia olt, ahol 
a kartel megkötése után a sörét besze
rezni kezdte. Most már akár hogyan 
szolgálják ki, boszankodhatik amennyit 
akar, elégedetlen lehet egészen a türe
lemvesztésig, onnan kell vennie a sört, 
ahonnan venni kezdte, mert ha változ
tatni akar, vagy nem kap sört, vagy 
4—6 koronával drágábban kell fizetnie. 
Ebből a többletből az a sörgyár, amelyet 
otthagyott, a felét kapja. Tehát kelten 
is húznak tőle hasznot, mert a kartel 
igy parancsolja.

A vendéglősök sörgyára ellenségeinek 
és a kartel imádóinak ez az állapot 
természetesen nagyon tetszik. De nem 
tetézhetik az önérzetes embernek, nem 
tetézhetik az ekként megalázott ital
mérőnek.

És ennek az állapotnak véget fognak 
vetni előbb-utóbb. A megalázás melleit 
hisszük, nem sokáig fogják az iialmé- 
rők azt a rengeteg hasznot a sörkar- 
telnek a gyomrába dobni, hanem fel
szabadítják magukat, és a saját javukra, 
a saját hasznukra fognak dolgozni 
Legalább tudni fogják, hogy mért 
vesződnek.

És ezért van létjogosultsága a ven
déglősök sörgyárának. És ezért fog 
létre jönni. Csak türelem, tisztelt 
reakció és kartel!

A Budapesti Kávésipavtársulat 
közgyűlése.

A Budapesti Kávésipartársulat 1907. 
március hó 18-án tartotta 92-ik r. é. 
közgyűlését. A közgyűlés egyik főtár
gyát'ezúttal is az Ipartársulat és a 
kávéssegédek szakegylete közti 
egyezmény képezte, amelyet a nem
zetközi alapon szervezett kavéssegédek 
vezetősége azon okból nem fogadott 
el, mert az ipartársulat e kávésok
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fölött való uralom jogát (a  kizárólagos 
helyközvetitési jogot) nem adták meg 
a vezetőségnek. A nemcsak a kávés
segédek, hanem a kávésok fölött is 
uralkodni vágyó és a hatalmaskodás 
hóbortjától teljesen elkapatott vezető
ségnek ez a fénye egyébként maga 
szabott irányt u közgyűlés menetének 
s megteremtő a kávésok egységes és 
önálló véleményét, amit sikernek is 
mondhatunk, mert ez a kávésfőnökök 
és alkalmazottak közti békés együttes 
munkálkodást a terrorizáló vezetőség 
letörésévnl rövidesen és állandóan 
biztosítja.

A közgyűlésen e fontos pontok kö
vetkeztében a tagok nagy számban 
vettek részt. Jelen volt továbbá Go- 
recky Zsigmond h. elöljáró, az ipar
hatóság és dr. Soltész Adolf titkár az 
orsz. iparegyesület részéröl: a »Foga- 
dóto Matsád János munkatársunk 
képviselte. —  A  közgyűlést Némái 
Antal nyitotta meg s megnyitó sza
vaiban rámutatott arra, hogy majd
nem mái öt év óta kizárólag az al
kalmazottak ügye foglalkoztatja az 
ipartársulatot. Noha iparunk nincs 
képesítéshez kötve, —  úgymond — 
alkalmazottaink mégis többet ke
resnek. mint bármely más iparbeli al- 
alkalmazottak; ami jogos követelésük 
volt alkalmazottainknak, azt mindig 
teljesítettük is. Az ipartársulat már 
évekkel ezelőtt a díjtalan állásközve
títés mellett foglalt állást és már ré
gen megadta a heti kimenőt. Ha azon
ban mindez még sem elég, akkor nem 
tudhatja be azt másnak, mint egyes 
emberek tervszerű izgatásának. — A 
közgyűlésről szóló jelentést egyébként 
a következő jegyzőkönyv tartalmazza: 

Jégyzőköoy v.

Fölvétetett Budapesten, 1907. évi 
március hó 18-ik napján, a budapesti 
kávésipartársulat 92 rendes évi köz
gyűléséről.

Jelen voltak. Némái Antal elnök, 
Harkai Mór tiszteletbeli alelnök, 
Berger Leó alelnök, Gruber Károly 
ellenőr, dr. Kemény Géza titkár és 
53 ipartársulati tag.

7. Némái Antal elnök megállapítja, 
hogy a tagok az alapszabályok 57. £- 
ában megállapított határozatképes 
számban jelentek meg. A közgyűlést 
délután 5'/í órakor megnyitja és be
jelenti, hogy az alapszabályoknak meg
felelő indítvány hozzá nem érkezett. 
Azután melegen üdvözli az iparhatóság 
részéről megjelent Goreeky Zzigmond, 
IV- kér. h. elöljáró urat és az országos 
iparegyesület képviseletében jelenlevő 
dr. Soltész Adolf titkár urat. A mai 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére Kallós Márkus és Ulits Lőrinc 
urakat kén föl.

8. Az 1907. évi február hó 18. 
napján tartott rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyve fölolvastatván, észrevétel 
nélkül hitelesíttetett.

9. Elnök jelenti, hogy a napirend 
szerint az évi jelentés és zárószámadás 
tárgyalása következik.

A közgyűlés az évi jelentést és a 
zárószámadást fölolvasottnak tekinti, 
azokat tudomásul veszi és a számadásra 
köteles elnökségnek, választmány
nak és fölügyeló-bizottságnak a 
fölmentvényt megadja.

10. Tárgyaltatok a választmány 
javaslata a folyó évi költségvetés meg
állapítása iránt.

A közgyűlés Gárdonyi József in
dítványára utasítja a választmányt, 
hogy az ipartársulat irodájába a tele
font vezettesse be. Az e célra igényelt 
300 korona előfizetési dijat a közgyű
lés megszavazza és ehhez képest a 
választmány javaslatának módosításá
val az irodai szükségleteknél (kiadások
3. tétel) az előirányzatot a jelzett 
összeggel fölemelve, a folyó évi költség- 
vetést 6100 K. bevétellel és 5942 K. 
kiádással állapítja meg.

11. Tárgyaltatott a választmány 
javaslata a budapesti kávéssegédek, 
kávéfőzők, és konyhalegények segély
alapja c. alapítvány elfogadása iránt.

A közgyűlés hozzájárul a választ
mány javaslatához és ehhez képest 
elhatározza, hogy a „budapesti kávés- 
segédek, kávéfőzők és konyhalegények 
segélyalapja*4 című alapítványt az 
ipartársulat elfogadja és azt örök 
időkig az alapitó-levélben meghatáro
zott célra kezelni fogja.

12. Elnök jelenti, hogy a napirend 
szerint a választások vannak soron.

A közgyűlés a szavazást mellőzi és 
a kijelölő bizottságjavaslatát egyhan
gúlag, fölkiáltással fogadja el. Ehhez 
képest megválasztattak:

választmányi rendes tagoknak: 
Boáé Adolf, Evva Lajos, Salzer 
Ignác, Szeiffert Antal, Sztanoj Miklós, 
Weingruber Ignác;

választmányi póttagoknak: Illits 
Gyula, Ólmosi József, Upor József: 

fölügyelő bizottsági rendes tagok
nak: Fanto Henrik, Gárdonyi József, 
Wertlieimer Lajos 

fölügyelő bizottsági póttagoknak: 
Sprung János, Strausz Antal: 

a kávéssegédek és kávéfőzők 
segélyalapját kezelő bizottságba: 
Berger Leó, Gruber Károly, Harsányi 
Adolf, Holstein Zsigmond, Weingru
ber Ignác. (Folyt, kőv.)

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK 

Közgyűlések.
A »Budapesti Koesmárosok Ipar- 

társuíata« e hó 20-án tartotta V. 
rendes évi közgyűlését Springer Jó
zsef elnöke vezetése alatt. A határo
zatképesség konstatálása után Szües 
Béla társulati titkár felolvasta a zár
számadás főbb tételeit, minthogy ezt 
a közgyűlés általában felolvasottnak- 
tekíntette; felolvasta az 1907. évi költ

ségelőirányzatot, amit a kögyülés tu
domásul vett és jóváhagyott s minden 
irányban megadta a felmentvényt

A közgyűlés legérdekesebb tárgyát 
az uj tisztikar választása képezte. 
Azért volt érdekes, mert az eddigi 
elnök, Springer József szaktársunk 
nem fogadta el újból a neki felajánlott 
elnöki tisztet. Felajánlották az elnök
séget Horváth József szaktársunknak 
is, de egyéb nagymérvű elfoglaltsá
gánál fogva ő sem vállalhatta el. A 
jelölő-bizottság ezután Janura Károly 
szaktársunkat, a »Fogadó« kiváló 
munkatársát, ajánlotta az elnöki tiszt
ségre, kit azután a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag meg is v á 
lasztott.

Springer József és Horváth József 
szaktársunkat a közgyűlés egyhangú
lag az ipartársulat tiszteletbeli elnö
kévé választotta.

A  választás eredménye ime ez:
Elnök: Janura Károly. Alelnőkök : 

Spitzer István, Mészáros Imre. Pénz- 
tárnok: Fehér Sándor. Számvizsgáló 
bizottság: Baver János, Sági József, 
Bar* csehek Ernő. Választm ányi ren
des tagok: Aszner János, Bischof Pál, 
Braun 6t)a, Blumenstádter Kálmán, 
Csémy Gábor, LLwalla János, DolLjjg 
Frigyes, Fehér János, Fludorovits 
István, Gregorits Simon, Gömbös Lajos, 
Jankó Ferenc, Kossá János, Kerekes 
Pál, Miskey Lajos, Nofitzer Károly, 
Nagy Ignác, Schmauder József, Soro- 
nits Ferenc, Schiller Vince, Tompa 
Lukács, Tieber Ferenc, Vickó Pál és 
Wurglits Antal. Választmányi pót
tagok : Róth Manó, Hohl Sebestyén, 
Scháíl'er Hubert, Braun Ármin, Bors 
Antal, Cada Adolf. A  választmány 
tiszteletbeli tagjaivá választattak: 
Molbig Antal, Leimeter József, Pill- 
mayer Ferenc, Sehmidt Pál, Stark 
István és W olf Pál.

A választási eredmény kihirdetése 
után küldöttség indult az uj elnökért, 
ki a közgyűlésen megjelenvén, nagy 
éljenzéssel fogadtatott. Springer József 
közölte az uj elnökkel a választás 
eredményét és átadta neki az elnöki 
széket. Janura Károly szaktársunk 
megköszönvén a bizalmat, az elnöki 
állást elfogadta és Ígérte a társulat 
ügyeinek célirányos vezetését.

Az ipartársulatnak őszintén gratu
lálunk választásához, úgyszintén sze
rencsét kívánunk Janura szaktársunkat 
elnöki tisztéhez. A »Fogadút« Matsád 
.1. és Junger M. képviselte.

A ■ Budapesti szállodások, vendég
lősök és koesmárosok ipartársulata« 
e hó 21-én tartotta 33-dik évi rendes 
közgyűlését Gundel János szaktársunk 
elnöklése alatt. Az évi jelentés tudo
másvétele, és a felmentvény megadása 
után megállapították a költségelőirány
zatot és áttértek a tisztikar választá
sára. A választás eredménye a követ
kező; Elnöknek egyhangúlag újra
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Gundel Jánost választották meg. al- 
elnöknek : Maloschik Antalt, pénztá
rosnak: W ilburger Károlyt A  vá- 
lasztmány rendes tagjai lettek: 
Baar József, Bittner Alajos, Blaschka 
István, Csuti Gyula, Ehm János, Ebner 
Ferenc, Förster Konrád, Fürst Tivadar, 
Glück Frigyes, Haek István, Jajcai 
János, Kamarás Mihály, Kovács E. 
Mátyás, Kramer Miksa, id. Krist Fe
renc, Mádai Lajos, Miiller Antal, Mayer 
József, Neisiedler Géza, Nősek Ignác, 
Palkovics Ede, Puládi László, PeJa- 
novits József, Pelzmann Ferenc, Prindl 
Nándor, Putnoki István, Schnell József, 
Stadler Károly, Steiner Pál és Sziics 
Lajos. P ó ttagok : Doktor László, Döeker 
Ferenc, Lukács János, llofbauer 
Lipót, Hruska János, Kass Béla, Keréc 
Ferenc, Kreisz István, Maloschik Fe
renc, Schermann Sándor, Seich Károly 
és Wilburger J. Antal. Számvizsgálók: 
Glück Erős, Kommer Ferenc és Lip- 
pert Lajos.

A közgyűlés után a Budapesti szál
lósok, vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulatának íe/neíkező-egyesülete 
tartotta meg közgyűlését. A jelentést 
és a számadást a közgyűlés jóváha
gyólag tudomásul vette, s megújította 
a választmányt.

A zágrábi kocsmárosok kongresz- 
szusa. E hó 14-én a Ilorvát-szlavon- 
országi szállodások, kávésok és kocs
márosok országos kongresszust tartot
tak melyen mintegy 600-an vettek 
részt. A tanácskozás tárgyát ugyanazon 
anyag képezte, amelylyel a múlt évben 
Budapesten tartott országos kocsmáros- 
kongresszus foglalkozott. A kongresz- 
szuson a „Budapesti kocsmárosok 
ipartársulntat1 elnöke és titkára által 
képviseltette magát. A kongresszust 
a horvát szakipartársulat elnöke : Hur- 
ják Máté nyitotta meg és vezette.

Határozatokat hoztak arra, hogy az 
ipartörvénybe vétessék fel, hogy az 
italmérési-ipar a képesítéshez kötött 
iparágak közé tartozik. — Szatócsok
tól, fűszeresektől stb. vonassák be 
az italmérési engedély. —  Pincérképzö 
szakiskolák állitandók és az italmérési 
pályára lépőtől megkövetelik, hogy 
megfelelő iskolai képzettsége (4 közép
iskola) legyen. — A két év óta fenn
álló saját fogy. és hitelszövetkezetüket 
átalakítják »bankra« és felszerelnek 
közös nagy borpincét arra a célra, 
hogy a kisebb kncsmárosokat kivegyék 
a borkereskedők kezéből. Elhatározták 
továbbá, hogy kocsmáros-szaklapct 
indítanak.

A kongresszus után a horvát kocs- 
máros-ipartársulat közgyűlését tartotta, 
melyen a tisztikart is megválasztották. 
Elnökké ismét Hurják Mátét, alel- 
nökké : Smidt fogadóst választották. —  
A kormányhoz üdvözlő távirat küldé
sét határozták el.

A  közgyűlés után a kongresszus 
tagjai közös lakomára gyűltek össze, 
mely a horvát honvédzenekar hangjai

FOGADÓ

mellett kitűnő hangulatban tartotta 
együtt a vendégeket a késő délutáni 
órákig. A felköszöntők során a ma
gyar szaktársakat is felköszöntötlék, 
mire a zenekar a Rákóci-indulót 
játszotta.

Ugyanazon nap este táncvigalomra 
jöttek össze a családok és a mulatság 
csak a hajnali órákban ért véget.

Igazán örülünk, hogy a magyarok 
példaadásán okulva. Horvát-szlavonor- 
szág szakkörei is megindultak, hogy 
gazdasági viszonyukat komoly tanács
kozás tárgyává tegyék. De örülünk 
annak is, hogy az ottani szaktársaink 
a magyarokkal egvetértőleg járnak el. 
ami gazdaságpolitikai szempontból igen 
nagy horderejű lehet.

Tisztújító közgyűlés. A » Pécsi Pin
cér-egylet f. év február 25-én tartotta
r. évi közgyűlését, ezen tárgysorozat 
mellett: 1. pénztári jelentés, 2. a tisz
tikar fölmentvénye és uj tisztikar vá
lasztása és 3 indítványok tárgyalása. 
A pénztári jelentés inegtélele után a 
választás ekként ejtetett meg. Elnök 
lett: Frank Izidor, alelnök: Cserno- 
vits Sándor, pénztárnok: Sörös Mi
hály, jegyző: Gutgeszell Lajos, fel
ügyelő és helyettese: Dorn János, 
Teszécsek László és könyvtárnok: 
Vittek Bertalan. Választmányi tagok 
lettek : Pintér Nép. János, Meggy essy 
Lajos, Sámson István, Nagv Kálmán, 
Nagy Gyula, Vásárhelyi Győző, He
gedűs Znb'eicky  Hugó, Jakab Jakab, 
Fischer Ödön és Verb János. Pótvá
lasztmány : Kümmelberg Mihály. Hor
váth Mihály, Kokas István és Szik- 
szay Ferenc. Egyleti ügynök : Jurá
nyi József. A közgyűlés a legnagyobb 
rendben reggeli 5 órakor ért véget.

Újjá alakulás. E címen megírtuk, 
egy hozzánk beküldött nagyváradi lap 
után, hogy az ottani felforgatok akna 
felrobbantási munkája nem sikerült. 
Váradi tudósítónk most egyes, a köz
leményekbe tévesen hozott kérdésekre 
nézve küld tüzetes értesítést, amelyet, 
miután térszüke miatt egész terjedel
mében nem közölhetünk, kivonatosan 
adjuk a következőkben: Az 1907. év 
január havában tartott választmány
nak a titkár hanis jelentést adott az 
alapszabályok módosítását illetőleg, 
minek következtében a választmány 
fel akarta függeszteni, de ő lemondott 
és ezt tudomásul vették. A titkár el
járása küvetkezményekép az elnök is 
lemondott, mert ez irányban egyik- 
választmányi tag megtámadta. Az 1907 
február 20-iki rendkívüli közgyűlés 
hozott szabály ellenes határozatot, a 
inennyiben ok nélkül zárt ki tagokat 
és nem volt határozatképes, amit az 
újabban összehívott közgyűlésen visz- 
sza is vontak és Magéi Gyula indít
ványára utastva lett az uj tisztikar 
60 nap alatt a helyközvetités házi 
kezelésbe vételére.

3. oldal.

Országos Pincér Szövetség.
Meghívó. Az »Országos pincér-szövet

sége 1907. évi április hó 9-én, d. u. 3 
órakor Budapesten, a Sastőr-ben tar
tandó alakulóköz gyűlésére.

Napirend: A szövetség alapszabályai
nak megállapítása.

A közgyűlésen csakis a szövetség 
szervező-bizottsága által kiállított meg
hívóval lehet résztvenni. Meghívót kívá
natra — minden pincér — szaktárs 
kaphat, aki eziránt szóval vagy levél 
utján az »Országos pincér-szövetség® 
szervező-bizottságához (Vili.. Bükk Szi
lárd-utca 5., 11. 7. sz. a.) fordul.

Amelyik szaktársunk meghívót kap, 
kérjük, hogy okvetlenül jelenjen meg a
közgyűlésen.

A szervező-bizottság.

Nemzeti ünnep Győrött.
Az „Országos Pincér Szövetség11 győri fiókja

1907. évi március hó 15-iki ünnepélye:
A múlt számunkban rövidesen jelzett 

győri március 15-iki ünnepély neveze
tessé és emlékezetessé tette az ottani 
vendéglős, kávés és pincér szak
társaknak március idusát. A neve
zetes szép ünnepet a győri vendéglősök 
és pincérek, az » Országos Pincér 
Szövetség« ottani bókjának meg
alakítása alkalmából együttessen ren
dezték s az ünneplőkhöz a győri kö
zönségből vagy 12 ezeren csatlakozlak. 
Az ünnepélyre vonatkozó s már az elő
zetesen szétküldött nemzeti szinü ke
retű meghívók is feltűnést keltettek s 
ez a körülmény a győriek érdeklődését 
az ünnepély iránt annyira felcsigázta, 
hogy délután 2 órakor a Lloyd nagy 
terme a megjelenteket Lefogadni kép
telen volt s a közönség ezrei kiszorultak 
a Széchényi térre. Itt nyitotta meg az 
ünnepélyt Dreiszkler József vasúti 
vendéglős, lelkes szavakkal méltatva 
annak nagy fontosságú évfordulóját, be
levonva az ezen szak foglal hozásnak 
országra kiható, — a pincér és főnöke 
közötti békés munkálkodást megteremt i 
Országos Pincér Szövetség győri 
fiókjának megalakulását. Ugv mond:

— „Csak az a foglalkozási ág fejlőd
het, annak munkásai tölthetik be teljesen 
hivatásukat, akik át tudják érezni, hogy e 
hazának nem torsalkodó. hanem békességes 
együtt munkálkodó tényezőkre van szüksége, 
Akiket áthatva édes hazánk szent ügye, ipa 
rának fejle.ztése, munkaadó és munkás nem 
hallgatva a túlzók bujtogatására, együtt dol
goznak foglalkozásuk hiányai pótlásáról.

Az 18t8. március 15-ike évfordulójának ha
zafias ünnepébe Győr város szállodásai, ven
déglősei, kávésai és pincéreinek hazafias tagjai, 
bele viszik az ő nagy ünnepüket az O. P  Sz. 
győii fiókjának megalakulását Eme megala
kulás biztosítéka annak, hogy e város területé
ről a hazafiadon túlzók, békerontók egyszer s 
mindenkorra kikiiszöböliettek.

Az ezrekre menő közönség lelkes 
ovációkban részesítette a megnyitó be
szédet és a menet megindult a honvéd
szobor megkoszorúzásához a következő 
sorrendben:

Elül egy kartársunk széles nemzeti 
szinü vállszalaggal vitte a lobogót
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Utána, ez alkalomra készített az »Or- 
szágos Pincér Szövetség« nagy se
lyem trikolórját két éthordó és egy 
csapos legény, amelyet e napon avatlak 
fel. A honvéd szoborra helyezendő óriási 
babérkoszorút vitték: Pernitz Lajos és 
Schuch T. vendéglősök, amelynek három 
szalagját három kis borim tartotta és 
amelyen a következő felirat volt olvas
ható: »Györ város vendéglős, kávés 
és pincér kara, mint az 0. P. Sz. 
tagjai. <>Nugy idők, nagy napok örök 
emlékének.«* Ezeket követte 10 egyen
ruhás 1848-as honvéd és utánuk I lil- 
bert Károly országgyűlési képviselő ve
zetése alatt mintegy 400 helybeli és 
vidéki vendéglős, kávés és pincér, 
a függetlenségi párt, város, megye, 
törvényszék, királyi tábla stb. képvi
seletek és mintegy 12.000-re tehető 
ünneplő közönség.

A menetet az utcák sarkain felállitott 
győri zenekarok várták, akik mig a 
menet előttük elhaladt a következő 
darabokat játszották: Így a Széchényi- 
léren, Döme Rudi: Rákóci induló. 
Kaziney-utca, Kantó Vilmos: Kossuth 
Lajos azt izente. Hungária szálló. Far
kas l íuszti: Hunyadi induló. Árpád-ut, 
Hajdú Jenő: Fel, fel vitézek a esa- 
tnra ' Koyal szálló. Lakatos Tóni: Kos
suth induló. Kisfaludy kávéház, Petrik 
Ambrus: Tavasz elmúlt és a szobor 
előtt, ifj Lakatos Flóris: Hymnusz. 
Kossuth Lajos azt izente, és Hazád
nak rendületlenül.

Amidőn a menet a honvéd szobor 
elé ért a megszámlálhatatlanná össze ve
rődött közönség elénekelte a Hymnust, 
mely után Ruff Andor a » Győri nap/ó« 
szerkesztője mondott meleg — lelkes 
üdvözlő beszédet az ünneplő közönség
hez. Ezen beszédet követte Bihar Jenő, 
a ^Dunántúli Hírlap« szerkesztője, 
a győri fiók elnökének (és tb. főpincér
nek) a szobor megkoszorúzása, ünnepi 
beszéd kíséretében, amely beszéd fel
ölelvén 1848. március idusának mélta
tását, az igazság meggyőző erejével 
mutatta ki, hogy él még ma is a 
• Kossuth Lajos regimentje,« csak 
urra vár. hogy üzenetét elhozzák. 
Beszédét igy fejezte be:

Mintegy hetek előtt szó emelkedett arról, 
hogy megalakuljon hazatias alapon az Orszá
gos Pincér Szövetség győri tíókja. És mi ki
jöttünk ide, a nagy idők szentelt kövéhez, a 
nagy ősök emlékéhez, hogy itt hűséget esküdve 
a márciusi programnak a magyar szabadság
nak, most mondjuk ki az „Országos Pincér 
Szövetség*1 megalakulását. Kzerinel hajározatilug 
kimondom, hogy Győrött a Pincér Szövetség 
megalakult. Alakulásunk jegyzőkönyve: ez a 
letett koszorú, alapszabályaink ezek a vas
hetük : (a szobron levő feliratra mutatva) Sza
badság, Egyenlőség, Testvériség; jelszavunk 
pedig: K i az osztrákkal Magyarországból.

Hogy mily lelkesedéssel ünnepelte 
közönségünk a szónokot, azt leírni 
i betetlen, azt csak látni és hallani 
lehetett.

Az ünnepélyt este kedélyes lakoma 
lejezte be Dreiszker József vasúti 
vendéglőjében, ahol a nagy idők még
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élő tanúit, az öreg honvédeket ez 
illustris kartársunk megvendégelte.

A nagyszabású és lélekemelő ün
nepélv rendezéséből kivette ré
szét az ..Országos Pincér Szövetség*1 
minden főnök és pincér tagja egyaránt, 
de az oroszlánrész Dénes Miklós 
és Móritz Mihály ottani kartársakat 
illeti.

Eme, lelkünket felfrissítő tudósítás 
hatása alatt mi sem zárkózhatunk el 
egv kis kommentártól, szólván vendég
lős és pincér társadalmunkhoz, hogy 
törhetetlenül előre, a haza és foglal
kozásuk felvirágoztatása érdekében!

Sztrájk, bojkott.
Esetek tennapról-mára. A romlás felé.

Lapzárás lévén, csak kis dióhéjba 
foglaltan adhatunk hirt a legújabb 
esetekről, melyeket a bpesti kávésse
gédeknek a pincéri érdekek és a 
saját exiszienciájuk biztosítására 
szervezkedett vezetősége tervszerűen 
és tennapról mára a következő kro- 
nologicai rendben készített elő.

A nemzetközi alapon szervezett bpesti 
kávéssegédek vezetősége és a Bpesti 
Kávés ipartársulat választmánya tudva
lévőén egy az alkalmazottak helyzete 
kérdését tisztázó egyezményben álla
podtak meg kölcsönösen. De a veze
tőség* ki az egyezményhez nagyban 
fűzte becsületszavát, (de a segédek 
szakegyletében nyomban ellene agitált) 
nem látta kellően biztosítva azt a ha
talmat, hogy ne csak a kávéssegédek, 
hanem a kávésok fölött is kénye
ked ve szerint uralkodhasson, minél
fogva a kávéssegédeket gyűlésre hívta 
össze, de a gyűlés célját képező streik, 
bojkotot egy krajcáros lapban már előre 
kihirdette, amivel a sztrájkolni akarók 
részére a közönség szimpátiáját akarta 
megnyerni. A kávés ipartársulat el
nöksége azonban a folyton sztrájk
bojkottba utazó vezetőségnek ezt a 
beharangozó s a tényeket egészen el
ferdítő közleményét a csütörtökre meg
jelent napilapokban, a kellő értékére 
szállította le és intézkedett a sztrájk 
eseténi teendőkre nézve. Ugyanaznap 
délután, a Vigadóba rendkívüli köz
gyűlést hivott egybe, ahol az ipartár
sulatnak teljes számban megjelent 
tagjai megvitatták a sürgős teendők 
kérdését, melynek esetleges békés el
intézésére egy 6 tagú bizottságot 
küldtek ki. (A  gyűlésen F. Kis Lajos 
elvtárs a szervezettek vezetőségének 
bü szövetségese: Magv. V. K. I. lap 
egyik szerkesztője is megjelent, —  a 
kávésok nagy csodálkozására. . .)

A valódi helyzeti kép a jelen pilla
natban pedig az, hogy a nagyobb ká
véházak sztrájk esetén egy-két napra, 
amig az uj szükséges személyzetet 
fölfogadják, bezárnak s ez esetben a 
sztrájkban résztvevő alkalmazottak is 
végleg elboesájtatnak. Ezeket tekintve 
jóakaratulag figyelmeztetjük alkalma
zásban lévő pincéreinket, hogy bujto-
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gató vezéreikre ne hallgassanak, mert 
elhamarkodott tettüknek romlás, keserű 
csalódás lesz a vége.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.
A Budapesti Kocsmáiosok Ipar- 

társulatá-nak tagjai közelebbi ozso- 
náikat a következő helveken tartják: 

Április 5.-én Cada Adolfnál, VII. 
Szövetség utca 24. - -  Pap Józsefnél, 
Vili. Népszínház utca 24. — Aszner 
Jánosnál, Feri ne kőrút 13.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Azon t. előfizetőinket kik

nek a jelen és múlt lapokkal utalvány 
mellékeltetett, kérjük, hogy azok föl 
használásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni.

Nemzeti ünnep. ( Március lő-ike.) 
Március idusát, a hazáját és szabad
ságát szerető magyarságnak ezt a 
legszebbik nemzeti ünnepét, a mi szak
mánkhoz tartozók ezúttal is és az 
eddigieket ugyancsak fölülmúló lelke
sedéssel ünnepelték meg. Ebben a te
kintetben különösen győri vendéglős, 
kávés és pincér szaktársaink váltak 
ki, kik az Orsz. Pincér-Szövetség 
ottani fiókja rendezésével olyan ünne
pélyt tartottak, amely nagyszerűségé
ben és sikerültségében fölülmúlja az 
országban tartott összes ünnepélyeket. 
Erről egyébként lapunk más helyén 
szólunk, mig a más helyekről beérke
zett tudósításokat itt közöljük:

Kolozsvári pincéi-szakiskola a pol
gári iskolahelyiségében tartott ünnepélyt 
szép program keretében. Az ünnepé
lyen az iskola növendékein kívül jelen 
voltak : Nagy Gábor a Központi. Tau- 
szig Alajos a Newyork, Feszi József 
a Pannónia fogadók tulajdonosai, Graíf 
János vasúti vendéglős, Márion Vilmos, 
Varga József, Uhrin Gusztáv, Palkc- 
vits Andor stb ottani vendéglős és 
főpincér kartársaink. — Az ünnepély 
d. után 3 órakor kezdődött s azon az 
ifjúság éneke és Gajdos Lajos »Imája« 
után Vojkuj György a » Nemzeti dalt« 
szavalta s ezután Vojkuj Andor üd
vözlő beszéde és Bülgözdi Rezső sza
valata következett. Az ünnepi beszédet 
Pausinger Sándor tanár tartotta. Ezek 
után szavalatokat mondtak és a lélek
emelő ünnepély öt óra felé véget ért.

Szegeden, mint ottani tudósítónk 
irja, a pincérség szintén megülte már
cius idusát, mely alkalommal a » Pincér
egylet* a Klauzál-téren lévő Kossuth 
Lajos szobrára egy gyönyörű koszo
rút helyezett. A hazafias szép ünne
pélyen a vasúti vendéglő pincérein és 
még egy-két nemzetk. szocialista ér
zelmű pincéren kívül az összes hely
beli pincérek résztvettek.

Miskolci pineérségünk a hagyomá
nyokhoz hűen s borsodi szaktársada! 
műnk régi jó  hírnevéhez méltóan 
ülte meg a nagy nemzeti ünnepet. Az 
ünnepélyről miskolci tudósítónk a kö
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vetkezőket írja. — A  társadalomnak 
és magunknak is igaz megbecsülésé
hez vezet, ha a nemzeti ünneplésekből 
mi magyar pincérek is kivesszük a 
minket megillető részt. Örömmel ta
pasztaltam, hogy Miskolc társadalmá
nak minden rétege őszinte elismeréssel 
adózott hazafias eljárásunkért. Az im
pozáns és mindenki emlékében mély 
nyomot hagyó ünnepély esete ugv 
történt, hogy az itteni pincérség 4Ö 
tagja zárt sorokban és Radics Lajos 
teljes zenekarának kísérete mellett s 
a menet élén egy hatalmas babérko
szorúval reggel kilenc órakor indult 
a Lelller vendéglőből az Erzsébet-térre, 
ahol hazánk lánglelkü fiának, Kossuth 
Lajosnak szobrát, Kővári Jenő, a Ko
rona fogadó szobafőpincérének egy 
kitünően sikerült beszéde kíséretében 
koszoruzták meg. A koszorún, mely a 
szoborra letett 16 koszorú között a 
legszebb volt, a következő feliratú 
szalag diszlett: —  Miskolc hazafias 
pincérei, a legnagyobb Magyarnak!

Kaposvárott a pincér-tanonc iskola 
szintén megünnepelte március 15-ét. 
A hazafias ünnepély ottani vendéglős 
és pincér kartársaink részvételével a 
polg. iskolában folyt le, s az ünne
pélyt dr. Gulyás Ferenc tanfelügyelő 
magas szárnyalásu beszéde nyitotta 
meg. Az ünnepélyen 3 fiú szavalatot 
és ezután Bognár Ferenc, a Korona 
szobafőpincére mondott lelkesítő szép 
beszédet. A  szép napot Endrey Ákos 
gimn. igazgatónak szép szavai fejez
ték be.

A hazafias ünnepet ezenkívül meg
ülte pincérségünk Pécsett, Kassán, 
Szombathelyen, Sopronban és ha
zánknak majd minden jelentősebb 
részén.

Hymen hírek. — Ehn József Tren- 
csén-Teplici-fürdői fogadós bájos és szép 
miveltségü leányát, Poldikát, eljegyezte 
Köves Ottó vaskereskedő, Trencsénböl.

Vezércikk-téma. Mégis csak hálás 
lehet irántunk a » Vendéglősök Lapja« 
hogy a »Fogadóban* tavaly megjelent 
tréfás aforizmákból vezércikket Írha
tott. Egyéb tárgy hiányában a tré
fák is jó  tölteléket képeznek a V. L.-já- 
nak és annyira ügyesek ott, hogy 
azokból három hasábos vezércikket 
csináltak. Hát elhisszük, hogy a V.
L.-jának fáj, ha néha-néha az eleve
nére tapintunk. Nem mi kezdtük. Ne 
higyjék azonban, hogy az a római 
XXVIII,-ki közleménynyel befejeztük 
a sörgyári cikksorozatot. Dehogy! Jön 
még több is és már csak azért is, 
mert ezen közleményekért a sörkartel 
boszankodásában igen élénken részt 
vesz a V. L. is. Ez nekünk igazán 
mulatságot okoz. Remélhet tehát a V. 
L., hogy ezután is gondunk lesz arra, 
hogy vezércikk-témát kapjon tőlünk. 
Az aggokat támogatni, a gyengéket 
segíteni Krisztus Urunk tanaival tel
jesen megegyezik. A három hasábos

cikkben a V. L. önállóan is beszél 
valamit és ezeket mondja: • Önöktől, 
az üres zsebü, nagyhangon handaban- 
dázó gyütt-ment alakoktól —  fél
tette t. i. ö a vendéglősök pénzét a 
sörgyári mozgalomban. Hogy ezekben 
a válogatott gorombaságokban mekkora 
dühödtség nyilvánul meg, azt az írója 
alig képes felfogni. Betudjuk annak, 
hogy más eszközükkel nem tud védekezni! 
Mi azonban az ilyen bukfenceket írójá
nak beszámithatósága szerint szoktuk 
mérni és azt mondjuk, hogy rosszul 
állhat a V. L. védekezési anyaga, ha 
bagós szájízre valló gorombaságokhoz 
kénytelen folyamodni, hogy a megér
demelt leckét enyhítse. A V. L. dü
höng, —  mi pedig kacagunk fölötte.

Irma néni. Ezen a címen a Kolozs
várott megjelenő »EUenzék« napilap
nak e hó Ití-án megjelent száma, az 
ottani »Pannonia« fogadó kitűnő gazd
asszonyáról, a következő kedves dolgot 
közölte:

Ki ne ismémé u Feszi József első rangú 
éttermébe járók közül a mindig mosolygó, édes 
szavti, kedves „Irma" nénit. Az üzletnek úgy 
szólva ö a jobb keze, örökös munkájával, te
vékenységével mozdítja elő iivérének. Feszi 
József fogadósnak dolgait. Mindennap jár. kel, 
mindenütt megfordul, ahol az üzlet érdeke 
megkívánja. Tegnap azonban „Irma* néni is 
elhanyagolta az „üzlet“-et, egész napon át 
mind csak nemzeti szinü kokárdákat készített. 
És a szebbnél-szebb kokárdákat kiosztogatta a 
vendégek között. Ma pedig a Feszi-szálloda 
vendégei mind az .Irma* néni kokárdájával 
ünnepeltek a márciusi nagy napot.

Hamis bérlet-szelvények. Budapesten, az 
Audrássy-uton van egy jó forgalmú nagyven
déglő, melyet annak regi tulajdonosa a mull 
évi februárban eladott. Az uj tulajdonos az 
átvételkor az egyébb felszerelési tárgyak között 
étkezési bérletfüzeteket is vett át utódjától, 
melyeket megtakarítás szempontjából bélyeg
zőjével ellátva hozott forgalomba. A régi tula,- 
donos ugylátszik keveseite a vétel árát. . .  és 
szelvényeiből nála visszamaradt, de nem az 
uj tula jdonostól beszerzett bérlet nyomtatványra 
ezelőtt egy hónappal elkezdett étkezni volt 
vendéglőjében, amit bár a főpincér bámulattal, 
de elfogadott, áru mert semmi sem tart örökké, 
a főpincér bejelentette az esetet főnökének, 
akivel azután a megjelent régi tulajdonost a 
fizetésnél lefülelték. A dolog vége csattanós, 
mert a hamis szelvények most dr. tzlischer 
ügyvéd kezében bünfcnyitö feljelentés alap
okmányait képezik és hihetőleg nehéz. .. gom
bócokat fognak képezni a potyázni akaró 
delikvensnek.

Az Országos pincér szövetség
Győri fiókja, megválasztott illustrís 
elnöke: Bihar Jenő tiszteletére egy 
minden izében jó l sikerült bankettet 
rendezett e hó 20-án este, amelyen 
az ottani főnökök és pincéreken ki- 
vül megjelentek a sajtó képviselői is 
és lelkesen ünnepelték a megválasz
tott elnököt és annak tetterős szervező 
gárdáját. Számos tószt hangzott el e 
kedélyes társas estélyen amelyek kö
zül különösen kiemelendő Prüger 
Gyula vigadó bérlőjének lelkes hazafias 
beszéde, amely az „Országos Szövetségi 
eszméjét mint a főnök és pincér kar
nak béke-angyalát méltatta. A lakoma 
vendégei, mintegy 100 megjelent egy
hangú lelkesedése mellett üdvözlő 
sürgönyt küldöttek a függetlenségi párt

beteg vezére, Kossuth Ferencnek, kinek 
mielőbbi felgyógyulást és a haza-javára 
való munkához állandó jó  egészséget 
kívántak. — A kedélyes lakoma haj
nali három órakor ért véget.

Szikvizgyári be. endezések (Kis szik- 
viz-gépek). Fischcr József, budapesti me-h mikai 
gépek gyártója, egy általa szerkesztett szikviz- 
géppel segített a szikviz mizérián. Suk üzlet 
már készítteti a saját szikvizszükségletél egy 
ilyen gépen. Kezelése egyszerű, gvárlóképes- 
sége fölötte gyors. Teljes felszerelése szifon, 
üvegekkel együtt 600—650 kor. kerül. Közelebbi 
leírását szaktársaink lapunk hirdetési rovatá
ban találják A vendéglős ipartársuiatok veze
tőségeit és a r. t. alapun szikvizgvárat létesí
teni szándékozó hazai szakköreink figyelmét 
fölhívjuk az e téren legjobbnak elösmert Fischcr 
József gyárának nagy készletben levő szikviz
gyári berendezésére.

Vigalmak. —  A mzrosvúsárhelyi 
vendéglősök, kávésok és pincérek 
f. hó 19-én ti Transylvánia fogadó 
dísztermében a Marosvásárhelyt ala
kítandó Pincér-egylet alapja javara. 
zártkörű táncvigalmat rendezlek. A 
tavalyi híres vásárhelyi vendéglős- 
pincér vigalomhoz hasonló nagy si
kerrel lefolyt táncestély védnökei: gr. 
Toldalagi László, Désy Zoltán p. ü. 
államtitkár, Bedöhnzy és Fényes, 
ottani orsz. képviselők stb. r. b. eln 
Matajetz Gyula, alelnökök : Nagy Jó
zsef és Szathmári Kálmán, pénztár- 
nok: Letzter Samu és Gasát János, 
ellenőrök : Kostka Frigyes és Horváth 
Lajos és jegyző: Godt Ignác voltak. A 
rendezőségben résztvettek: László
Györgv. Rechnitzer Adolf, Breiner 
H. József, Horváth Lajos. Friedman 
Marci, fíetter Emil, Pál Domokos, 
V áss István. Nevora Ferenc, Peintler 
Gyula, Jakobi Antal, Horváth Gábor. 
Simon János. Schwartz Márton. Mos- 
kovitsJózsef, W illnerLajos, Schwartz 
Sándor, Singer Jenő, Kodra Károly, 
Király  Károly, Fischer Jenő, Bor
sodi János, Simon Miklós, Z^isler 
Dezső, Bozsoki István, Rákóci Ferenc, 
és Csikai József.

Kétféle záróra. Panaszt vettünk 
Zalamegyének több helyéről, a megyé
nek nemrég alkotott és életbe léptetett 
azon szabályrendeletéről, mely a ven
déglők és kávéházak ejjeli záróráját 
szabályozza. A szabályrendelet ugyanis 
úgy intézkedik, hogy (Zalaegerszeg és 
Nagykanizsa kivételével a kávéházak
12-ig. a vendéglők pedig 1 óráig tar
tathatok nyitva. Nem tudjuk seliogvsem 
valamely elfogadható okát megállapítani 
annak, hogy a kávéházak miért zárja
nak 1 órával előbb mint a vendéglők. 
Azt tartjuk — ez esetben igazságosnak, 
hogy ha már a kávéházakat nem tart
hatják tovább nyitva mint a vendéglő
ket, legalább egyforma záróra állapít
tassák meg mindákét üzletnemre.

Ügyvéd-szélhámos. Egy magát ügy
védnek kiadott Bálák Sándor járt a 
minap Temesvárod, a Szarvas szállóban 
lakott és Dengl József szobafőpincért 
70 korona lakásbérrel könnyítette meg. 
Mikor aztán a becsapott szobapincér az
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ügyvéd urat kereste, talált egy kicsapott 
hivatalnokot. Dengl József ezúton figyel
mezteti szobafőpineér kartársait —  a 
szobafőpincérek keresetén lakozó és 
utazó szélhámosra.

Gyásziovat. —  Cifrák János. Régi 
kiváló szak társunk, tuladunának egyik 
legrégibb fogadósa költözött el az éiők 
sorából. Az általánosan ismert és nagy 
tiszteletnek örvendő fogadós, Cifrák 
János a szombathelyi Hungária foga
dó volt tulajdonosa, s évtizedekkel .előbb 
nagykanizsai és zalaegerszegi szállo
dás, a legszebb napon március 15-én 
szenderült el csöndesen. A megbol
dogult a várm. törvényhatósági bizott
ságnak, a városi képviselőtestületnek 
tagja és a Vasmegyei takarékp igaz
gatóságának is r. tagja volt. Yégtisz- 
tességén. mely e hó lfí-án ment végbe, 
a mi osztályunkhoz tartozókon kívül 
az ottani előkelő közönség sokasága 
vett részt. —  Cihák János a nagy
váradi pincér-egyletnek régi tagja e 
hó 14-én 35 éves korában elhalálozott. 
Temetésén, mely március 16-án a 
biharinegvei közkórházból történt, az 
ottani kartársak testületileg vettek 
részt — Posztovszky József, előnyö
sen ösmert pécsi pincér, e hó 20án, 
45 éves korában elhunyt. A boldo- 
gultnak f. hó 22-én d. után történt 
temetésén az ottani Pincér-egylet és 
a Vendéglős-ipartársulat tagjai, az 
előbbi egyesület gyászzászlója alatt 
testületileg jelentek meg —  Áldás és 
kéke hamvaikra!

Beköldetett. *)
Válasz

a „Magyar Vendéglős és Kávés Ipar- szer
kesztőinek az lt)U7. évi március hó 15-iki szá
mában megjelent „Újabb aknamunka“ ciinii 

közleményére.

T. Szerkesztőség! F. Kiss Lajos és 
Karta Béla Társaság!

Mi azon kezdjük, amin ti végzitek: 
Le az ál prófétákkal! Csakhogy mi 
még tovább megyünk: Le a gazem
berekkel ! Le a békességesen mű
ködő pincérek felbujtóival! osztály
harcra izgat óival.'

Tehát licitálunk.
Ti csak az álprofétákat akarjátok 

kikergetni a jóhiszemű munkaadók és 
pincérek közül, mi tovább megyünk: 
mi a gazembereket és felbujtókat 
is kiakarjuk kergetni.

Ls mégis — a ti puritán lelketek (?) 
megvádol, meggyanúsít minket.

Amig sztrájktörő gyártóknak irtatok 
ki minket, —  amely szerintetek a 
munkaadók elleni merénylet -  addig 
hallgattunk, azt hittük fogalom zavar
ban vagytok. Most azonban azt mond
jatok, „ hogy meg akarjuk zavarni 
a pincér és főnöke közötti egyetér- 
tést.u

Hol laktok ti?  Árkádiáidban és 
értesüléseiteket honnan veszitek ?
’ > v  e lovaiban közüliekért & bekül,lói lerbeü a felelőség.

„A  munkaadók lapját csináljátok ? 
Nem tudjátok, hogy a lapotok kö
zönsége nap-nap után megtámadva, 
meghurcolva, boy kottáivá és üzle
tében zavarva lessz. ? Nem tudjátok, 
hogy a közterheket, házbért, vilá
gítás és egyébb kiadást viselő fő
nök, úgy táncol, ahogy a ribizalmi« 
akarja — v a g y : elrtársak letesz- 
szük a munkát. —

Az első cikketeknél csak sajnálkoz
tunk tájékozatlanságotok felett: saj
náltuk azt a munkaadót, aki a ti 
lapotoktól lessz félre vezetve —  tu
datlanságból.

Most megvetünk: Megvetjük tájé
kozatlanságotokat, —  va gy  rossz- 
hiszem üségetekei.

Nekünk sem a sörgyárhoz sem 
pedig a „Fogadóval'4 folytatott pörö- 
tökhöz semmi közünk, de van a 
becsületes munkánk és töiekvésiink 
elferdített feltálalásához, mert ha 
tudnátok olvasni, akkor a nektek 
megküldött alapszabály tervezetből 
ki olvastátok volna, hogy mi az 
alapszabály készítésénél világosan 
beékchük a fent mondott jelszava
kat : le az áiprofétákkal! a gazemberek
kel és felbujtókkal. Be ékeltük a kon
tárok kiselejtezését és az ok nétküli 
sztrájk és boykott megakadályozását. 
— Álprofétákat kerestek ti?  Nézzetek 
a tükörbe.

A ..Népszava41 becsületesebb nálatok, 
az csak elferdítve közölte a szabályo
kat, pedig ötét a pártszenvedély uralja.

T i a megküldött munkálatot sehogy 
sem közöltétek le, hogy gyanúsítani 
tudjatok.

Nekünk nincsen pénzünk, — csak 
becsületes munkánk, tehát azt támad
játok.

Helyes, tudomásul vesszük mi, 
de tudomásul veszik a ti munkaadó 
és pincér (?/) előfizetőitek is és ezt 
kellőleg értékeljük is.

Sarkadi József 
szervező bizottsági titkár.

ÜZLETI H ÍREINK.

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

A pécsi^ kiállítás vendéglői és ven
déglőseiről. A jövő hónapban meg
nyíló pécsi kiállításon nemcsak a gaz
dasági és ipari termékekre van vonat
kozó, hanem a legfontosabb igényeket 
kielégítő vendéglők is megfelelő szám
ban lesznek. így a most épülő nagy 
vendégfogadón kívül Sörös Mihály 
szaktársunk, Pécs városának egyik 
régi jónevü vendéglőse a Hirschfeld-féle 
sörgyár pavilionjában, mig Meggycsy 
Lajos előnyösen ösmert pécsi főpincér 
(Csillag J. ottani vendéglős társaságá
ban) a Scholtz A. és Fia vendéglő és 
sörcsarnokában tesznek eleget vendég

lős-gazdai kötelezettségüknek. E ven
déglőkön kívül lesz kávé- és teaház. 
melyek az Erdélyi Miksa bérletében 
lévő nagy vendéglővel állnak kapcso
latban. —  A kiállítást remélhetőleg 
igen nagy számban látogató közönség 
elhelyezését illetőleg a kiállítás terü
letén kivül is történt gondoskodás, 
minek következtében Pécs városának 
első és legrégibb fogadója, a Szigethy 
Ede tulajdonát képező » Aranyhajó■ 
fogadó egy 40—50 szobás pótfogadó
val bővíttetik ki. Az apáca-utcában 
levő nagy épületet Szigethy szak
társunk most alakítja át és rendezteti 
be fényesen: az uj pótfogadó szak
avatott vezetője H off Antal, a Hajó 
jelenlegi főpincére lesz. A Vadember 
fogadó tulajdonosa, Afaver Lajos szin
tén megfelelően bővíti és készíti elő 
fogadóját. De ugyanígy mozognak és 
dolgoznak többi pécsi vendéglős szak- 
társaink is, akik eme készülődésükkel 
nemcsak az ott nagy számban meg
forduló idegeneknek megfelelően való 
kielégítését, liauem Pécs városának az 
Engel által tönkre tett jóhirnevét is 
visszakivánják és —  fogják is állítani.

Hymen és üzleti hir. Matievits 
Miklós szabadkai vendégló'sszaktársunk 
a m. hóban tartotta esküvőjét Jero- 
movics Lázár özvegyével és ugyan
ekkor ezen üzletet is átvette, amelyet 
derék gazdaszony nejével ugyancsak 
nagy lendületbe hozott.

Pálinkás Mihály a régi főpincéri 
gárdának ismert nevű tagja Budapes
ten a Külső Soroksári-ut 126 sz. alatti 
vendéglőt átvette. Pálinkás szaktársunk 
jó  magyaros konyhája és boraival az 
üzletét máris nagyban föllenditette.

Remsing Mátyás volt becskereki 
főpincér, mint előzőleg irtuk, a toron
táli Károlyfalván lévő Hertz-féle fo
gadót a mai napon vette át.

Deák Gusztáv vendéglője. A régi 
főpincéri gárdának ösmert tagja és 
utóbb a belvárosi „Zöld hordó44 ven
déglőnek társgazdája, Deák Gusztáv 
e hó elejével Kossá Jánosnak a VII. 
kér. Almássy-téren levő jónevü ven
déglőjét vette át. Deák szaktársunk 
ez újabb vállalkozásához sok sikert 
kívánunk!

Uj fogadós. Öze Kálmán, Székely
udvarhelyen a Hungária fogadónak 
huzamosbb időn át volt főpincére, 
ugyanezen üzletet e hó 15-én saját 
kezelésébe vette, s azt a mai kor igé
nyeinek megfelelően berendezve április 
1-én nyitja meg ünnepélyesen. A hymen 
útját is járó fiatal gazdának sok sikert 
kívánunk.

Budapesten a Tisza Kálmán-tér 6. 
sz. alatti Balogh-féle vendéglőt Beck 
Lajos vette át. Beck szaktársunk üz
lete jómenetelét jó  borai és 1 onyhája 
biztosítják.

Üzlet átadás. Szuvajdzsics Obrád. 
a szabadkai vendéglős-ipartársulat el-
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nőké az I-ső körben lévő vendégfo
gadóját e hó 1-én átadta Autonavics 
Sándor ottani ismert vendéglősnek, 
inig Szuvajdzsics szaktársunk az Ist- 
ván-ut 36. sz. a lévő saját házában 
rendezett be egy a mai kor igényeinek 
megfelelő vendéglőt.

Üzlet áthelyezés. Tassy Lajos. 
Rottenbiller utcai vendéglős, üzletét 
a Bethlen-tér 3-ik sz. alá helyezte át.

Sántha József a szegszárdi Korona 
kávéház volt gazdája u. ott a vásár
téren egy csinosan berendezett kávé
házat nyitott »Rákóci« címen. Sántha 
.szaktársunkat ez újabb üzletében is 
kedvvel látogatja az ottani közönség.

Kávóház kibővítés. Veszprémben az Ott
hon kávéház, a városnak jónevü és legrégibb 
kávéházi üzlete, mint értesülünk a közeli hó
napokban nagy változáson megy ál. A kávé
ház mellett lévő épület helyén ugyanis szín
házat építenek és az itt nyíló uj utcára néző 
és kibővülő üzlet — a Fő-utca frontjára szol
gáló ablakokhoz hasonló több nagy tükörüveges 
ablakot nyer. Ezen alkalomból Gerstmann 
Ernő, a kávéháznak uj de már is tisztelet és jó- 
hirnek örvendő gazdája az üzletet renováltatja 
és egész uj modern oerendezéssel látja el.

Ament János kávéháza. Budapesten 
a Rádai-utca 34. sz. alatti Kinizsi 
kávéházat Ament János, ismert itteni 
vendéglős szaktársunk még ez év ele
jével átvette. Kinizsi szaktársunk ká
véházát az üzleti körökből is sokan 
látogatják.

Lobermayer Ferenc a híres és jó 
nevü avasi vendéglős, e hó közepével 
a Sárospataki Feldmesszer-I'éle fogadót 
átvette. A nevezetes Rákóci város 
Lobermayer szaktársunkban egy kiváló 
szakképzettségű (és még ennél is 
kurueabb szellemű) fogadóst nyert.

Waldmann Dezső a szegszárdi vasúti ál
lomással szemben lévő vendéglő derék gazdája 
a m év tavaszán átvett ezen üzletét nemcsak 
megfelelően rendezte be, hanem annak jó nevét 
és menetét is megalapította. Waldmann szak- 
társunk vendéglője az ottani közönségnek 
is kedvelt kiránduló helyéül szolgál.

Barcson a Korona fogadót Skergula 
Ferenc, a fővárosban is nagy isme
retnek örvendő főpincér bérelte ki. 
Skergula szaktársunk fogadóját — ki
tűnő itala és konyhája miatt a közön
ség szívesen látogatja, úgy hogy a 
liatal fagadós már is öreg üzleteket 
ezinál. Kívánunk neki sok szerencsét.

Csillag Ármin, fővárosi vendéglős 
szaktársunk ugyanitt a Rottenbiller- 
utca 31 sz. alatti vendéglőt átvette, 
•ló borai és konyhája üzlete jómenetét 
biztosítják.

Uj szállodás. Eszéken az»Aranykut«- 
hoz címzett fogadót Manoly Sándor 
előnyösen ösmert és huzamosban az 
oltani Grand fogadó volt főpincére 
vette át. Az uj törekvő gazda üzletét, 
mely máris jómenetelnek örvend, több 
-zobával fogja kibővíteni s az összes 
helyiségeket egész újonnan rendezi be. 
Manoly szaktársunk vállalkozásához 
-ok sikert kívánunk!

Kávéház átvétel. Szegszárdon a
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Korona kávéházat Sántha József szak
társunktól Bucsky Péter kaposvári 
vendéglős a m. hő közepével átvette.

Budapest legkisebb vendéglője 
címen múlt lapunkban megemlékeztünk 
Pesti Vilmos üzletnyitásáról, melyre 
nézve —  a tévedések elkerülése miatt 
— annyit jegyzőnk ezúttal meg, hogy 
Pesti V. szaktársunk vendéglője V ili. 
kér. Bérkocsics utca 24 sz alatt léte
zik.

Debrecenben a »Tüzoltó«-hoz cím
zett vendégtőt Seres Berta vette át, 
melyet átalakítva és újonnan berendezve 
a m. hó elejével adott át újból a for- 
gajomnak.

Üzleti eladások és vételek rekordja. A
Budapesten és az egész országban szolidságá
ról <’*s' pontos kiszolgálásáról előnyösen ismert 
Grosz Ödön „Adás-vételi irodájának' érdekes 
í-eccordjáról számol be az alábbi értesítés; 
Február hóban közvetített adás-vételei: — 
Marosvásárhely: Breiner H. J. „Transylvania" 
szállodát Schveitzer Adolf vette meg Lippáról- 
Budapesten: Puschnil;-féle éttermet íKecs-
keméli-ulca 5.) Fries Mihály vette meg. — 
Budapesten: Mihalicsek Frigyes cég Rádav- 
utcai kávéháza vezetésével Cerovils iíiiát bízta 
meg Budapesten : Kmetykó Lajos Medikus ká
véházát Schciber Károly vette meg. Budapes
ten : Frisch Antal kávéházát Meller Egyed-né 
vette meg. Budapesten. Ahnássi Károly „Kis
faludy* kávéházit megvette Marossi Gerzson 
Érsekújvárról és végül a trcncscn teplici Wild 
féle üzlet vezetőjének a cég ajánlatára Müller 
Mihály kitűnő vendéglős szaktársunk nyert 
megbízást

Tulipán-vendéglő Veszprémben.
Szinger Adolf, a győri (újvárosi) Fe
hérló fogadónak huzamosbb időn át 
volt derék gazdája, Veszprémben a Kos
suth Lajos-utcában s a vasnti állomás 
közelében lévő Marton-féle 7'ulipán 
vendéglőt álvette. Szinger szaktársunk 
üzletéi szolid alapon vezeti, s ez vala
mint jó magyaros konyhája és kitűnő 
csopaki borai biztosítják a rég fönn
álló vendéglő lendületét. Az üzlet ün
nepélyes megnyitása ápri! 1-én tör
ténik.

Máthé Antal ösmert főpincér a 
barcsi Koronának is sok ideig volt 
főpincére, ugyanott a Dobay Sándor 
tulajdonát képező »Központi« vendég
lőt vette át. Máthé szaktársunk a jó 
nevü üzletet a m. hó elejével vette 
saját kezelésébe. Uj pályájához sok 
sikert kívánunk !

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, karlársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon értesítsék.

Hobl János pár év előtt Ziinonvbau huzamosb 
időn át alkalmazásban vollf őpincér jelenlegi 
hollétét Hahn Sándor (Otthon kávés Újvidék) 
kéri egy 1 -lapon tudatni.

M. S. — mint a „Fogadó" egy múlt nyári 
száma közölte Kisbéren (Fehér in ) kávés.

Kiszely József pincér (Szentesen v olt boriin) 
jelenlegi hollétét egy lev. lapon kéri tudatni 
Dcutsch Béla vasúti vendéglős, Szentes.

Szegszárdon a Bazár épületben lévő 
vendéglő vezetését Máska Károly fő
pincér a m. hó folyamán átvette. 
Muska szaktársunk üzlete jómenetét 
szakavatottsága és jó  konyhája bizto
sítja.

7 oldal.

Pécsett mint egy őszi számunkban 
irtuk. Beck Zzigmond olt és bpesten 
is előnyösen ösmert főpincer a Maj- 
láth- és Hal-téren lévő régi vendéglő 
helyén egy elegáns kis kávéházat 
rendezett be. Beck szaktársunk a jó 
helyen levő üzletét, a növekvő forga
lom következtében újabb helyiségekkel 
bővitette ki, s azokat ízléses berende
zéssel most látja el.

Eladó kávéház. Makó város főterén, 
a városházával szemben lévő -‘Abbá
ziái kávéház eladó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Gaál István kávés, Makó.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Ungvárotl 
a Knr<ma fogadó kávéházi föpincéri állását 
Déry Géza és HerskovicsMiks.i föpineér mel
lett az éthordói állást Forschner Adolf nyer
tek el A Herz vendéglőben Kossán Gyula 
élhordói állást foglalt. Munkácson a Hun
gária fogad'' lop. állását Mozzctig József, s a 
Magyar Király kávéház föp állását Afóri's 
Miklós foglalták el. Nagyszálláson a Hungária 
fogadó főp. á lását Sekmár János tölti be. 
Máramarosszigeten a Korona fogadó üzletve
zetői állását Pásztor Andor s u. ott az éttermi 
föp állást Schcrmann Ernő töltötték be. S/i- 
lágysondyón a városi nagyszálloda üzletveze
tői állását Osztovics Mátyás és az eltenni föp. 
állási Sdiwadi József foglalták el. U. itt Kaira 
Sáudor étli. állást nyert A Nemzeti fogadó 
főp. állását Feleky Géza, s a Medve fogadó 
föp. állását Kukucs István töltik be Tasnádon 
a Központi fogadó föp. állását Rosenfeld Dezső 
foglalta el és Lakatos József Berettyóújfaluban 
az „Oroszlán" föp. állását tölti be. Szalmáról! 
a Vasúti vendéglőben Hupfer Perem- mint 
éth. nyert alkalmazást. Karcagon az Otthon 
szálloda üzleti ezelöi állását Újhelyi Mór és a 
Városi fogadó főp. állásai Cervenkovics Via- 
diszláv töltik be. Brassóban a Transylvania 
Kávéház r.-fizetőp állását Rátz Vilmos foglalta 
el. — Sopron (Kxingcr U. tudósításai Reznyák 
István szaktársunk a Nádor fogadó föp. állását 
töltötte be. Kalino Károly a Győr-e-f. vasúti 
vendéglőben mint főp. Fiirdös János a Pannó
nia fogadóban mint föp és u itt mint szoba- 
föp. Kicy László foglaltak állást Friedl Nándor 
a Kalias fogadó és Kukorelly András az Ksz- 
terházy fogadó föp. állását foglalták cl Baurn- 
holzer János a Pál vendéglőben ni. főp és u 
itt mint étli. Hammer György nyerte!; állást. 
Gutrovics I’ál a Groszner vendéglőben ni. fize'.ö- 
pincér működik. — Pécsett a kiállítás területén 
levő nagy fogadó kávé- és lea-liáza üzletveze
tői állását Csernoviis Sándor szaktársunk, a 
Hóval kávéház ismert füpinccre fogja betölteni. 
Az Otthon kávéháziján Pintér Nép. János löp. 
mellett Muska Győző és Rafjay Iván Dezső 
mint s.-pincérek működnek A Nádor fogadó 
éttermének iőp. állását Schuítz János újból 
elfoglalta. U. itt a kávéháziján Kleutz Jenő m. 
regg. számadó működik. Gúsoár István a 
Földvári-féle (Schoitzl sörcsarnok fs étterem
ben m. fizetőp foglalt állási. H Zábrácky 
Hugó a Vadember föp. állását tölti be. I . íít 
a Hirschfeld-féle sörcsarnok pavilion löp. ál
lását Sámson István szaktársunk tölti be. A 
Meggyessy és Usillag (Scholtz A. féle) sörcsar
nok pavilion föp. állását Bíró József foglalja 
el. Kaposváron az Erzsébet kávéház főp. ál
lását Bérdy József szaktársunk, kinek helyét 
betegsége alatt Oszvald Ferenc tültötie be. e 
hó 1-én újból elfoglalta. U. itt a Maiig ven
déglőben Fonnay István m föpineér működik. 
Köteles Mihály a b.-topolyai Kaszinó löp. állá
sát foglalta eí Fáncsik János a miskolci Szé
chenyi szállodában s.-p állást nyí rt. Osztó Já
nos a perlaszi Hangi kávéház főp. állását töl
tötte be. Diakováron a Wimmer fogadó főp. állá
sát Erber János foglalta el. Baján a Nemzeti 
fogadó föp állását újból Reincr Sándor és a 
Bárány fogadó föp. állását Bitzó István fog
lalták "el. A Leitsuk vendéglőben Molnár San 
dór in. éthordó működik. Eszéken a Royal 
fogadó szob&főp. állását Fehér Lajos foglalta
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el. A lirand Hotel kávéháza főp. állásúi Ma 
nolly Sándor bolyét Krámer Mór s u. itt a- 
s/obaföp. állást S che inbe rge r Albert foglalta 
el Szigetváron a Kon ina fogadó lőp. állásút 
H a rasz th y  Nándor, a Kasztor fogadó fóp. ál
lásút K elem en  Lajos tölti be. Az Otthon ká
véimban B u g y á k ly  József ni. segédp. működik 
C su rgón  a Korona fogadéi főp. állásút újból 
B a k on y i József tölti be. IJ. itt ni. éthordó V ö 
rö s  József működik. A vendégszobái főp. ál
lást K o v á k  Károly foglalta el. M a ica tib u n  a 
Korona fogadó főp. állását L ü ll ik  Jenő s a 
sörcsarnok főpincéri állását G á s p á r István 
töltik be. B arcson  a Korona fogadó töp. állá
sát L ó re n lz  József s az éth. állást C eth offe r  
János foglalták el.

NYILT-TÉR.*)

Nyilatkozat.
Tek. H erceg  Sándor vasuti vendéglős nrnak 

C sáktornya.

Van szerencsém önt örömmel értesíteni, 
hogy az Ön által feltalált és szabadalmazott 
borszürő gépet alaposan kipróbáltam és azt a 
lehető legjobbnak találtam. Célszerűsége és 
ésszerűségénél fogva felülmúlt minden az 
eddig általam kipróbált szürögépct. Tehát fo
gadja érte kőszönetemet. Vagyok igaz tisztelője 

Hajas József
, Zrínyi* fogadó tulajdonosa.

Eladó kávéházi berendezés.
Kávéházi asztalok, 40 drb szék, egy kassza, 

kávéházi ezüstoemüek, egy biliárd asztal, dá
kók, stb. a legszebb kivitelben és mir.d uj álla
potban — jutányosán eladó. Moger József ven
déglős, K aposvár, Berzsenvi-utca (Fehérló-ven- 
déglö. * ' i - í

Kiadó kávéhaz.
Vidéki jóforgalmu városban egy kisebb éj

jeli jómenetü kávéház, más vállalat miatt 
azonnal kiadó. Cim a kiadóban 1—3

HÉTRŐL — HÉTRE

A jó  cigány ...
Bácskában tudvalévőén minden más 

és jobb, — különösen a bácskaiak sze
rint —  mint másutt. Más a jókedv, a 
jó  bor, a szép asszony, de még a —  
cigány is más. A bácskai cigányok 
egyébként arról híresek, hogy ritkán 
mennek el másféle vidékre, hacsak a 
külvilágba nem. A bácska legszélire 
épített Obecse derék Csámpai prímása 
se volt távolabb, mint Amerika, no és

a Margitszigeti fölső fogadó. De nem is 
hagyná el semennyiért se az ö szü
lővárosát, melynek szép asszonyai és 
mulatós fértiai hozzátartozó-ként ked
velik őt és bandáját. De el is húzza 
ott az óbecsei nagyfogadóban mindanyi- 
nak a nótáját (amit kívül ismer) úgy, 
hogy azok a szép asszonyi szemek sír
nak is meg kacagnak is rajta.

Ez az itteni nóta egyébként Csám
painak szól és úgy történt meg vele, 
hogy nem régen egy messzebb vidéki 
bácskai zsentri szállt a nagy szállodába, 
ahol midőn este meglátjaCsámpaiprímást, 
azt kérdezi tőle, hogy tud-e játszani ?

—  Hogy tudok-o, — hát majd csak 
meglássuk, mondta huncutul nevetve 
Csámpai és belekezdett egy régi magyar 
nótába, de olyan formán, hogy végez
tével a kétkedő bácskai ur odament 
hozzá, s miután melegen megrázta a 
kezét egy uj tizest dobott a cimbalomra. 
Csámpai prímás mosolyogva fogadta az 
elösmerést, de a tizest ezen szavakkal: 
—  »már én aztán ezt nem pénzért mu
zsikáltam !« —  vissza adta.

A bácskai egy pillanatra meglepődött, 
de azután nevetve és annál őszintébben 
fejezte k i: —  »Egy kicsinyt ravasz, de 
antul jobb, igazi bácskai cigány vagy 
Csámpai!« —  A vége természetesen 
muri lett és az, hogy az el nem vett 
tizes hatszoros duplájával került vissza.

V E N D É G LŐ .
(Vasúti vendéglő.)

A marchvölgyi vasút mentén egy 
; jól berendezett vendéglő, mely áll 

étterein, 2 vendégszoba, nagy táncterem bor- 
és sörpince, (amerikai jégpince, nagy 
kerti étterem, veteményeskert 
stb. f. évi október 1-töl 1200 koronáért 
bérbeadó vagy örökáron eladó. A ven
déglőhöz több egyleti helyiség 
tartozik. — A városban 10 állat
vásár tartatik. Közelebbi felvilá

gosítást nyújt - - - - -—  

I  a l
. (Pozsony m.) - -

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in őzeit levelükre ü ■ 
"letet nem kaplak: a szükséges válás tjeen rovatunk!'r: 
találhatják. A szerk. üzenetekben csak előfizetőinknek.

S. S. vendéglős A „Vendéglősük Lapjához, 
irt cikkének másolatát köszönettel vettük Al
kalomadtán felhasználjuk De higvje cl, hogy 
alig érdemes a márasmusban szenvedő lappal 
foglalkozni. Kettőt azonban mégis kénytelenek 
vagyunk megállapítani. Először azt hogy a 
,.Pióca“  cimü cikkünket nem értette, teliál 
önmagára vonatkoztatta. Másodszor azt, hogy 
Matsád versikéjét — úgylátszik — megértette, 
de azt nem vonatkoztatta magára. Hát kérem, 
mi nagyon lojális emberek vagyunk és vállal
kozunk arra, hogy önnek, kedves S. S. ur, 
mint a V. L. szerkesztőjének szabad időnkben 
megmagyarázzuk a „Pióca1* cimü cikk és a 
„Csaesi-láz“  terminológiáját. Legyen szeren 
csénls. -  G. J. Temesvár. A városligeti Vam- 
petics-féle vendéglőben a főszezonban 56 ál
landó és ünnep-vasárnapon 1B kisegítő éthordó, 
tehát 100 sose dolgozik. — B. B. Szentes. 
Kérdezett cim föltalálását a mai Fogadó „Ke
restetnek* rovatára bíztuk. — M l. Brassó. Emlí
tett lapszám bizonyára a hibás postai ut kö
vetkeztében kallódott.el. l’jabb lapot küldtünk.
— P. J. Félegyháza. Óvadék ügyben kért in
tézkedés történt, értesités ment. — A V. Te
mesvár. Előfizetése a most beküldött 6 koro
nával lf07. szeptember 1-ig van kiegyenlítve.
— J. A. Marosvásárhely Hasonló szívélyes üdv. 
és több szerencsét! M. J. K.-vár. Smokk 
annyi mint — pupák és smokerei: pupákság. 
Hasonló szives jó kivánalunk és — üdv! — 
Ö. K. Sz. udvarhely. Az egyik ügyet a megfelelő 
rovatban el idéztük, mig a 2-ik — a szép és 
jó asszonyi feleséget, illetőleg itt fejezzük ki jó 
kívánságainkat. Szives üdv. — M. A. Lussin 
piccoló. Nagyon ürülünk, hogy a barázda-bil
legetők azon a szép napsugaras tájon is életre 
keltek. Mi nálunk már rég illegnek és billegnek 
és nem csupán a barázdák közt, hanem a 
zöldülő lombokban is. Szives jó kivánalunk 1
— E. M. Budapest, Vll., Cscngeri-u. 10. 1. 14.
K. J. Ny. F. vendéglősök és M—i. Perünk le
folyása alkalmából hozzánk intézett üdvözle
tükért, fogadják kartársi szívélyes köszöue- 
tünket. — A. J. B.-Almás. A távolságnak iskola 
és vendéglő (kocsma) közt a gyakorlat szerint 
100 mlrnek kell leírni. Van azonban Budapes
ten közvetlen az is óla épülethez épített há
zakban is engedélyezett vendéglő és kocsma
— Makó. Levelét nem közölhetjük, miután az 
felelősséggel jár és aláírását nem olvashatjuk.
— R. F. B.-csány. Hogy ihász a Csacsi-láz 
iá z -á t magára vette, erről sem mi, sem 
Maisad János, de még Ihász se, csak — 
Gábriel arkangyal lehet. Szives üdv!
T. G. Gyómiklós. Malacot, sonkát és kocsonyát, 
(amelyhez még csak a küküllömenti hiány/, i 
köszönettel vettük. — Hasonló szép és boldog 
ünnepeket!

TELEFON 50 -55 . -3  Szikvizgyárak berendezése
F1SCHER JÓZSEF szénsav-, szifonkupak-, szikvizgép és mechanikai gépgyára

B u d a p e s t ,  Y I I . ,  R á k ó c i - a t  6 6 .  (Központi pályaudvar közelében.)

Újdonság: kisebbszerü szikvizgép, rend- 
■ kívül könnyen kezelhető, — 

uj találmányu keverő-készülékkel —  a 
legjobb szikvizet állítja elő, gyártóké
pessége fölöttéb gyors, — szifon-üvegek
kel, teljes felszereléssel ára 600— 650 kor.

Sör- és borkimérő- szekrények, hütöszek- 
- — rények mindennemű ki
vitelben. — Különlegességek: Törvényi
leg védett tulipán jelvényü szifonüvegek 
és kupakok kizárólag FISCHER JÓZSEF 

gyárából szerezhetők be. = -
Árjegyzék, berendezési tervezet és egyéb tájékozás készséggel nyujtatik.

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




