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Nincs többé szalbor I Nincs többé töröttbor ! !
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszüröre, melyet jS

K R I S T Á L Y - S Z Ü R Ö  w j
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős állal kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de ** 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- 
szűrő zománcozott vastó l készült és igy tisztántartása gondot alig igényel. A mai modern bortermelésnél sehol sem hiányozható. Kristály- JJ 
szűrő, 100— 150 lite r munkaképességgel 30 korona és 150— 200-ig 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C E G  S Á N D O R

(Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél: Polgár M. Budapest, V I I ,  Wesselényi-utca 17, I I .  1. J\

Megrendeléseket szívességből közvetít a „Fogadé" kiadóhivatala. I

Képes árjegyzék kívánatra ingyen. (

0 Az utánvét nellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás nellékeítetik

b
 Vidéken ügynökök kerestetnek

L L I T Á S .  —  A  Kristály-borszürő a „Budapesti Kocsmáros Ipartársulat" tagjai pénteki összejövetelein megtekintés miatt a 
--------- — ■-----  ■. ---------  cég budapesti képviselője által kiállittatik.

miatt a 31

T. étlapiró é s vend ég lő s uraknak.

legmelegebben ajánom & 
legjobbnak elismert és 
sok időt és munkát meg
takarító „Berkoritg“ -fóle

Hektográph-lapok

a minden színben levő „tén- 
tákat. “. A nélkOlözhetlen 
hektográph-lap mindkét ol-
dalontöbbször használható s epry eredetiről 100 200 

, '•..verhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
köze fektctjBk s 3—4 nap múlva ismét használható.

Hektográph-tekercsek minden naf-yHágban rendelhető 
B E K K O V IT S  K Á R O L Y  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest. 

VII., Síp-utca 11. Árjegyzék ingyen.

Eladó üzlet.
- - - - Erdély nagyobb városában - - - - 

k á v é h á z  é s  é t t e r e m
szép kerttel és jómenetü kuglizöval —  
más vállalkozás miatt —  átvehető. Az 
üzlet laktanyák közvetlen közelében van 
és 18— 20 abonensse! rendelkezik. A 
sörgyár 1900 korona készpénzzel járul 
hozzá. — Megvételhez 1000 korona 
töke szükséges. Cim a kiadóhivatalban.

r

(
Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 
| chinaezüst árut vesz s elad

|  B R A U N  G Y U L A
[  BUD APEST, S1P-U. 14.

r ~

/ ^ ión den k i

~  Tessék próbameflrendelést tenni! 
Világhírű szegedi édes paprikát csakis

HORVÁTH FERENCnél
szállodások és vendéglő sok papr ka

szállítójánál
Szegeden lűettaP®̂ .

Dr. K o ssu th á ny  T a m á s e g y e t  
t a n á r ,  a z  o r s z á g o s  c h e m i a i  in t é z e t  
v e z e t ő j e  a z  o r v o s o k  r é s z é r ő l  i s  
a j á n l o t t  üdítő é s szom jcsillap itó

esillagfieg?i forrásvizet,
m i n d e n  k á r o s  a n y a g t ó l  m e n t  t e r 
m é s z e t e s  á s v á n y v í z n e k  m i n ő s í t e t t e ,  
=  m e l y  s z é n s a v v a l  t e l l i t t e t ik .  =  

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.u tca  2.
..  -  Telefon 7 8 -7 9 . -

Vidékre bérmentes szállítás. *  Kapható mindenütt!

Étterem, sörcsarnok városban (megyei
székhelyen) — visszavonulás miatt —  eladó. 
Vételár 5000 frt. Bővebb felvilágosítást a 
„Fogadó" kiadóhivatala nyújt 2—4

Ú j o n n a n  a l a k u l t  ||

S Edison villamos színház vállalat ®
f Nagyváradon.

i Elfogad vendéglők és kávéházakban egy hónapra
és azontuli időre

mozgóíénykép-előadások rendezését
e g y e z s é g  s z e r in t .

Elad és vesz uj és használt mozgófénykép- 
v e t i t ö  g é p e k e t  és egyéb felszereléseket.

Levél- és sürgönyeim:

„ E D I S O N "  N A G Y V Á R A D
Telep: Teleki-utca 46.
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Az orsz. koesmáros szövetség.
Javaslat a tervezethez.

A tavalyi országos kocsmáros-kong- 
resszus elhatározta, hogy megalakítandó 
a kocsmárosok országos szövetsége. 
A határozat végrehajtásával a » Buda
pesti kocsmárosok ipartársulatát# bízta 
meg, mely a megbízást elfogadván, hoz
záfogott a nagy dolog előkészítéséhez, 
l'gyanis készülőben van a tervezet 
Amilyen fontos az ügy, épp olyan szé
les mederben való körültekintést igényel 
az alapvető munka. Mert nem arról 
van szó, hogy olyan országos szövetség 
legyen, mint amilyen a szállodásoknak 
van, mely csekély taglétszámánál fogva 
nem lehet más, mint bizonyos jogcím 
évenkénti kirándulásokra, hanem olyan 
országos szövetség legyen, mely a kocs- 
múrosok gazdasági és anyagi érdekeit 
van hivatva felkarolni, ápolni és fejlesz
teni és ezen érdekeknek védelmet is 
nyújtani.

Számtalan visszaéléseknek van a 
koesmáros kitéve éz leginkább a vidé
ken. Jogsérelmeket szenved, amiknek 
orvoslásához nem mer hozzáfogni, mert 
abból nagy üzleti hátrányai támadhatná
nak Inkább eltűri a sérelmeket, hall
gat és nem védekezik, hogy csak ellen
ségeskedésbe ne jusson az »urakkal.«

És ezek az urak nagyon elágaz
nak ám.

A község elöljárósága, a jegyző, a 
fő- és szolgabiró, a fogyasztási adó
bérlő, a kerületi pénzügyi biztos és an
nak közegei, a pénzügyigazgatóság, a 
vármegye stb. És mikor annyi fórum
mal kell a barátságot minden irányban 
fentartani, hát bizony ember legyen a 
helyén az a koesmáros, ki a jogain 
esett csorbának a reperálására még csak 
gondolni is mer.

A szövetség azonban, mely a Aor- 
munv székhelyén tartja központját, 
ezeket a nagy tekintélyeket nem veheti 
!'•' nem is veszi ligyelembe, hanem 
iparkodik tagjának jogait megvédeni és 
a rajta elkövetett sérelmeket jóvátétetni.

De ez csak az egyik indoka a szö
vetségnek. Vannak egyéb indokai is.

Jól tudjuk, hogy a koesmárossal igen 
mostohán bánnak. Minden csekélységért 
bírságolják. De azért rárakják a terhe
ket derüre-borura. Ez onnan van, mert 
nincs tekintélye és eddig némán tűrt 
■;i mindent, amit vele tettek. Azt hitte 
bogy ennek igy kell lenni. Legfeljebb 
Káromkodott egyet és —  fizetett. Ma ez 
az állapot áll fenn.

Lnnék a bajnak a gyökere azonban 
leginkább az italmérési törvényben 
van elágozva. A törvény módosításra 
szorul De hogyan lehet erről a kor
mányt meggyőzni? Mi módon lehet erre 
a talajt előkészíteni ? Milyen eszközök
kel lehet erre a közvéleményt tájé
koztatni ?

Egyedül a szövetség által. A szövet
ség működése, országos gyűlései állal. 
A szövetség szervezete által, melyben 
az egész ország koesmárosainak a szava 
nyilatkozik meg. Es az ilyen hatalmas 
szervezetnek van erkölcsi ereje, szavá
nak súlya van és a törvény keretén 
belül megnyilatkozó akaratának és kí
vánalmának érvényt is tud szerezni. 
Lépésröl-lépésre haladva, rendet teremt
het ebben a szakmában.

A szövetség felállítása esetleg feles
legessé teszi a vidéken a szakipartár- 
sulalok alapítását, mert a szövetség 
fiókokat fog szervezni helyi vezetőséggé!, 
ami pótolni fogja az ipartársulatot és 
ilyen módon minden koesmárosnak al
kalom nyujtatik arra, hogy könnyű 
módon saját szakmájának szervezetébe 
tartozzék. Amúgy sem lehet mindenütt 
ipartársulatot szervezni. Kevesen nem 
tudják fentartani. És nem minden köz
ségben vannak annyian szaktársaink, 
hogy ők maguk ipartársulatot alakít
hassanak. De a szövetség tagja min
denki lehet. Tehát olyan helyekről is, 
hol kevesen vannak. Ez pedig előnyös.

Ott van továbbá a kartársi szellem 
ápolása. Az »Egy mindnyájáéi t és mind
nyájan egyért# elve csakis a szövetség 
utján nyerhet érvényesülést és komoly 
átvitelt a gyakorlati életbe. A közérdek 
is tápolásához hozzá kell szoknunk és 
ezt nem fejlesztheti semmi annyira mint 
a szövetség.

Szakmánkat a képesítéshez kötött 
iparágak közé óhajtjuk soroztaink En
nek előzményét a szakirányú iskolák 
felállítása kell, hogy képezzék. A szö
vetség ezek létesítését is elősegíti, szer
vezi és kiépíti őket.

Felmerülhet az idő folyamán szakbeli 
jótékonycélu intézmények létesítésének 
szükségessége is. A szövetkezet van hi
vatva azokat is előmozdítani és nyélbe
ütni. Felmerülhet a kocsmárosok gaz
dasági érdekeinek fejlesztésére vállalatok 
alapítása. Csakis a szövetség utján válik 
lehetővé. Ilyen pl. saját sörgyár létesí
tése, országos központi borpince alapí
tása, melynek az a hivatása, hogy 
kivegyük a kisebb kartársat a borke

reskedők kezéből s hogy a nagybani 
bevásárlás előnyei és anyagi haszna 
ne a borkereskedőé, hanem a kocs- 
márosé legyen.

Mindezt a szövetség segítségével ér
hetjük el, mert a kocsmárosok -  úgy
szólván —  egy kalap alá kerülnek a 
szövetség által.

Ezekben jeleztük az országos 
koesmáros szövetség indokait, ismer
tettük annak célját, jeleztük programját 
és kérjük szaktársainkat, hogy szóljanak 
hozzá. .Minden hozzászólást mint véle
ményt, készséggel közlünk lapunkban.

Vendéglősök sörgyára
XXXII.

Múltkori cikkünket ezekkel a szavak
kal fejeztük be: »A  mozgalmat széle
sebb alapra kell fektetni és a már 
meglevő szakipari szervezeteink kezeibe 
kell letenni a szervezés munkáját.<■

Ezt a véleményt Ígértük bővebben 
kifejezni és erről akarunk most szólni.

A tapasztalat ugyanis azt igazolja, 
hogy a vendéglős-kocsmáros karban 
hiányzó szolidaritási érzék akadalya 
minden eddigi nagyszabású akciónak. 
Az egyénenkénti toborzás valamely 
nagyobb dologhoz, a lehetetlenséghez 
tartozván, a kísérlet maga is kárba- 
veszett munka. Ezt az első kísérlet, 
mi a vendéglős sörgyár alapítása érde
kében tétetett, kézzelfoghatókig iga
zolta. Es ebből a meghiúsult kísérlet
ből merítjük ezt a tanulságot. Mert ha 
nem igy  volna, akkor a vendéglősök 
saját sörgyárának a létesítése már a 
megvalósításához kellene, hogy igen 
közel álljon.

És ez a szerzett tapasztalat az ügy
nek nem ártott. Mutatja, most hogyan 
kell megfogni és hogyan kell szervezni.

Az első bizottság leszerelése tehat 
nem azt jelenti, hogy az ügy maga 
is letűnt volna a napirendről, hanem 
jelenti azt, hogy nem jól lett kezde
ményezve. Tehát tanulságot nyújtott.

A sörgyári mozgalom megindulása 
óta szakmánkban, a vendéglös-kocsmá- 
ros szakban a társulás eszméjét látjuk 
fejlődni. Azóta több vidéki városban 
a vendéglősök-kocsmárosok szikviz- 
gyárakat részben már létesítettek, 
részben létesítés alatt állanak. .Vár 
Budapesten is megindult erre nézve 
a mozgalom. Azért mondjuk »már,« 
mert szerintünk itt már régen kellett 
volna ilyen gyárat felállítani, hogy 
útmutatóul, például szolgálhasson a
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vidéknek. A sörgyári mozgalom tehát 
ebben a tekintetben iskolát képezett. 
Ha nem is a sikerre nézve, de minden
esetre az egyesülésben rejlő nagy 
erőnek felismerésére. Es ha az fel
ismertetik és meggyőződéssé válik, 
akkor az alkotás nyomon követi.

A sörgyári mozgalmat tehát, az 
eddigiből merített tapasztalat után más 
irányban kell újra indítani, illetőleg 
fejleszteni. A mozgalom súlypontját a 
már létező és még létesítendő szak
beli szervezetekbe kell helyezni. Ilye
nek elsősorban u már létező ipar 
társulatok. A szervezés munkáját az 
ipartestületeknek kell végezniük, tik 
vannak hivatva, —  áthatva a meg
győződéstől, az ügyet kezökbe venni 
és a szervezés munkáját végezni. A 
társulatok, habár még nincsenek kiépít
ve, mégis szakbeli szervezetet képez
nek es a szakmánkban való haladásra 
nézve Ők vannak a zászlótartó szere
pére hivatva.

Keletkezőben van a kocsmárosok 
országos szövetsége. Ez olyan szer
vezetté fejlődhetik, mely nagy alkotá
sokat játszva hozhat létre. Hisszük 
és reméljük, hogy az országos szövet
ség nem csak fényesen fog létrejönni, 
hanem az egyesült erőnél fogva, mely 
benne összepontosulni fog. nagy szak
beli alkotásokra képes is lesz.

Tehát az ipartársulatokat és a kelet
kező országos szövetséget értettük azon 
szakipari szervezetek alatt, mikor azt 
mondtuk, »hogy a mozgalmat szélesebb 
alapra kell fektetni és a már meglevő 
szakipari szervezeteink kezeibe kell 
letenni a szervezés munkáját.*

Hogy ezek a szervezetek a nagy 
mű létesítésére a legbiztosabb és leg
természetesebb alapot képezik, az két
séget nem szenved. Akár Budapestről 
indul ki a mozgalom szervezése és 
indítása, akár a vidékről, az a dolog 
lényegén nem változtat Akár honnan 
jön a lökés, akárhol indul meg a cél
tudatos mozgalom, a vendéglősök saját 
sörgyárának felállítására irányuló moz
galmat — a már többször kifejtett 
anyagi, gazdasági és erkölcsi okoknál 
fogva, csak üdvözölni lehet. Életre
valóságát és az előnyeiben kiszámit- 
hatlan haladást az eddigieknél fogva, 
külön fejtegetni, igazán felesleges.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK

Választmányi-ülés. A budapesti 
kocsmárosok ipurtúrsulatúnak vá
lasztmánya, szerdáu, május hó 8-án, 
d. u. í órakor ülést tart. Napirend: 
A kocsmárosok szikvizgy árának lé
tesítése. A választmány tagjai kéretnek, 
hogy teljes számban és pontosan jelen
jenek meg. Az ülés helye: Az ipartár
sulat irodája: VII., Almásy-tér 9.

Közgyűlés. A  bpesti száll. vend. és 
kocsmárosok ipartársulata e hó 27-én 
d.-után Gundel János elnöklésével

rendkívüli közgyűlést tartott, a melynek 
tárgyát a bpesti p.-egvlettei való egyez
kedés képezte. Az egyezmény 20 pon
tot tartalmazott s a munkabért illető
leg 3 évi időre akként tervezte, hogy 
a szobapincérek és éthordók a nagyobb 
városi üzletekben heti 10 illetve 8 
koronában részesüljenek, míg a heti 
24 órás szabadnapot az éthordók és 
segédpincérekre — a főpincérek ki
vételével — kötelezőleg állapította meg. 
Az egyezmény végleges megkötése és 
aláírására nézve a vend. ipartársulat 
bizottságot küldött ki

Az uj italmérési szabályrendelet.
Budapest székesfőváros területére 

szóló ital mérési szabályrendelet már 
régen vajúdik. Az eddigi nem bizonyult 
jónak, tehát a tanács hozzáfogott annak 
módosításához — még két évvel eze
lőtt A huzavona beleesik a darabont 
korszakba. Közismeretes, hogy a néhai 
rendőrfőkapitány, Rudnay Béla folyto
nos harcban volt a fővárosi tanácscsal. 
Amit tehát a tanács akart és az belenyúlt 
a rendőrség hatáskörébe is, azt Rud
nay a saját fölfogása szerint akarta 
megvalósítani, amihez a tanács nem 
járulhatott hozzá. Rudnay jogokat 
arrogált magának, amik nem illették 
meg.

Innen volt a szabályrendelet huza
vonája és miután a tanács és rendőr
főkapitány közt eziránt egyetértés nem 
jött létre, a fővárosnál félretették a 
szabályrendelet tervezetet —  boldogabb 
időre. És ez az idő bekövetkezett — 
legalább ebben a tekintetben.

A szabályrend let szövege most már 
meg van állapítva és megérett arra, 
hogy a fővárosi törvényhatóság köz
gyűlése elé kerüljön.

Az újítás ami benne van, lényegében 
abból áll, hogy a vendégek kiszolgálá
sára nőket is lehet alkalmazni a ven
déglőben és a kávéházban De az 
erkölcsök sértetlenségéért az üzlet 
tulajdonosa viseli a kockázatot. Öt 
büntetik, ha az alkalmazott erkölcsi 
magaviseletére nem vigyáz.

Benne van, hogy az iparengedély 
kiadását megelőző engedélyezési eljárás 
során a folyamodó egyéniségének meg
bízhatósága szempontjából a kér. elöl
járóság az illető iparág szerint meg
alakult ipartársulat véleményét is 
meghallgatni tartozik. És minthogy 
a fogadók, kávéházak, vendéglők és 
kávémérések iparának gyakorlására 
vonatkozik, a véleményezés is négy 
ipartársulat hatáskörére fog kiterjedni, 
miután mind a négy iparágnak van 
ipartársulata.

Egészen uj intézkedés a szabályren
delet 25. §-a, mely igv szól. „A  fővá
ros területén lévő vendéglők a nup 
és az é jjel minden szakában nyitva 
tarthatók.11

Ezzel igen sok vendéglős óhaja 
nyerne kielégítést, mert sok olyan

üzlet van, mely a körülötte lévő éjj.-l' 
üzemek miatt, mint nyomdák, maim k. 
villany világítási- es áram fejlesz - 
telepek, bérkocsi állomások stb., ugyan
is jogosan kérheti a mai záróra ki- 
terjesztését a hajnali órákig.

így tehát, ha a közgyűlés elfogadja. * 
a nyitvatartási jog általános lesz 
akinek pedig nem kell, akinek ern 
szüksége nincs, az tetszése szerin-; 
időben zárhatja üzletét ezentúl is.

Szakiparunk fejlődésére és a szaki- 
parosaink egyesülésére nézve igen 
bölcs rendelkezést tartalmaz a szabály- 
rendelet 48. S-a, mely igy szó l:

„Az iparengedély kézbesítését s il
letve jelen szabályrendelet életbeléptéi 
követő 30 napon belül köteles mindé! 
e szabályrendelet intézkedései alá es 
uj. illetve régi üzlettulajdonos az általa 
gyakorolt iparág szerint megalakul1 
ipartársulat kötelékébe belépni.

Ennek elmulasztása kihágást képez 
és az üzlet fekvése szerint illetékes 
kér. elöljáróság által annyiszor ameny- 
nviszer !<0 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő.'

Ez az intézkedés csak a mi szak
iparunkra nézve uj, mert más, szintéi, 
képesítéshez nem kötött szakmákban, 
már régen megvan.

Ennek a rendelkezésnek igen üdvös 
következményei lesznek a vendéglős 
ipar fejlődésére, mert a haladásra 
irányuló minden tevékenységből min
den szaktárs ki fogja venni a maga 
részét és közös munkára, közérdekben 
való cselekvésre fogja serkenteni a 
szaktársakat

Ez pedig csak üdvös lehet.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

A Budapesti Kocsmát osok Ipar- 
túrsulatá-nak tagjai közelebbi ozso- 
náikat a következő helyeken tartják 
Május 3-án: Sáfrány József vendég
lőjében, VII., Hernád-utea 8. — Május 
10-én: Tassy Lajos vendéglőjében. 
VII., Bethlen-tér 3. —  Május 11- é n : 
Schmauder József vendéglőjében, IX.. 
Bokréta-utca 12. —  Május 24-én: 
Soroksáron, Holbig Antal vendéglő
jében. (templomtér.) —  Május 31-én: 
Pálinkás Mihály vendéglőjében, IX., 
Soroksári-ut |2G.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Tisztelt előfizetőinket akiknek 
jelen és múlt lapokkal utalvány mellé
keltetett és levélbeli fölszölitás intéz
tetek, kérjük, hogy postafordultává, 
szíveskedjenek esedékes előfizetésüket 
beküldeni. —  Jóbarátainkat és ösme- 
rőseinket kérjük, hogy «  »Fogadó«-i 
körükben terjeszteni szíveskedjenek.

Kirándulás Soroksárra. A  buda
pesti kocsmárosok ipartársulatának vá
lasztmánya elhatározta, hogy május h 
24-én kirándul Soroksárra és ott Ilolbig
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Antal szaktársunk vendéglőjében tartja 
meg társas uzsonnáját. A társulat tag
jai felkéretnek, hogy a kiránduláson 
minél számosabban vegyenek részt. In
dulás a mondott napon délután 3 óra
kor a vicinális vonaton.

Saját ügyünkben. Azóta, mióta az 
ii tbb pincérmozgalom megindult,olva
sniuk erre vonatkozólag, a Fogadó
ban eddig szokatlan hangon irt 
közleményeket találtak, mikre nézve 
magyarázattal tartozunk. Sohase vol
tunk barátai a nyers hangnak és az 
előre törtető pincérvezetők ellen 
• ni használtuk volna, ha az onnan 

jött támadásokat nem kellett volna 
visszautasítanunk. Mi a mozgalmat 
mm bántottuk, passzív álláspontra 
helyezkedtünk, de minden ok nélkül 
be lénk kötöttek a vezetők és állandóan 
támadtak bennünket lapjukban. Ezt a 
virlusságot kellett visszautasítanunk és 
a gorom báskodó vezetőket tisztességre 
inteni. Ez az oka, hogy néha-néha 
lapunkban a körmükre kell ütnünk. 
De nem mi kezdtük, nem mi kerestük. 
Ezért t. olvasóinktól elnézést kérünk.

Hymen hírek. —  Takáts Jenő, szé
les körben ösmert győri vendéglős 
szaktársunk, eljegyezte Rontanék Jan- 
kica kisasszonyt Győrött. —  Halász 
Margitkát, a debreceni Fehértó fogadó 
tulajdonosa: Halász Izidor szépmivelt- 
ségii leányát eljegyezte Nádudvari 
Lajos tekintélyes kereskedő Debrecen
ből. - Székely Károly főpincér c hó
23-án tartotta kézfogóját Blask An- 
nuska kisasszonynyal, Gyimótfalván.

Szerkesztőségünk betege. Matsád 
János, derék dolgozótársunk, egy hét 
óta súlyos betegen fekszik az Irgalma
tok budai kórházában. Reméljük azon
ban, hogy nemsokára fölépül és ismét 
köztünk fogjuk üdvözölhetni.

Egy szociológiai munka. Az Orsz. 
D.-Szövetség győri bókjának elnöke: 
Bihar Jenő tollából most jelent meg 
egy munka: Nemzeti vagv nemzet
közi? — Társadalmi béke, vágj' 
‘‘>y,tály harc? címmel, - amelyet a 
győri Hók küldött szét, hogy felvilá- 
V' sitsa úgy a pincérkart, mint a mun
kaadókat, hogy a vendéglős, kávés 
szakban mint szervezkedjenek: haza- 
fé'S alapon-e a béke és egymás tá- 
ifogatására, vagy nemzetközi alapon, 
ósztalyharc alapján: egj'más tönkrete- 
’.vsére. A kitünően megirt munka átol
vasásánál mindjárt kitetszik, hogy e 
k' rdésben teljesen otthonos egyén 
'•'a, aki ismeri a pincér foglalkozás 
■' nden csínját és kimutatja, hogy ha 

■ pincérség nemzetközi alapon osz- 
yharc alapján szervezkedik, nem a 

1 :ióke, hanem a saját foglalkozása és 
megélhetése ellen tőr, mig ha az Orsz.
' -ícér-Szövetség utján rendezi fog- 

; okozásának hiányait, a foglalkozási 
U emeli, megélhetését javítja. Sziv- 

! ,ó gratulálunk a győri fiók derék 
1 mkének ki a kezdet kezdetén, már ily
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magas gondolkozásra valló munkával 
tölti be hivatását a mi szakfoglalko
zóink érdekében. Megemlítjük még. 
hogy. akik e műből nem kaplak, azok
nak k vánatra az Orsz. P -Szövetség 
győri liókja azonnal küld megfelelő 
számú példányt.

Március 15 címen ápr. 1-söi szá
munkban hozott tudósításunkban a 
szegedi pincéregyletnek a hazafias ün
nepben való részvételét is megemlítet
tük, olyképen, hogy a Kossuth szobor 
megkoszorúzásában — a vasúti ven
déglő pincérei kivételével —  az ottani 
pincérség isrésztvett.Mint r.-levelezőnk 
értesít utólag bennünket, a sz.-pincér- 
egyletnek ez a szokásos ténye csak 
tervezve volt, de a közbe jütt körül
mények miatt elmaradt, s igy önkén
telen elesik az is, mintha a szegedi 
vasúti vendéglőnek egyébként is ha
zafiasán gondolkozó pincér-kara attól 
távol tartotta magát. Távol volt igen, 
amennyiben fönt említett és más he
lyütt is közölt ünnepi eset meg se 
történt.

Felfüggesztett városi képviselet.
Rózsahegy, rendezett tanácsú város 
képviseletét a belügyminiszter fölfüg
gesztette, és a város költségére 
kormánybiztost küldött oda. ki a város 
ügyeit teljhatalmulag vezeti és intézi. 
Ez a rendelkezés azzal van megokolva, 
hogy a képviselőtestület működése egy
részt az állam érdekeit sérti és más
részt :t város érdekeit veszélyezteti. 
Ügyet sem vetettünk volna erre az 
esetre, ha közelebbről nem érdekelne 
bennünket is. Olvasóink bizonyára 
emlékeznek még a „Fogadó'" ezévi 
jan. 1-én megjelent számában a pénz
ügyminiszter úrhoz intézett nvilt le
velünkre. melyben Verderber János, 
rózsahegyi szaktársunk panaszát kö
zöltük. A panasz ugyanis abból álit, 
hogy a Rózsahegyre illetékes pénzügy- 
igaz tatóság italmérési engedély iránti 
kérelmével hat hónapi várakoztatás 
utá i elutasította, öt ezidő alatt 270 
koronával megbüntette és kényszeri- 
tette az általa átvett és egy 42 év óta 
fennálló vendéglőnek a bezárására. 
Ezzel a cselekedettel szaktársunkat 
tönkretették. Ha tehát ez a mi ,nyílt 
leveliink" is hozzájárult Rózsahegy 
város »\virtschaftjának< a megrendsza- 
bályozásához, akkor igazán örülünk 
ennek, mert elégtételt látunk benne a 
jogos magánérdek minősithetlen meg
sértéséért.

Elismerés. A debreceni pincér szak
tanonciskolát a m. hó 15-én Mártonffv 
Frigyes orsz.-iparisk. igazgató meg
látogatta, mely alkalommal az ott 
tapasztaltak hatása következtében, az 
iskola vezetőinek, nevezetesen pedig 
Polcter Adolf isk igazgató, Elefánti S. 
polg. isk. tanár és Geiszt Kálmán 
(főpincér) szaktanárnak, a legmelegebb 
elismerését fejezte ki, s egyben a 
debreceni szakiskolát — a hazai pincér
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inas-iskolák közt a legelsőnek jelen
tette ki.

Az osztrák bortörvény Nemsokára 
életbe lép az uj osztrák bortörvény, 
mely rendelkezéseiben befolyásolja a 
magyar bor kivitelét is. A .'.Magyar- 
országi bortermelők és borkereskedők 
országos szövetsége már is foglalkozik 
a viszony alakulásával, hogv a magyar 
borkivitel érdekeit megvédhesse.

Törvény, jo g  és igazság Érsek
újváron. firunner Pál szaktársunk, 
ki Érsekújváron az Oroszlán fogadó
nak 15 évig volt főpincére, ezelőtt 
2 hónappal egy régi üzletet vett ott 
és kért italmérési engedélyt saját 
nevére. Mint becsületes és tiszteséges 
ember, — és mindennek előtt mint 
szakember — erre jogot is tartott. 
Ellene nem is volt kifogás. De a kon
kurencia. egv-két nem szakemberből 
lett vendéglős szabadulni akart ettől 
az üzlettől és az engedélyadás meg
gátolására mindent elkövetett Tehát 
jött a helyiség ellen a hatósági kifogás: 
egészségügyi kifogások merültek fel, 
melyek azonban a régi gazda ideje 
alatt sohase képeztek kifogás tárgyát. 
Ezeket az akadályokat Brunner szak
társunk megszüntette. Mikor az már 
megvolt, akkor az a kifogás merült 
fel, hogy az üzlet közel fekszik a 
templomhoz És ezen az okon utasí
tották el. Meg kell jegyezni, hogy azt 
a házat, melyen sok éven kürösztül 
vendéglő volt, azóta nem tették köze
lebb a templomhoz, sem a templomot 
nem tolták közelebb az illető házhoz, 
tehát a távolság a régi, törvényes, s mi 
eddig akadály nem volt, az most egy
szerre akadály lett. Ennek a dolognak 
nagyon rossz szaga van. Az ügy felel >be- 
zés alatt van és a pénzügyminisztérium 
elé kerül. Ott bizonyára még a törvény, 
jog és igazság alapján állnak. Meg
jegyzendő. hogy a hatóság bezáratta 
az üzletet. Szaktársunk pedig sokat 
költött az átalakításra, ugv, hogy 
tönkre teszik, ha az italmérési enge
dő! vt nem kapná meg, amit különben 
kizártnak tartunk.

Uj művészet. Ezen a címen a inarosvásár- 
helyt megjelenő Székely Lapok, az ottani 
Transsylvania volt éthordója, Tompos József 
étlap-rajzáról a következő sorokban emlékezett 
meg. — A művészetnek annyi féle ága van, 
a hány foglalkozás van a világon — talán, a 
hogyan szokták mondani, •:
Ki hitte volna, hogy művészi tökélyre lehet 
vinni az étlapok megszerkesztését t Tompos 
József, a „Transsylvania" éthordó pincére az 
étlapok tetszetős kiállítását rajz utján oda fo
kozta, hogy egész bátran kiállításra küldheti 
az összegyűjtött lapokat.

Figyelmeztetés. Zornborból írják 
nekünk, hogv az ottani ,,\'ndászkürtu 
éttermében alkalmazva volt borfiu, 
Pertits Zsiga, egy másik borfiának 
szivarládájából 14 koronát és egy 
elzárt fiókból álkulcs segítségével 
munkakönyvét emelte el és megszökött

A mi szociálistáink. . . A budapesti 
kávésipartársulat megkötötte a col-
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lectiv szerződést. . .  a pincérekkel 
és most a szent béke háta megett a 
a kávéssegédek szakegyietének veze
tői e hő 25-én mintegy 90 kaszir- 
nőt tanítottak ki arra — hogy lehet 
sakba tartani a kávésokat. Megalakí
tották ugyanis a kaszirnők szabad
szervezetét s most elvtársak nemcsak 
a pincérek, konyhalegények és klozet- 
tes nők, hanem a kaszirnők is. Tehát 
meg van a béke, és már terjeszti 
áldásthozó gyümölcsét . . .  a kaszirnők 
és mosogató leányok szabadszerveze
tének képében.

A gellérthegyi üregek —  éttermek.
Eötvös Károly, az öreg, de mindig 
jókedvű vajda, a »Pesti Hírlap* e hó
24-iki közzétett »Esti levél«-ében igazi 
rajongással amellett kardoskodik, hogy 
a Gellérthegy üregeit és barlangjait 
rendeznék be szén raktáraknak avagy 
éttermeknek s mulatóhelyeknek. Hát 
ami ez eszmét illeti, nem lehet rossz, 
hacsak az a csekélységnem akadályozza 
a megvalósítást, hogy egy szép alka
lommal, mikor véletlenül sokan lesznek 
ott és mulatnak, egy kis csusza mlás 
meglapitja a mulatókat. Nekünk más 
javaslatunk volna s nem tudjuk, hogy 
vajon Eötvös bátyánknak nem-e fog 
tetszeni. Mi azt javasolnánk, hogy ott 
azokban a barlangokban mutassák be 
vasárnaponként csekély díjért, az unat
kozó és mindig álmos képviselőket. 
És ebből a jövedelemből lehetne azok
nak a képviselőknek szobrot emelni. 
Nem volna ez célszerűbb?

Névmagyarosítás. Zsizsek János 
a győri Takáts-vendéglő főpincére ne
vét Zsolnai-rn változtatta. Szaktársunk 
hazafias tettét követésre ajánljuk.

FölQlflzetések. A szegedi P.-egyletnek a m 
hóban tartott bálján a következők teljesítettek 
fölüISzctést: Juránovics Gyula 100 kor., Dr. 
Kelemen Béla főispán és Törley és társa 50 
kor.. Vadászkürt fogadó Zombór 115 kor. és 
Neuman Ferenc kávés 30 kor. 20—20 koro
nát fizettek: R. serfőzde, Juránovics Ferenc 
ifj. Juránovics Ferenc, Riltinger Károly, Ros- 
ner Sándor, Bellatini A.. Dancinger’ János 
Szarka István, Kass János és Kass János sze
mélyzete: Kon-ád Tóbiás 12 kor. - lo -lu  
koronát fizettek : Stadler K.. Keth Károly. Yolf 
J-. Dauer József, Goldstein P., .Nyári Gy., Leit
H.-né, Ördög V., Schvare Jakab, ’ Faber’ Lajos, 
Vencel János, Bors Mihály, Bohu J., ifj. Hutter 
Dr. Gerle Imre, Viramer F , Dávid S., Breeher 
A.. Kneííel Ede, Schveiger S., Szeged-C.s. ta
karék, Andréuyi utóda, Seifert, Kikakkcr " Bol
dizsár, Hageiimacher H., tlever I... Vend. ipart, 
i Debrecen.) Csokonav K.. Versendv Gvula, Bo- 
senfeld I.. Mareoin J., Mészáros Jénő.' — (> ko
ronát fizettek: Mohay S, Miksits Gy., Horváth 
József, Rosenberg D , Balogh I,., Pálfv D. 
Horváth J., VírtI K., Pályavendéglö fS.-a.-uj helyi! 
Beruáth Dezső. -  ő kor. fizettek: Weisz M.! 
Hocholzer J \unmai Ferenc, Bartos I... Teni- 
mer N., Stein család. Bartha L., Kuruc Endre 
Jedeltv I Lenger A., Glück Frigyes, Piatnik K.! 
Mattom II.. fsuuda H.. Kassai Adolf, Sarkadi, 
\ áss J. legyei K. Láhr Henrich, Katona .1., 
Br. Baiesné. b koronát fizettek : Márton István 
es Elefánt J. 4 kor. fizettek: Zombori F.. En
ged Karoly, Deák Angeló V., Argvelán K., 
Herceg S-, Fiiszár J., Fazekas G., Soós Jenő, 
Fischer F., Mayer János, Rónay J., Kroó A , 
Raneez G., -  3 kor. fizettek: Fekete S., Kontz 
1-., Hirhager F., Papp Gy., Fekete J., N. N. 7

kor. — 2 kor. fizettek: Csúcs P., Pulyai X., 
Bokor J., Spindre J., Adler D., Lengyel F, 
Makó L., Hoffer N., Szeil K., Munkácsy J., N.
N., Goll G., Zsurkovics O.Krázics L. — 1 kor. 
fizettek: Kiibleezkv E„ Pásztor E.. íjchveigcr 
L , Fiirsth X’. — Francois Bpestről 6 üveg,
I.ittke Pécsről 25 üveg és Esterházy Tatáról 25 
üveg pezsgőt küldött. — A szegedi pincéregylet 
a fel ül fizetőknek ezúton is hálás köszönetét 
nyilvánítja.

A söradó leszállítása. A sörgyárosok 
országos szövetsége a söradó leszállítása 
tárgyában értekezletet tartottak és el
határozták, hogy emlékiratot terjesztenek 
a pénzügyminiszter elé. melyben a sör- 
fogyasztás emelése érdekében a söradó 
leszállítását kérelmezik. Egy emlékirattal 
több lesz tehát a minisztérium irattá
rában.

Klub-élet Budapesten. A bpesti 
pincérséget teljesen átalakítani törekvő 
utóbbi mozgalmak és az azt követő 
kávéházi árak emelése, máris érez
tetni kezdik a hatásukat. Á fővárosban 
ngyanis mozgalom indult a külföldiek
hez hasonló klubélet meghonosítására, 
s mint értesülünk, az őszre minden 
kerületbe egy sőt a népesebb, fő- és 
körutakra 2—2 klubbot terveznek föl
állítani. ellátván azokat a mai kávé- 
liázák elegáns és teljes fölszerelésével. 
Mindez persze csak beszéd és terv 
még, de sajna, a mai időben némely 
tervek igen hamar megszoktak való
sulni. —  Hogy ez az egészségtelen 
eszme létre jöjjön, amitől Isten óvjon 
bennünket, nem kell hozzá más, csak 
egy kis újabb drágaság (ami külön
ben a fővárosban állandóan napiren
den van) és a viszonyok javítása örve 
alatt folyamló dolgoknak még jobban 
való fejetetejére állítása.

Lakodalom. Mayer János előnyösen ösmert 
fővárosi főpincér szaktársunk e hó 7-én vezette 
oltárhoz n józsefvárosi plébánia templomban 
bájos ifjii aráját özv. Sziringcr Pálnc urhölgyet. 
Az esküvőt lakodalmi ünnepély követte, melyen 
a nagy számban megjelent (ismerősök cs’ jó
barátok a boldog párt szerenesekivánataikkal 
halmozták el. Amelyhez őszinte jókivánatainkat 
mi is csatoljuk.

A párisi pineérsztrájk. A párisi 
fogadók, kávéházak és vendéglők pin
cérei helyzetük javítása érdekében 
előbb részlegesen, azután általában 
sztrájkba léptek. A párisi pioeérség 
helyzete, mint az érkezett hírek szól
nak. bizony nem a müveit Nyugat 
kultúrájának, hanem igazi ázsiai álla
potnak felel meg, s ehhez képest 
a mi viszonyaink ugyancsak para
dicsomiak.

Rang-külömbség m ég a halálban is.
A dorozsmai végzetes vasúti szeren
csétlenségnek az étkező kocsi pincére 
is áldozatául esett. Bauer A. hálókocsi 
ellenőrt hivatása közben érte a szeren
csétlenség. A másik áldozat egy román 
gróf és neje volt. A szegedi pályaudvar 
vendéglőjének pincérkara megkoszo
rúzta a szerencsétlenül járt pályatárs 
koporsóját, mig a másik áldozatok 
ravatalát a város hatósága és előkelő
sége vette körül. Ebből a részvétből, 
mint Szegedről nekünk írják, a pincér

tetemének nem jutott semmi. Hát ez 
bizony nagyon furcsa módja a raug- 
külömbség kifejezésének, ami ugyan 
sehol sincs helyén, ebben a szotiiou 
esetben pedig éppenséggel kegyeiet- 
sértő volt.

Olvasóinkat fölhívjuk, hogy az üz
letükkel kapcsolatos bármily cikk 1t!- 
szerzésére nézve a Fogadóban hirde
tett cégeket vegyék figyelembe, kiknek 
megbízhatóságát és valódi mérsékelt 
árait számtalan ehsmerésekibizonyitják. 
Bevásárlásoknál, megrendeléseknél, sa
ját érdekben kérjük a »Fogadó<i-ra 
való hivatkozást.

Kiállítás. . . A Kristály borsziirö (Her
ceg Sándor Csáktornyái vasúti vendéglős zse
niális találmányai bpesti képviselője a Bpesti 
Kocsmárosok Ipartársulata tagjainak r. pénteki 
összejövetelén a használatban annyira bevált 
borsziirö gyakorlati kezelését személyesen 
fogja bemutatni. Kocsmáros szaktársaink figyel
mét ezen érdekes körülményre ezúton is iiíl- 
hivjuk.

Gyászrovat. —  Katidéi Zsigmond á 
nagyváradi Pincér-egylet régi tagja, 
április hó 24-én 36 éves korában el
hunyt. Temetése e hó 26-án történt 
az ottani kartársak nagy részvételével. 
—  Geroldek István az Aradmegyei 
Elek mezőváros nagyfogadósa e lió 
elején rövid szenvedés után jobblétre 
szenderült. Temetése a népszerű ven
déglősnek e hó 6-án, nagy részvét 
mellett történt.

flz Országos Pincér Szövetség 
közleményei.

Az itt hozott közleményekért felelős a rovatvezető: 
Sarkod! József szövetségi titkár.

Értesítés. Az „Országos Pincér Szövetség11 
szervező bizottsága ez utón hozza tudomására 
úgy a létesített fiókok szervező bizottságainak, 
mint a t. jelentkezett tagoknak, hogy a f. hó 
17-én tartani szándékolt közgyűlését a nem
zetközi alapon álló budapesti szervezetek ga
rázdálkodása következtében elnapolta és au: ak 
újbóli megtartása iránt legközelebb intézkedik 
és meghívóit szétküldi.

A szervező bizottság

A Budapesti p incérekről! Azzai a 
biztos tudattal mentem fel hozzátok 
vidéki kollegáimmal, hogy a velünk 
egy érzésen levő vidéki kollegáinkat 
képviseljük, azon a gyűlésen, amely 
minden szakmabeli embernek min
den tekinteiben a jólétét biztosítja a 
főnökök hozzájárulásával, annélkiil, 
hogy sztrájk vagy bármi brutális el
járást kezdenénk De a ti lelketlen- 
ségetek meggátolt ebbeli szándékunk
ban. Azaz nem ti gátoltátok meg, 
hanem a mi vezető emberünk e "re 
látása jobbnak látta a gyűlés elnapo
lását, semmint megengedje, hogy ilyen, 
ti fajta emberek, holmi nem pincérhez 
illő szavakkal meggátolják annak meg
tartását.

Én Boronkay Gyula, mint a zom
bori pineérkar kiküldötte, kollegáim 
és a magam nevében tiltakozom ti 
velem és ez utón itteni társaimmal 
szemben használt, hazafiságunk t és
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foglalkozásunkat sértő : tulipán betyá
rok és egyéb meggy alázó kifejezések 
ellen és azokat, akik ezt velünk szem
ben használták: az emberiség söp
redékének nyilvánítom.

Felhívom ennélfogva, minden jó
zanul gondolkozó kollegám figyelmét 
arra, hogy ezen söpredéktől tartsa 
magát távol és mint én, úgy önök is 
megkettőztetett erővel fogjunk hozzá 
az »Országos Pincér Szövetséget meg
valósításához, mert mint most már 
személyesen is meggyőződtem, erre 
mielőbb és égető szükségünk van. 
Csak türelem és erős akarattal előre.

Boronkay Gyula
Zorabor, Vadászkürt szálloda.

A keresztes pókokról.
— Nemzetközi rugdalózás —

A „Népszava" cimü lap, megemlé
kezve az Országos Pincér Szövetség 
e hó 17-én megtartani szándékolt 
közgyűlésnek, a fanatizált és pincé
reknek csúfolt egyének általi megaka
dályozásáról, — Keresztes pók címet 
használ a tudósító, vagy iró, közlemé
nyéhez és Krisztus nvalogatóknak 
nevezi azon pincéreket, akik nem 
akarnak az ö vallást és hazafiságot 
megtagadó táborába híi adófizető világ
polgárokká vedleni!

A Népszava bocherjének fáj, hogy : 
van egy társadalmi osztály, van egy 
oly intelligens foglalkozás, melynél 
élnek emberek vallás külömbség nélkül 
akik nem az ű vallás ellen izgató 
fejével gondolkoznak, akiknek van 
Istenük és van hazájuk — és nem 
akarnak fejet hajtani a — világ pol
gárság dőre bajnokainak, a társa
dalmi rendet és felekezeti türelmes- 
séget megbontó agitáeiónak.

Nem válogatósak eszközeikben, meg
mutatta azt legutóbbi cselekedetük, 
melylyel a gyűlés megtartását mega
kadályozták. A  közönségesebb fegyver: 
a kémkedés és alakoskodás, a 
veszélyes fenyegetés, a keresztény 
vallás és hazafias érzés gyalázásn, 
a botrány csín álás.

Ezen fegyverekkel lehet terrorizálni 
tudatlan embereket, lehet rabigába 
hajtani, hű adófizetőkké tenni, öntu
datlan, nem gondolkozó társadalmi 
rétegeket, de intelligens pincéreket 
nem.

A „Népszava1' okulására álljon itt 
Endrei Zalán világtörténelmének egy 
idézete: (lásd: I. kötet 321 lap az 
190B-iki kiadás.)

»Amikor az embert bűneivel és eré
nyeivel együtt ily messze távolból 
tekintjük, tiszteletre méltónak.találjuk 
a nagy teremtésnek ezt az ékességét 
és leszürődik egy szent tanulság, hogy 
hiú, becstelen álom a világpolgár
ság, de nagy, előrevivő, az emberi
séget magát haladásra kényszerítő 
erő a nemzeti érzés, a nemzeti egy

ség; amig nemzeti eszmékért füg
getlenségért, nemzeti dicsőségért 
küzd, munkál, ékeskedik egy nép, 
addig tart nagy haladása, addig 
tart fejlődése, l'őlebb emelkedése, 
életereje és addig viszi előbbre a 
maga haladásával a világot.

így volt az egyiptomi népnél s a 
reánk hagyott hatalmas emlékek, az 
égre nyúló piramisok, az omladékos 
templomok, ledőlt oszlopok, csendes 
sírok egyet hirdetnek: mindenható a 
népnek függetlensége és el nem mú
lik az, amíg minden polgárának leg
szentebb : hazája és szabadsága ! l

Mi magyarok vagyunk. Pincérek, 
akik olvasunk és tanulunk annyit, 
amennyi elég ahhoz, hogy ez idézetet 
meg is tudjuk érteni és nem kérünk 
a világpolgárságból. Ha vannak szak- 
fogUlkozásunknál hibák, bajok.azt nem 
a Népszava szája ize szerinl és drágán 
fizetett járulékokkal, hanem hazafias 
és becsületes szociális alapon akar
ju k  és fogjuk rendezni.

Alioz, hogy a bérmunkásokat hely
zetük javítása rimán megsarcolják, 
hitük és hazájuk ellenségeivé teszik, 
nekünk semmi közünk, de ahhoz, 
hogy minket pincéreket is bérmun
kássá akarnak nevelni, hogy hitünket 
és hazafiságunkat a legocsmánvabb 
fegyverrel, a terrorizmussal akarják 
lenyűgözni, megölni, ahhoz igenis van 
közünk és ezt nem engedjük.

A kérdéses gyűlés egyébként nem 
a ti minősilhetlen eljárástokért lett 
elnapolva, hanem a pincéreknek általa
tok már sárba hurcolt tekintélyének ér
dekében. Amit nem tartottak meg 17-én, 
megtartják legközelebb s otl azok az in
telligens pincérek, akiket ti tőhajcsá
roknak, tulipános betyároknak és Krisz
tus nyalogatöknak címeztetek ott 
megfogják mutatni, hogy a pincért 
nem lehet állattá, akarat nélküli bábbá 
alásülyeszteni.

És most hozzátok fordulok pincér 
kartársaim, akik nem vásári kikiál
tók, pántlika árusok, örökös ki
segítők vagytok, ti hozzátok becsü
letes keresztény és zsidó pincérek, a 
kik megtudjátok erteni, hogy a pineér- 
ség szakmájánál nincsen vallási kü
lömbség, csak pincér és áttudjátok 
látni, hogy egy jó  pincér többet keres, 
mint egy hasonló bérmunkás:

akartok-e bérmunkásokká, hazá
tokat, vallástokat megtagadó, egy
mást és üzleteitek főnökeit gyűlölő 
páriákká, akartok-e nemzetközi vi
lágpolgároké lenni ?

Ha nem akartok, ha egymást meg
érteni. megbecsülni, egymás vallása 
iránt türelemmel lenni, a mi szakmán
kat hazafias szociális alapon rendezni 
akarjátok: akkor undorral forduljatok 
el ezen a piueérségre magát rá erő
szakolt népségtől, tagadjatok meg 
minden közösséget,érintkezést és dijak 
fizetését tőlük, hogy tudják meg. hogy 
minket nem kell vezetni, nem vagyunk

jászolhoz köthető barmok és el tudjuk 
végezni a magunk ügyét egymás közt 
hazafias szociális alapon, a mi főnö
keink és munkatársainkkal, akikkel 
egy factortól: a nagy közönségtől nyer
jük megélhetésünket és eme munkáért 
nem fizetünk pártadúl az — ingyen- 
élőknek. D.

Egy-kót szó
az öntudatos pincérekhez

A midőn oly lényeges váluthoz ju
tottunk mikor választanunk kell 
aközt vájjon maradjunk e továbbra 
is hazánkat s vallásunkat szerető ma
gyarok, vagy pedig oda vetjük ma
gunkat s jövőnket a » világ polgár
sága eszméjét hirdető s azt követő 
nemzetközi soeiáidémokrátiának kar
jaiba eszközül: eme fordulópontnál 
kötelességemnek tartom, hogy az ösz- 
szes pincértársaimhoz egypár figyel
meztető szót intézzek.

Én magam is régi pincér ember 
vagyok, szakmánk közügyéivel huza- 
mosb időn át foglalkozom, igy azt tö- 
rül-hegyire alaposan ismerem Mint 
ilyen és aki hazámat, vallásomat sze
retem, a más vallását tisztelem, fog
lalkozásunkat nagyra becsülöm, azt a 
kérdést vetem fel. hogy mit nyújthat 
nekünk a nemzetközi socialdemokrátia. 
hazánk és vallásunk megtagadásáért 
cserébe. fizetés emelést, vagy főnökeink 
és a velünk érintkező közönséget il
lető finomabb bánásmódot ? Ezekből 
valamit, bár nem sokat, de kívánni 
többet kíván! Azt nevezetesen, hngv 
tagadjuk meg hazánkat, vallásunkat. 
és hogy se gondolati se lelkiisme
reti szabadsagunk ne legyen. Kér
dezem a hazáját, vallását. • s szakmá
ját szerető magyar pineérségtői, hogy 
ki óhajtja ezt a cserét és ki lelkese
dik a végeredményt képező ama célért, 
hogy a pincérség eltöröltessék r

A pincérség nem teheti azt hogy 
egy. különösen oly párthozcsatlakozzon, 
mely a jelenlegi társadalmi rendet 
mindenféle tekintetben teljesen meg
változtatni akarja. Tehát nagyon hely
telen nyomon halad az, ki erre a 
pincérseget ösztönzi és boldogulásához 
vezetni igy akarja. Mert ha a nemzet
közi soeiáldemokrátia jutna uralomra, 
a pincérségnek is megszűnne a mai 
értelemben vett létjogosultsága. Azok, 
akik a nemzetközi soeiáldemokrátia 
szolgálatába szegődtek, osztályuk: a 
pincérség élet gyökerét támadták meg.

Ezzel nem mondom azt. hogy ne 
szervezkedjünk, sőt nagyon is szüksé
ges dolognak tartóin, hogy a pin<ér- 
ség szervezkedjék, mert azon osztály 
mely napjainkban nem szervezkedik, 
az elpusztul. Igv a pincérségnek is 
törekedni kell erre, csakhogy helyes 
alapon, mint egy intelligensebb osz
tályhoz tartozóknak kell tennie. A 
nemzetközi alapon való szervezkedés 
reánk nézve öngyilkoságot jelent. Ezt
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lectiv szerződést. . .  a pincérekkel 
és most a szent béke háta megett a 
a kávéssegédek szakegyletének veze
tői e hó 25-én mintegy 90 kaszir- 
nőt tanítottak ki arra — hogy lehet 
sakba tartani a kávésokat. Megalakí
tották ugyanis a kaszirnők szabad
szervezetét s most elvtársak nemcsak 
a pincérek, konyhalegények és klozet- 
tes nők, hanem a kaszirnők is. Tehát 
meg van a béke, és már terjeszti 
áldásthozó gyümölcsét. . .  a kaszirnők 
és mosogató leányok szabadszerveze
tének képében.

A gellérthegyi üregek —  éttermek.
Eötvös Károly, az öreg, de mindig 
jókedvű vajda, a »Pesti Hírlap* e hó 
2-4-iki közzétett »Esti levél«-ében igazi 
rajongással amellett kardoskodik, hogy 
a Gellérthegy üregeit és barlangjait 
rendeznék be szénraktáraknak avagy 
éttermeknek s mulatóhelyeknek. Hát 
ami ez eszmét illeti, nem lehet rossz, 
hacsak az a csekélység nem akadályozza 
a megvalósitást, hogy egy szép alka
lommal, mikor véletlenül sokan lesznek 
ott és mulatnak, egy kis csuszamlás 
meglapitja a mulatókat. Nekünk más 
javaslatunk volna s nem tudjuk, hogy 
vajon Eötvös bátyánknak nem-e fog 
tetszeni. Mi azt javasolnánk, hogy ott 
azokban a barlangokban mutassák be 
vasárnaponként csekély díjért, az unat
kozó és mindig álmos képviselőket. 
És ebből a jövedelemből lehetne azok
nak a képviselőknek szobrot emelni. 
Nem volna ez célszerűbb?

Névmag-yarositás. Zsizsek János 
a győri Takáts-vendéglő főpincére ne
vét Zsolnai-ra változtatta. Szaktársunk 
hazafias tettét követésre ajánljuk.

Fölülfizetesek. A szegedi P.-egyletnek a in 
hóban tartott bálján a következők teljesítettek 
főtülfizetést: Juránovics Gvula 100 kor Dr 
Kelemen Béla főispán és Törley és társa öí) 
kor., Vadászkürt fogadó Zombor 35 kor. és 
Neuman Ferenc kávés 30 kor. 20—20 koro
nát fizettek: H. serfőzde, Juránovics Ferenc 
ifj. Juránovics Ferenr, Riítinger Károly, Kos- 
ner Sándor, Bellatini A.. Dancinger' János. 
Szarka István, Kass János és Kass János sze
mélyzete: Konrád Tóbiás 12 kor. — 10-10 
koronát fizettek : Stadler K.. Keth Kárólv Volf
J. , Bauer József, Goldstein P., Xvári Gy'., Leit 
H—né, Ördög V., Schvarc Jakab, Faber'Lajos. 
Vencel János, Bors Mihály, Bobu .1., ifj. Mutter 
Dr Gerle Imre, Vimrner F , Dávid S., Breeher 
A.. Kneifel Ede, Schveiger S., Sze^ed-Cs. ta
karék, Andrényi utóda. Seifert, Kikakkcr Bol
dizsár, Uagciimacher H., Hever L.. Vend. ipart. 
(Debrecen.) Csokonay K., Versendv Gvula, Ro- 
senfeld 1., Mareoin J_, Mészáros Jenő." — G ko
ronát fizettek: Mohay S, Miksits Gy., Horváth 
József. Roscnberg D . Balogh I..,’ Pálfv D. 
Horváth J., Virtl N„ Pályavendéglő fS.-a.-ujhelyl' 
Bernáth Dezső. -  ő kor. fizettek: Weisz M., 
Hocholzer J Vanmai Ferenc, Bartos L Tem- 
“ *r ,?*’ ,SteÍn család' Ji:,rtha L-, Kuruc Endre, 
Jedelly 1.. I.enger A., Glück Frigyes, Piatnik K. 
Mattom H., b’ouda H.. Kassai Adolf, Sarkadi, 
\ áss J. Tegyei K. Láhr Henrich, Katona J., 
Br. Baiesne. a koronát fizettek : Márton István 
cs Eietant J. 4 kor. fizettek: Zombori F., En- 
gel Karoly, Deák J., Angeló V., Argvelán K 
Herceg S., Fiiszár J., Fazekas G, Soós Jenő, 
Fischer F., Mayer János, Rónay J„ Kroó A , 
Raneez G., — 3 kor. fizettek: Fekete S., Kontz
K. , Hirliager F., Papp Gy., Fekete J., N. N. 7

kor. — 2 kor. fizettek: Csúcs P., Pulyai N., 
Bokor J., Spmdre J„ Adler D., Lengyel F, 
Makó L., HolTer N., SzeiI K., Munkácsy J., N. 
N., Goll G., Zsurkovics 0 , Krázics L. — 1 kor. 
fizettek: Kubleezky E., Pásztor E.. Schveigcr 
L , Kürsth N. — Francois Bpestről 6 üveg, 
Littke Pécsről 25 üveg és Esterházy Tatáról 2ö 
üveg pezsgőt küldött. — A szegedi pincéregylet 
a felülfizetőknek ezúton is hálás köszönetét 
nyilvánítja.

A söradó leszállítása. A sörgyárosok 
országos szövetsége a söradó leszállítása 
tárgyában értekezletet tartottak és el
határozták, hogy emlékiratot terjesztenek 
a pénzügyminiszter elé, melyben a sör- 
fogyasztás emelése érdekében a söradó 
leszállítását kérelmezik. Egy emlékirattal 
több lesz tehát a minisztérium irattá
rában.

Klub-élet Budapesten. A bpesti 
pincérséget teljesen átalakítani törekvő 
utóbbi mozgalmak és az azt követő 
kávéházi árak emelése, máris érez
tetni kezdik a hatásukat. A fővárosban 
ngyanis mozgalom indult a külföldiek
hez hasonló klubélet meghonosítására, 
s mint értesülünk, az őszre minden 
kerületbe egy sőt a népesebb, fő- és 
körutakra 2— 2 klubbot terveznek föl
állítani, ellátván azokat a mai kávé- 
házák elegáns és teljes fölszerelésével. 
Mindez persze csak beszéd és terv 
még. de sajna, a mai időben némely 
tervek igen hamar megszoktak való
sulni. —  Hogy ez az egészségtelen 
eszme létre jöjjön, amitől Isten óvjon 
bennünket, nem kell hozzá más, csak 
egy kis újabb drágaság (ami külön
ben a fővárosban állandóan napiren
den van) és a viszonyok javítása örve 
alatt folyamló dolgoknak még jobban 
való fejetetejére állítása.

Lakodalom. Mayer János előnyösen ösmert 
f>> árosi főpincér szaktársunk e hő 7-én vezette 
oltárhoz a józsefvárosi plébánia templomban 
bájos ifjú aráját özv. Sziringer Pálné urhölgyet. 
Az esküvőt lakodalmi ünnepély követte, melyen 
a nagy számban megjelent ösmerősők és jó- 
barátok a boldog párt szerencsekivánataikkai 
halmozták cl. Amelyhez őszinte jókivánatainkat 
mi is csatoljuk.

A párisi pincérsztrájk:. A párisi 
fogadók, kávéházak és vendéglők pin
cérei helyzetük javítása érdekében 
előbb részlegesen, azután általában 
sztrájkba léptek. A  párisi pincérség 
helyzete, mint az érkezett hírek szól
nak, bizony nem a művelt Nyugat 
kultúrájának, hanem igazi ázsiai álla
potnak felel meg, s ehhez képest 
a mi viszonyaink ugyancsak para
dicsomiak.

Rang-külömbség: még: a halálban is.
A dorozsmai végzetes vasúti szeren
csétlenségnek az étkező kocsi pincére 
is áldozatául esett. Bauer A. hálókocsi 
ellenőrt hivatása közben érte a szeren
csétlenség. A másik áldozat egv román 
gróf és neje volt. A szegedi pályaudvar 
vendéglőjének pincérkara megkoszo
rúzta a szerencsétlenül járt pályatárs 
koporsóját, inig a másik áldozatok 
ravatalát a város hatósága és előkelő
sége vette körül. Ebből a részvétből, 
mint Szegedről nekünk írják, a pincér

tetemének nem jutott semmi. Hát ez 
bizony nagyon furcsa módja -a raii"- 
külömbség kifejezésének, ami ugvan 
sehol sincs helyén, ebben a szómon 
esetben pedig éppenséggel kegyelet
sértő volt.

Olvasóinkat fölhívjuk, hogy az üz
letükkel kapcsolatos bármily cikk be
szerzésére nézve a Fogadóban hirde
tett cégeket vegyék figyelembe, kiknek 
megbízhatóságát és valódi mérsékelt 
árait számtalan elismerések;bizonvitják. 
Bevásárlásoknál, megrendeléseknél, sa
ját érdekben kérjük a »Fogadó«-ra 
való hivatkozást.

Kiállítás. . . A Kristály borszürő (Her
ceg Sándor Csáktornyái vasúti vendéglős zse
niális találmánya) bpesti képviselője a Bpesti 
Kocsmárosok Ipartársulata tagjainak r. pénteki 
összejövetelén a használatban annyira bevált 
borsziirö gyakorlati kezelését személyesen 
fogja bemutatni. Koi smáros szaktársaink figyel
mét ezen érdekes körülményre ezúton is föl
hívjuk.

Gyászrovat. —  h'andel Zsigmond a 
nagyváradi Pincér-egylet régi tagja, 
április hó 24-én 36 éves korában el
hunyt. Temetése e hó 26-án történt 
az ottani kartársak nagy részvételével. 
—  Geroldek István az Aradmegvei 
Elek mezőváros nagyfogadósa e hó 
elején rövid szenvedés után jobblétre 
szenderült. Temetése a népszerű ven
déglősnek e hó 6-án, nagy részvét 
mellett történt.

Az Országos Pincér Szövetség 
közleményei.

Az itt hozott közleményekért felelős a rovatvezető: 
Sarkad) József szövetségi titkár.

Értesítés. Az „Országos Pincér Szövetség** 
szervező bizottsága ez utón hozza tudomására 
úgy a létesített fiókok szervező bizottságainak, 
mint a t. jelentkezett tagoknak, hogy a f. hó 
17-én tartani szándékolt közgyűlését a nem
zetközi alapon álló budapesti szervezetek ga
rázdálkodása következtében elnapolta és am ak 
újbóli megtartása iránt legközelebb intézkedik 
és meghívóit szétküldi.

A szervező bizottság

A Budapesti p incérekről! Azzal a 
biztos tudattal mentem fel hozzátok 
vidéki kollegáimmal, hogy a velünk 
egy érzésen levő vidéki kollegáinkat 
képviseljük, azon a gyűlésen, amely 
minden szakmabeli embernek min
den tekintetben a jólétét biztosítja a 
főnökök hozzájárulásával, annéikiil, 
hogy sztrájk vagy bármi brutális el
járást kezdenénk De a ti lelketien- 
ségetek meggátolt ebbeli szándékunk
ban. Azaz nem ti gátoltátok meg, 
hanem a mi vezető emberünk előre 
látása jobbnak látta a gyűlés elnapo
lását. semmint megengedje, hogy ilyen, 
ti fajta emberek, holmi nem pincérhez 
illő szavakkal meggátolják annak meg
tartását.

Én Boronkay Gyula, mint a in- 
bori pincérkar kiküldötte, kollegáim 
és a magam nevében tiltakozom a 
velem és ez utón itteni társaimmal 
szemben használt, hazafiságunk t és
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foglalkozásunkat sértő : tulipán betyá
rok és egyéb meggy alázé kifejezések 
ellen és azokat, akik ezt velünk szem
ben használták: az embe”iség söp
redékének nyilvánítom.

Felhivom ennélfogva, minden jó
zanul gondolkozó kollegám figyelmét 
arra, hogy ezen söpredéktől tartsa 
magát távol és mint én, ugv önök is 
megkettőztetett erővel fogjunk hozzá 
az »Országos Pincér Szövetségei meg
valósításához, mert mint most már 
személyesen is meggyőződtem, erre 
mielőbb és égető szükségünk van. 
Csak türelem és erős akarattal előre.

Boron kar Gyula 
Zombor, Vadászkart szálloda.

A keresztes pókokról.
— Nemzetközi rugdalózás —

A „Népszava" cirnü lap, megemlé
kezve az Országos Pincér Szövetség 
e hó 17-én megtartani szándékolt 
közgyűlésnek, a fanatizált és pincé
reknek csúfolt egyének általi megaka
dályozásáról, —  Keresztes pók címet 
használ a tudósitó, vagy iró, közlemé
nyéhez és Krisztus nyalog&tóknak 
nevezi azon pincéreket, akik nem 
akarnak az ő vallást és hazafiságot 
megtagadó táborába hű adófizető világ
polgárokká vedleni!

A Népszava bocherjének fáj. hogy: 
van egy társadalmi osztály, van egy 
oly intelligens foglalkozás, melynél 
élnek emberek vallás külömbség nélkül 
akik nem az ö vallás ellen izgató 
fejével gondolkoznak, akiknek van 
Istenük és van hazájuk — és nem 
akarnak fejet hajtani a —  világ pol
gárság dőre bajnokainak, a fársa- 
dalmi rendet és felekezeti türelmes- 
séget megbontó agitációnak.

Nem válogatósak eszközeikben, meg
mutatta azt legutóbbi cselekedetük, 
melvlyel a gyűlés megtartását mega
kadályozták. A közönségesebb fegyver: 
a kémkedés és alakoskodás, a 
veszélyes fenyegetés, a keresztény 
vallás és hazafias érzés gyalázása, 
a botrány csinálás.

Ezen fegyverekkel lehet terrorizálni 
tudatlan embereket, lehet rabigába 
hajtani, hű adófizetőkké tenni, öntu
datlan, nem gondolkozó társadalmi 
rétegeket, de intelligens pincéreket 
nem.

A  „Népszava" okulására álljon itt 
Endrei Zalán világtörténelmének egy 
idézete: (lásd: I. kötet 321 lap az 
1906-iki kiadás.)

»Amikor az embert bűneivel és eré
nyeivel együtt ily messze távolból 
tekintjük, tiszteletre méltónak, találjuk 
a nagy teremtésnek ezt az ékességét 
és leszürődik egy szent tanulság, hogy 
hiú, becstelen álom a világpolgár
ság, de nagy, előrevivő, az emberi
séget magát haladásra kényszerítő 
erő a nemzeti érzés, a nemzeti egy

ség; amíg nemzeti eszmékért füg
getlenségért, nemzeti dicsőségért 
küzd, munkál, ékeskedik egy nép, 
addig tart nagy haladása, addig 
tart fejlődése, főlebb emelkedése, 
életereje és addig viszi előbbre a 
maga haladásával u világot.

Így volt az egyiptomi népnél s a 
reánk hagyott hatalmas emlékek, az 
égre nyúló piramisok, az omladékos 
templomok, ledőlt oszlopok, csendes 
sírok egyet hirdetnek: mindenható a 
népnek függetlensége és el nem mú
lik  az, amíg minden polgárának leg
szentebb : hazája és szabadsága! '

Mi magyarok vagyunk. Pincérek, 
akik olvasunk és tanulunk annyit, 
amennyi elég ahhoz, hogy ez idézetet 
meg is tudjuk érteni és nem kérünk 
a világpolgárságból. Ha vannak szak- 
foglalkozásunknál hibák, bajok, azt nem 
a Népszava szája ize szerint és drágán 
lizetett járulékokkal, hanem hazafias 
és becsületes szociális alapon akar
ju k  és fogjuk rendezni.

Ahoz, hogy a bérmunkásokat hely
zetük javítása rímén megsarcolják, 
hitük és hazájuk ellenségeivé teszik, 
nekünk semmi közünk, de ahhoz, 
hogy minket pincéreket is bérmun
kássá akarnak nevelni, hogy hitünket 
és hazaliságunkat a legocsmányabb 
fegyverrel, a terrorizmussal akarják 
lenyűgözni, megölni, ahhoz igenis van 
közünk és ezt nem engedjük.

A kérdéses gyűlés egyébként nem 
a ti minősilhetlen eljárástokért lett 
elnapolva, hanem a pincéreknek általa
tok már sárba hurcolt tekintélyének ér
dekében. Amit nem tartottak meg 17-én, 
megtartják legközelebb s ott azok az in
telligens pincérek, akiket ti főhajcsá
roknak, tulipános betyároknak és Krisz
tus nyalogatóknak címeztetek - ott 
megfogják mutatni, hogy a pincért 
nem lehet állattá, akarat nélküli bábbá 
alásülyeszteni.

És most hozzátok fordulok pincér 
kartársaim, akik nem vasári kikiál
tók, pántlika árusok, Örökös ki
segítők vagytok, ti hozzátok becsü
letes keresztény és zsidó pincérek, a 
kik megtudjátok erteni, hogy a pincér- 
ség szakmájánál nincsen vallási kü
lömbség, csak pincér és áttudjátok 
látni, hogy egy jó  pincér többet keres, 
mint egy hasonló bérmunkás:

akartok-e bérmunkásokká, hazá
tokat, vallástokat megtagadó, egy
mást és üzleteitek főnökeit gyűlölő 
páriákká, akartok-e nemzetközi vi
lágpolgároké lenni ?

Ha nem akartok, ha egymást meg
érteni, megbecsülni, egymás vallása 
iránt türelemmel lenni, a mi szakmán
kat hazafias szociális alapon rendezni 
akarjátok; akkor undorral forduljatok 
el ezen a pincérségre magát rá erő
szakolt népségtől, tagadjatok meg 
minden közösséget, érintkezést és dijak 
fizetését tőlük, hogy tudják meg. hogy 
minket nem kell vezetni, nem vagyunk
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jászolhoz köthető barmok és el tudjuk
végezni a magunk ügyét egymás közt 
hazafias szociális alapon, a mi főnö
keink és munkatársainkkal, akikkel 
egy factortól: a nagy közönségtől nyer
jük megélhetésünket és eme munkáért 
nem fizetünk pártadót az — ingyen- 
élőknek. D.

Egy-két szó
az öntudatos pincérekhez

A midőn oly lényeges váluthoz ju
tottunk — mikor választanunk kell 
aközt vájjon maradjunk e továbbra 
is hazánkat s vallásunkat szerető ma
gyarok. vagy pedig oda vetjük ma
gunkat s jövőnket a • világ polgár
sága eszméjét hirdető s azt követő 
nemzetközi sociáldemokrátiának kar
jaiba eszközül: eme fordulópontnál 
kötelességemnek tartom, hogy az ösz- 
szes pincértársaimhoz egy pár figyel
meztető szót intézzek.

Én magam is régi pincér ember 
vagyok, szakmánk közügyeivel hu/.a- 
mosb időn át foglalkozom, igy azt tö- 
rül-hegyire alaposan ismerem Mint 
ilyen és aki hazámat vallásomat sze
retem, a más vallását tisztelem, fog
lalkozásunkat nagyra becsülöm, azt a 
kérdést vetem fel, hogy mit nyújthat 
nekünk a nemzetközi socialdemokrátia. 
hazánk és vallásunk megtagadásáért 
cserébe: fizetés emelést, vagy főnökeink 
és a velünk érintkező közönséget il
lető finomabb bánásmódot V Ezekből 
valamit, bár nem sokat, de kívánni 
többet kíván! Azt nevezetesen, hogy 
tagadjuk meg hazánkat, vallásunkat, 
és hogy se gondolati se lelkiisme
reti szabadsagunk ne legyen. Kér
dezem a hazáját, vallását. < s szakmá
jat szerető magyar pincérségtői, hogy 
ki óhajtja ezt a cserét és ki lelkese
dik a végeredményt képező ama célért, 
hogy a pinoérség eltörölte-ssék ?

A pincérség nem teheti azt hogy 
egy. különösen oly párthozcsatlakozzon, 
mely a jelenlegi társadalmi rendet 
mindenféle tekintetben telje-en meg
változtatni akarja. Tehát nagyon hely
telen nyomon halad az, ki erre a 
pineerseget ösztönzi és boldogulásához 
vezetni igy akarja. Mert ha a nemzet
közi socialdemokrátia jutna uralomra, 
a pincérségnek is megszűnne a mai 
értelemben vett létjogosultsága. Azok, 
akik a nemzetközi sociáldemokntiia 
szolgálatiba szegődtek, osztályuk- a 
pincérség élet gyökerét támadták meg.

Ezzel nem mondom azt. hogy ne 
szervezkedjünk, sőt nagyon is szüksé
ges dolognak tartom, hogy a pineér- 
ség szervezkedjék, mert azon osztály 
mely napjainkban nem szervezkedik, 
az elpusztul. így a pincérségnek is 
törekedni kell erre, csakhogy helyes 
alapon, mint egy intelligensebb osz
tályhoz tartozóknak kell tennie. A 
nemzetközi alapon való szervezkedés 
reánk nézve öugyiikosagot jelent. Ezt
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pedig még azok sem kívánhatják, akik 
a sociálisták szolgálatába szegődtek, 
vagy ha ezt akarják, akkor sem a 
pincér névre, sem egy mákszemnyi 
becsülésre nem érdemesek többé.

Hegyháti Sándor.

Ü Z L E T I H ÍR E IN K .

Figryelmeztetés. Akik lapjukat bár
mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Szintay Bálint, a belvárosi Váci-utca 
63. sz. alatti vendéglőnek volt nép
szerű gazdája e hó közepével a külső 
Váci-ut 113. sz. alatt lévő vendéglőt 
vette át. Szintay szaktársunk ez újabb 
üzletét máris föllenditette.

Haller János előnyösen ösmert po
zsonyi vendéglős szaktársunk az ot
tani közönség kedvelt kiránduló és 
mulató helyéül szolgáló »Bellevue« 
nagy vendéglőt kibérelte s azt teljes 
ujan berendezve április 1-én nyitotta 
meg.

Kiigazítás. — Múltkori lapunkban 
nyomdai sietség miatt tévesen hoztuk, 
hogy Szabó Lajos a hűvösvölgyi 
Fácánvendéglőtvetteát. —  Szabó Lajos 
szaktársunk, utóbb volt derék fogadósa 
Pécelnek, a Hüvösvölgyhöz címzett 
(Balázs-féle) nagyvendéglőt vette át, 
ahol jó  hírnevét és népszerűségét 
máris megalapította.

Uj fogadós. Debrecenben az Angol 
királynőt, Hauer Berci kitűnő szak- 
társunk fogadóját ez év utoljával 
KIafí‘1 János, az ottani Arany bika 
kávéház előnyösen ösmert főpincére 
veszi át. Uj fogadós szak társunknak 
eleve is sok sikert kívánunk !

Kávéház átvétel. Steiner József 
előnyösen ösmert fővárosi kávés, a 
Gentri kávéház volt tulajdonosa, a m 
hó elejével átvette az Erzsébet-köruti 
Földesy-féle kávéházat. Steiner szak
társunk ez uj üzletét „Kör“ kávéház 
címen folytatja.

Vendéglő átvétel. Pozsonyban a 
Vásártér es a Duna-utca sarkán lévő 
jóhirü vendéglői üzletet Viola Nándor 
ismert leveli (Moson-m.) vendéglős 
megvette. Az uj tulajdonos üzletét a 
m. hó elejével vette át.

Csuka János vendéglője. A broorli nagy 
fogadónak hosszabb időn át volt szobaföpincére 
Csuka János szaktársunk, ugyanott a Cviic-féle 
régi jónevii vendéglőt e hó 20-án átvette és 
ugyanakkor ünnepélyesen megnyitotta Hogy 
az ottani horvát és egyéb szláv nemzetiségű 
közönség mily támogatásban részesíti az uj 
derék vendéglőst, ezt legjobban bizonyítja egy 
ott megjelenő horvát nyelvű lap, amely Csuka 
szaktanainkról egy hosszabb közleményben 
emlékezett meg. 1 j vendéglős szaktársunknak 
mi is sok sikert kívánunk!

Horváth Károly szaktársunk ismert 
tővárosi s utóbb nagvkorona-uteai 
vendéglős az Erzsébet-köruton lévő 
Magántisztviselők otthonában levő ven

déglő vezetését vette át. üjabb üzleté
hez sok sikert kívánunk.

Uj vendéglős. Cegléden a Batthányi- 
utcában lévő Cikora-féle jó hírnevű 
régi vendéglőt Horváth Ferenc szé
leskörben ösmert szaktársunk, huza
mos!) ideig az ottani vasúti vendéglő 
főpincére megvette, s azt egész ujan 
berendezve, e hó 15-én fogja ünnepé
lyesen megnyitani. Uj vendéglős szak
társunknak sok szerencsét kívánunk.

Dogossy József. Budapesten a váci
utca 63-ik sz. alatti jó  hírnevű ven
déglőt. Szintay Bálinttól átvette. Jó 
konyhája és boraival kívánja bizto
sítani üzlete jó menetét.

Kijavítás.Budapesten a József-köruti 
Elevátor kávéházat S ch v e rte ck y  
Károly s nem Gábor, mint utóbbi 
számunkban tévesen közöltetett vePe 
át. Schvertecky kitűnő szaktársunk 
jó  hírnevét az ujabb üzletében máris 
megalapította.

Tivolt Gyula vendéglője. Mint érte
sülünk, Tivolt Gyula közismert nevű 
szaktársunk Zalaegerszegen megvette 
a jónevü Göndöcs-fóle vendéglőt, a 
melyet saját kezelésébe e hó elejével 
fog átvenni. Tivolt szaktársunk szak- 
avatottsága és jó  hírneve eleve is 
biztosítja a régi üzlet jómenetelét.

Budapesten, a budai részi II. kér. 
lévő Erdélyi-féle vendéglőt a m. hó 
utolja felé Gergely Lajos ismert fővá
rosi vendéglős vette át. Gergely szak
társunk a jónevü üzlet menetét bizto
sítani fogja.

Eigner Károly vendéglője. Főpincér 
társadalmunknak régi és előnyösen 
ösmert tagja. Eigner Károly, Nyíregy
házán a Friedl-féle Kiskorona ven
déglő éttermét átvette. Eigner szak
társunk képzettsége, valamint kitűnő 
gazdasszony neje pompás főztjével a 
jónevü üzlet menetelét rövidesen egé
szen föllenditette.

TillingerKároly, Budapesten a nagv- 
korona-utcában levő Horváth-féle jó 
nevü vendéglőt e hó közepével átvette 
és ez alkalommal megfelelő uj beren
dezéssel látta el.

Grosz Mór fogadója. Mint egy múlt évi 
szamunkban hírül adtuk, Grosz Mór, volt 
munkácsi népszerű fo.adós az érsekujvári 
Nemzeti fogadót átvette, melyet ez alkalommal 
a modern igényeknek megfelelően alakítóit át 
és rendezett be. Grosz szaktársunk azonban 
nem ezzel hanem az ő régi azon módszerével, 
hogy üzletét egészen szolid alapra helyezte, 
úgy megnyerte a közönség tetszését, hogy 
fogadója nem csak a kisalföldi, hanem az 
utazó közönségnek is egyedüli kedvelt talál
kozó helyét képezi

Nyíregyházán a .,Kiskorona“  ven
déglőt és kávéházat, valamint annak 
szép udvari-kerthelyiségét Fried Sala
mon nemrégen ujan rendezte és ala
kította át. Fried szaktársunk kitünően 
vezetett üzletét az ottani előkelő kö
zönség nagy számmal látogatja.

Balázs Antal kitűnő szaktársunk, 
volt hűvösvölgyi nagyvendéglős, (nem

a »Fácán« vendéglőse, mint múlt la
punkban tévesen közöltük) —  a pest 
hidegkút határában lévő és bucsujárá- 
sáról híres Mária-Remetén lévő nagy- 
vendéglőt vette át. A  szakképzettség
ről előnyösen ismert ifj Balázs Antal 
ugyancsak itt teljesiti az üzletvezetői 
teendőket.

Cegléden a »Vigadó« mulató és 
nyári kiránduló vendéglő vezetését 
Vadász József, az ottani Budapest 
fogadónak volt derék gazdája átvette 
Vadász szaktársunk kitűnő kezelése 
folytán az üzlet már is szép lendüle
tet nyert.

Üzletnyitás. Schmauder József a 
bpesti kocsmáros ipartársul régi tagja, 
május hó 1-én uj üzletét a IX. kér., 
Bokréta-utca 12. sz a, nyitja meg.

Debrecenben a Kispipa vendéglőt 
Ladányi Györgytől F ix l György ismert 
szaktársunk, az ottani Margit fürdőnek 
volt derék vendéglőse megvette, s azt 
saját kezelésébe e hó 15-én fogja át
venni. Fixl szaktársunk jó  magyaros 
konyhája és boraival a régi jó  nevű 
üzlet menetélét biztosítani fogja.

Tömör Ferenc ismert fővárosi ven- 
vendéglős szaktársunk a Nyár-utca 
3. sz. alatti volt üzletét Kiss Lajostól 
e hó 15-ével újból átvette.

Székely Zoltán az aradi Húzó ká
véház főpincére kibérelte a kincstár 
tulajdonát képező Ránk fürdő nagy
vendéglőjét, Székely szaktársunk a 
vendéglőt egy nagyszabású kávéházzal 
is ki fogja bővíteni Vállalkozásához 
kívánunk sok szerencsét!

Pálinkás Mihály előnyösen ösmert 
szaktársunk s volt k.-soroksári-utcai 
vendéglős, e hó elejével a Bokréta
utca 20. sz. alatti vendéglőt vette át. 
Pálinkás szaktársunk előzékeny modo
ra, de különösen jó magyar konyhája 
és borai ez ujabb üzletét ugyancsak 
föllenditették.

Budapesten, a VII., szikvizgyár fogy. szö
vetkezet (Rózsa-u. 32.) teljes szikvizgyári beren
dezését, Fischer József gyárában rendelte meg.

Lippa uj nagy fog-adósa. Lippán a 
József-fŐhereeg fogadót, Schveitzer 
Adolf szaktársunk volt üzletét Kerekes 
Vilmos, volt szarvasi ösmert fogadós 
bérelte ki, amelyet saját kezelésébe e 
hó lO-én vett át.

Renováció — Róth Samu, a nyíregy
házai Balaton kávéház ösmert tulajdo
nosa üzletét a mai modern viszonyok
nak megfelelő uj berendezéssel fogja 
ellátni. Az átalakítási és berendezési 
munkálatokat a népszerű üzletember 
a napokban kezdi meg.

Győrött az újvárosban nem Mészá
ros István (mint tévesen a múlt 
számunkban említettük), hanem Hor
váth István vette át az ipar kávéhá
zat, melyet ezen a címen a m. hó 
elejével nyitott meg ünnepiesen.
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Erdélyi Lajos előnyösen ösmert 
budai vendéglős, a Római-fürdőben 
lévő nagyvendéglőt a hó elejével át
vette.

Uj fogadó. Kováts Elek, Ómoravicán
a nagyvendéglőnek hosszú időn át 
volt derék tulajdonosa, ugyanott egy 
modern szállodát épített. Kováts szak- 
társunk az uj üzlet szobáit, éttermi és 
kávéházi helyiségeit a mai igényeknek 
megfelelő kényelmes berendezéssel 
látta el és ünnepélyesen májns 1-én 
nyitja meg.

üzleti eladások rekkordja címen múlt 
számunkban tévesen azt említettük, hogy Grosz 
Ödön, a legelső hazai üzlet adás és vételi iroda 
tulajdonosa a zugligeti Fácán fogadó eladását 
közvetítette. Grosz Ödön ugyanis a József- 
köruti Mikossi-féle (volt Vörös) vendéglő ela
dását bonyolította le, amely üzletet, mint elő
zőleg említettük, Verseghy Károly szaktársunk 
veti meg.

Pozsonyban a Duna-utcában lévő 
Reisner-féle kávéházat ifj. Stahl Já
nos megvette. Az uj tulajdonos üzle
tét a mai kornak megfelelő nagy ké
nyelemmel rendezte be és ünneplésen 
a m. hó folyamán nyitotta meg.

Buzik András ötmert bpesti vendég
lős Budán (I. kér. Pálya-utcza 3.-sz.) 
a saját házában egy a mai igényeknek 
megfelelő szépvendégíőt rendezett be, 
amelyet ,,öreg  diófa1' címen e hó 
közepével nyitott meg ünnepélyesen.

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

Tóth Géza (körmendi születésű) Miskolcon a 
Leller vendéglő volt főpincére hollétét Bittman 
József (Nyíregyháza, vasúti vend. 1’. u.) kéri 
egy lev. lapon tudatni.

Guth (Jó) József hollétét egy lev. lapon Neu- 
bauer János vendéglős (Körmend Magyar király 
vendéglő) egy lev. lapon kéri tudatni.

Weisz Lajos éthordó (905-ben a zsolnai Riesz 
szállodában volt) és Teknős József (a Para- 
dofski-íéle vendéglő volt alkalmazottja) hollétét 
egy lev.-lapon Brádl József föpincér (Miskolc, 
vasúti vendéglő) kéri tudatni.

Szarvason a Központi fogadót Weisz 
Márton ottani volt vendéglős megvette, 
s azt saját kezelésében e hó eleje 
óta folytatja.

Szauer Kálmán vendéglője. Szak
osztályunknak előnyösen ösmert derék 
tagja, Szauer Kálmán nagyváradi nép
szerű vendéglős ugyanott, az eddig 
társas viszonyban vezetett Bazár ven
déglőt megvette és április 15. óta 
saját kezelésében folytatja.

Herschkovits Adolf, ösmert nyíregy
házai vendégfogadós üzletét, különösen 
ennek kávéházi részét a múlt napokban 
elegáns csínnal festette és rendezte 
be. A csinos üzletet a mulatós nyíregy
háziak szívesen keresik föl.

Komáromban a Polgár-utcában lévő 
kávéházat Seidner Lajos előnyösen 
ösmert és utóbb az ottani Sport ká
véház volt főpincére megvette, s azt 
újonnan berendezve a m. hó elejével 
nyitotta meg. Vállalkozásához kívánunk 
sok szerencsét.

Uj kávés. Budapesten a népszínház
zal szembeni Rémi-fogadónak huza

mosabb időn át volt szobafőpincére, 
m egvette a városligetben lévő Aréna 
kávéházat, a melyet e hó elejétől 
Rémi korzó cim  alatt fo ly ta t A  kávé
ház üzletvezetői teendőjét Rémi Zsig- 
mond teljesiti.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Horváth La
jos szaktársunk, a m.-vásárhelyi Korzó kávé
ház volt főpincére, Nagyváradon az Emke ká
véház l'őp. állását foglalta el. Lefler Károlv 
Debrecenben a Hungária kávéház főp. állását 
töltötte be. l\ itt a Bika kávéházban Németh 
Lajos mint r.-íizetőp. és Kövér Károly m.
s.-pincér működnek. Todor Károly Szolnokon 
a Nemzeti fogadó főp. állását töltötte be. Va- 
laszkay Gyula a hódmezővásárhelyi Nemzeti 
fogadó főp. állását foglalta el. Molnár Sándor 
Baján a Jármer vendéglőben és Koppét János 
Újvidéken a Fábry-féle fogadóban m. éthordók 
nyertek alkalmazást. Kassán az Európa fogadó 
kávéháza főp- állását Varga János tölti he. U. 
itt az étiéremben a főp. állást Ásbóth Ferenc 
foglalta el. Eperjesen a Newyork kávéház főp. 
állását Grosz Mór foglalta el. U. itt a iíerger 
kávéházban Bankó Ferenc mint s.-pincér mű
ködik. Nagykárolyban a Magyar király fogadó 
főp. állását Árvái Berci foglalta el. A központi 
kávéház főp. állását Weisz Kálmán töltölte be. 
Nyíregyházán a Korona fogadó kávéháza fize- 
töp. állását Erdélyi László foglalta el. Katona 
János m fizetöp. a Bessenyei kávéházban mű
ködik. Körmenden a Korona szálloda főp. ál
lását Kovács Dénes és a Rózsa fogadó főp. 
állását Decker József töltik be Szombathelyen 
a Vasúti vendéglő 111. o. étterme főp. állását 
Hegedűs Gyula és a Straidt-féle vendéglő főp. 
állásúi Tóth Ernő töltik be. Kiscellben az Uj 
kávéház főp. állását Rózsás Antal foglalta eí. 
Mosonban a Mokka kávéház főp. állását Scherb 
Jenő és a Huber kávéház főp. állását Lesch 
Károly és a Városi vendéglő főp. állását Mi
hály Pál töltik be. Komáromban a Központi 
fogadó főp. állását újból Haud József, a szobap. 
állást Hnjber Vince és az éthordói állást Keltin 
ger. Rezső foglalták c l : u itt a Kaszás kávé
ház főp. állását Horváth Gyula a Korona ká
véház főp. állását Mátyás Gábor és az Otthon 
káveház íizétőji állását fejér Sándor, inig a 
Sport kávéház főp. állását Aniony István töltik 
be. Cegléden a Központi fogadó főp. állását 
Deák Lajos és a Vasúti vendéglő főp. állását 
Steinhiibel Jenő foglalták el. Áradon a Köz
ponti fogadó főp. állását Unterreiner Vince 
foglalta el. 'A Nádor fogadó főp. állását Uray 
Bandi és a Vasúti vendéglő III. oszt. étterme 
főp. állását Szabó Lajos töltötték be. Zombor- 
ban a vasúti vendéglő főp. állását újból Patkó 
István foglalta el. Hamvai Kováts József Lú
goson a Neuburger kávéház főp. állását töl
tötte be. Halász József Kaposvárt a Korona 
fogadóban éthordói állást foglalt Szeged |H. F. 
tudósítása.) A Tisza fogadóban, Csenky Antal 
és Stampf Árpád éth. állást foglaltak,’ a kávé
házban Bandy Lajos és Steiner József segédp. 
állást nyertek. U. itt az éjjeli port állást La
katos Lajos foglalta el. A Kass kávéházban 
Mulady Sándor a r.-fizetöp. állást foglalta el. 
LI. itt Sebestyén József segédp. állást nyert. A 
Kossuth kávéház főp. állását Kován' Imre és 
a Próféta fogadó főp. állását Bokor Ferenc 
töltötték be Pálfy Gyula Pöstyénben a Zöldfa 
fogadó főn. állását foglalta el. Marosvásárhely 
(Hirscli 11. helveszk. irodája jelentése.) A Korzó 
kávéházban Gerléi László főpincér, u. itt Ned
ved Ferenc és Scholc Károly, a Központi fo
gadóban Takáts Lajos főp. és Lakner Lajos r.- 
üzetőp. nyertek elhelyezést.

N Y IL T -T É R . * )

Nyilatkozat.
T. Herceg Sándor urnák

Csáktornya.
Ürömmel értesítjük Önt, hogy az Ön által 

küldőt borszürőt kipróbáltuk, és teljesen meg 
vagyunk vele elégedve; úgy az egyszerű

kezelése, mint a munka képessége által: továbbá 
a leszűrt bor kristály tiszti és izéből nem vé
szit. Teljes tisztelettel 

Békéscsaba 1907 április hó 25-én
Schwartz Jónás és Fia 

vendéglősök.

Nagy szálloda,
étterem, kávéház. nagy terem és 18 — 20 szo
bával átadó. Vételár Í2 ezer írt. Évi bér 2100 
frt. Felvilágosítást komoly vevőknek a kiadó
hivatal nyújt.

El- nagy áladó fiánéftáz
Élénk forgalmú városban, megyei székhelyen 

egy régi fönnálló és jól látogatott kávéház
eladó (Ö500 frtérti vagy napibér mellett kiadó 
amely eset ben 2500 frt. óvadék szükségelte
tik). Cim a kiadóhivatalban. a e

Eladó beszálló venűegfogado,
melyhez egy jömenelelü éjjeli kaváház, ven
déglő, 4 vendégszoba, lovak és k«u>:k szá
mára nagy udvar és istállók tartozik, 5000 
koronáért eladó. Mostani bérlő, kit súlyos 
betegség késztet az eladásra, az üzleten ö'év 
alatt tekintélyes vagyont szerzett. Évi bér: 
2'>00 korona. Bővebb tájékozást a „Fogadó“ 
kiadóhivatala nynjt.

E l a d ó  k ,
söraparátus, különféle ebédlői tárgyak, u. m. 

csészék, tányérok, 20o evőeszköz mlpaera) 
gyufa- és sótartók (porcellán és alpacca) síin, 
mind jó állapotban és mérsékelt árban, László 
György fogadó-tulajdonosnál, Marosvásárhe
lyen. i 3

Egy kitűnő szállodái üzlet
gazdag vidéki nagy városban, (megyei szék
hely) melyhez egy nagyforgalmu éjjeli káveház 
(külön termek), éttcrem-sörcsarnok (csapszéki. 
5 vendégszoba tartozik, — más vállalat miatt 
eladó. Vételár: 5000 frt- Házbér: 2200 frt. 
(Ezen összegből 1300 frt. visszatérülj Fölvi- 
tágositást csakis komoly vevőknek a kiadó 
hivatal nyújt.

*) E rovatban foglaltakért nőm vállal felelősséget a 
szerkesztőséi.

HÉTRŐL — HÉTRE.

Mi akar lenni?

Egyik nagy-alföldi városi tudósítónk 
a mi szakmai viszonyainkat jellemző 
következő furcsa históriát írja:

Az itteni nagyfogadóba beállít egy 
parasztiegény, aki néhány ezer frt.-nyi 
örökségét pár hónap alatt elverte és 
a fogadóstól —  valami állást kért. — 
Mi akar lenni barátom? —  Kocsisi, 
mindenesi. csaposi. vagy bármely mun
kára vállalkozom —  mondta az ajánl
kozó. —  Tudja mit. barátom, —  legyen 
pincér.. . És tényleg az lett: a paraszt
kocsma szobában, hol nehány na;, 
múlva ugv járt-keit a tönkrement 
gazda, mint egy született pincér.

Mi az eset valóságában kételkedtünk, 
ám a tudósító azt állítja, hogy ez eset
nek, ' bár sajnos, de minden betűje 
igazán igaz.
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A tojásgryáros.

—  Kérem Pohv ur, a tojásgyáros ur 
kereste.

— Kicsoda. Balambér ?
— A tojásgyáros ur!
— Te Balambér, én azt hiszem té

vedsz A tojásokat ugyanis tyúkok toj
jak tehát nem gyártják, ennélfogva tojá- 
gyáros se létezik.

—  De bizony, kérem létezik, mert 
hiszen alig egy fél órája volt itt.

—  Ugyan ne beszélj olyan bolondo
kat, Balambér. . Azután ki az a tojás
gyáros ?

—  A Sinureele ur !
—  Hát te szamár, a Smurcele ur 

tojásraktáros, nem pedig gyáros, mondta 
nevetve Pohy ur, és a Balambér gye
reknek egy kecske-gynrüt adott.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in'ézett levelükre fele 
etet nem kaptak: a szükséges v i as l je'cn rovatunkban 
találhatják. A szerk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszo unk.

Tollforgató szakember. Aláírás nélküli közle
ményeket elvből nem közlünk. De ettől most 
eltekintve, az ország általános gazdasági ba
jaival nem foglalkozhatunk, az a politikai lapok 
hatáskörébe tartozik. Mi csak az eredményeket 
kábíthatjuk és ezidőszerint — véleményünk 
úgy alakult, hogy a sok alkudozásban, tanács
kozásban és kapacitálásban alighanem megint 
a mi országunk marad a vesztes. Bár csalódnánk.

S. J. Helyben Közleményével a mai szántra 
elkésett, de a legközelebbi számban közöljük. 
Egyik-másik pontra nézve azonban kellene 
Önnel személyesen beszélnünk. A jövő hét 
folyamán legyen szerencsénk, látogasson meg 
bennünket. Azt azonban már most is kijelent
hetjük, hogy a nemzetközi alapon szervezett 
pincéreket mi egy szóval sem bántottuk addig, 
amíg ők minden ok nélkül velünk ki nem kö
töttek. Tehát nem mi kezdtük, hanem csupán 
visszautasítottuk a jogtalan mo lort és hangot, 
amit velünk szemben használtak. A szervez
kedésnek nem az lehet a célja, hogy azoknak, 
kik a szervezet intencióit nem mindenben te
szik magukévá, bottal menjünk neki, mert 
sohasem szabad elfelejteni, hogy a botnak két 
vége van és hogy gorombáskodással nem fog
nak híveket szerezni, hanem csupán meggyő
zéssel. Cdv!

T. Gy Z.-Egerszeg Levél ment, Manometter 
fog menni Sok sikert a Göcsej főpontjára eső 
vállalathoz. L. K. és M. V. A cikk és vers 
közlemény ügyében türelmet kérünk : okvetlen 
közlödni fognak, ha az előzőleg már beküldött 
többi közleményeknek sorát ejtettük — F G. 
Kolozsvár. Levél — abban a hepehupás ügy
ben — intéztetik : lap szintén küldetett Cdv ! — 
Sz. M. N.-Várad Kért dologban intézkedtünk 
— levél megy. — H. J Komárom. B értesi-
ését tudomásul vettük, előf. időt a hiányzó

lapoknak megfelelően kiigazítottuk. — J F.- 
Ny -hegyes. Krétát, lapdákat, húsvágót és tan- 
túszokat küldettünk. Szives üdv! - Baranyi V 
A dolog úgy áll, amint a pécsi kiküldött urak 
beszélték, hogy a szegény fővárosi pineérség 
a lehető legnagyobb mérvű kényszer hatása 
alatt áll Az is való ugyan, hogy‘ezt a szánal
mas helyzetet, nemtörődömségével önmaga 
teremtette. Azonban csak türelem — minden 
és mihamarább a legjobbra változik. — Kért 
iratok küldettek. Szives üdv!

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly Dzletvcvö feleknek 

nyújtunk.

A z  A lfö ld  egyik legnagyobb városában 
nagy csínnal berendezett és napi 80 koronát 
forgalmazó kávéház, betegség miatt eladó. 
Vételár: 8000 frt. Házbér: 1300 frt. 4

J ó m e n e t e l ü  kávéház elénk forgalmú 
megyeszékhelyi város főutcáján, más üzlet 
miatt a7onual átadó. Átvételhez 4000 (négy
ezer) frt szükséges. 5

Eladó szálloda jő  menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 18 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga
dódnál. 6

K itűnő menetelü fogadó, melynek IC 
modern berendezésű szobáján kívül étterme, 
kávéháza, meleg és hideg kádfürdője van, el
adó. Vételhez 10,000 (tízezer) frt. szükséges.  ̂

N agy  v id ék i város egyik legjobb forgalnm 
kávéháza eladó. Vételár 30 ezer korona. Föl- 
világositást komoly vevőnek és személyesen 
nyújt a kiadóhivatal. 8

Szálloda megyei székhely város főterén, 
étterem, kávéház, 11 szoba teljes berendezés
sel átadó. Üzlet vételkor 2500 frt. szükséges. 9 

E lőkelő szinvonaln fővárosi kávéház 
áladó. Vételár 25.000 korona. Fölvilágositás 
csak személyesen nyerhető a „Fogadó*-nál. 10

HELYESZKÖZLŐ.

Ü zle tve ze tő i vagy portási állást keres 
vidéki íogadóbau egy a negyvenes években 
lévő teljesen szakképzett és jó megjelenésű 
pincér. Szives megkeresések S. B. alatt a 
„Fogadó* kiadóhivatalba kéretnek.

2 fiatal szakács. 100-lO 'i korona fizetés
sel julius 1-re Bázna fürdőre kerestetik. Cim 
a „Fogadó" kiadóhivatalában.

Ü z le tv e ze tő i (vagy fölirói állást) óhajt el
nyerni teljes szakképzett, imponáló megjelenésű 
egyén, aki e téren fiatal kora óla működött. 
Magyar és német levelezésben teljesen jártas. 
Szives megkereséseket ezen címen kér: S. B. 
Budapest, VII., Dob-utca 10. I-ső udv. fzz. 5.

1 1 * 7 0 ooórr 110—120 cm. körüli, fess, ha 
nOLŰúOug- juszszal és testtartással 30—35 
év közötti szőke férjecske kerestetik egy ha
sonló korú de kitűnő hölgyecske számára. — 
Leveleket — esetleg fényképpel — „ Tökepénz“ 
és „Házasság nem bolondság“  jeligével a 
„Fogadó“  kiadóhivatala továbbit. (Levelek 
postabélyeggel látandók eJ.) 1—4

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző 

közegei a Magy Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XX. sorsjáték) I. osztályára szoló sorsjegyeket felülvizs
gáltak, azok a föárusitőknak árusítás végett kiadattak.

Az I osztály húzása 1907. május hó 23 és 25-én tartatik meg. A húzások a Magyar ki
rályi állami ellenőrző hatóság és a királyi közjegyző jelenlétében, nyilványosan történnek a huzási 
teremben. Sorsjegyek a Magy kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók

Budapest, 1907. évi április hó 28-án. Magyar Kir. Szab.
Osztálysorsjegy Igazgatósága

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




