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Vendéglősök sörgyára
XXVIII.

A sátánok örülnek.
Nemcsak a sörkartel, hanem még 

azok is örülnek a sörgyár szervező bi- 
zotságának leszerelésén, akiknek éppen
séggel nem kellene és nem szabadna 
örülniük. Eltekintve attól, hogy a sátá
nok öröme nem igazolt öröm, mert a 
vendéglősük sörgyárának eszméje él és 
hódit, mégis furcsa ha egy magát ven
déglős szaklapnak tartó és mondó sajtó
orgánum a kartellel együtt lejti az örül
tek táncát —  örömében. A  helyett, hogy 
a vendéglősök lapja, melynek hivatását 
kellene, hogy képezze a vendéglősök 
érdekeinek megvédése, buzdítaná szak
köreinket a munka további folytatására, 
kéjeleg az örömmámorban és annyira 
megy, hogy rágalmaz, sérteget és sár
ral dobálódzik. És mindezt azért leszi. 
mert — a saját szavait használva — 
(szerinte) »a  sörgyár befucscsolt«.

Erre a szerepre vállalkozott a » Ven
déglősök Lupjm. Igaz, hogy a vendég
lős sörgyár eszméjének felmerülésekor 
már ellenségnek bizonyult. Agyonütötte 
volna az eszmét, ha tudta volna, ts 
azóta is folyton ellensége volt annak, 
ami egyedül van hivatva a vendéglősü
ket a sörkartel bilincseitől megszabadítani. 
A kartel helyett ő mérgelődött, ü go- 
rombáskodott, ö izléstelenkedelt. És sem 
akkor, sem azóta, sem most nem látja 
be, hogy a vendéglősök hátrányára 
kitűnő szolgálatokat tett és tesz. a 
sörkartelnek.

Amit ez a lap most cselekedik öröm
mámorában, az tulajdonképpen nem 
más, mint nagyon szomorú konzekven
ciája eddigi magatartásának. Következe
tes mindenben.

Neki esik Molnár Sándornak az 
>'0rient« jónevü fogadósának és rágal
mazza. (Ezért, mint értesülünk, felelni 
foga bíróság előtt.) Molnár Sándor tagja 
volt a vendéglős sörgyár szervező bi
zottságának és ha a nevezelt lap jogot 
formál ahhoz, hogy a vendéglősök ér
dekeit képviselő és védő szaklapnak te
kintsék, hát úgy Molnár Sándornak, 
mint a bizotság többi tagjainak köszö
netét kellene szavaznia fáradságos mun
kájukért és nem a dajkamesék terére 
lépni.

Hogy mért esett neki ez a ©szaklap** 
éppen Molnár Sándornak, azt legott

meg is mondja. Bántja, hogy Molnár 
nemcsak kiküszöbölte a Vendéglősök 
Lapját a kávéházából és vendéglőjéből, 
hanem, mint siránkozó hangon pana
szolja el a nevezett lap : ©Lebeszélte az 
olvasó közönséget, hogy ne a ■> Vendég
lősök Lapját**. hanem a • Fogadót*, já
rassa.

És ez fáj. De ha józanul keresi annak az 
okát a »V. L.u, ; kkor hamar rájön arra, 
hogy éppen azért cselekedett igy Mol
nár Sándor és mások is, mert benne 
nem a vendéglősök igaz, őszinte barát
ját. hanem ellenségét ismerték fel.

Azt mondja a »V. L.« egészen nagy
képűsködéssel, hogy ő féltette a ven
déglősök pénzét. Ugyan, ugyan ! Ki bízta 
meg öt azzal, hogy féltse? Vagy kitől 
féltette? Petánovicstól, Molnártól, Göm
böstől, Janurától. Lipniktöl, Putnokitól, 
stbtől ? llát ezek az előkelő szaktársak 
olyanok, kiktől a »Vendéglősök Lapja« 
féltelte a vendéglősök pénzét? Hát ez 
legalább is Ízléstelen, de ürügynek, az 
ellenségeskedés valódi okának eltaka
rására. a naivak és tudatlanok előtti 
mosakodásra sem lehel használni.

Mondanunk sem kell, hogy az öreg- 
ségi-gyöngeségben szenvedő »V. L.« a 
Fogadót sem hagyja békében. Hiszen 
tudják szaktársaink, hogy a sörgyári 
mozgalom ideje alatt többször kötött 
belénk. Kendre utasítottuk mindannyi
szor. Most azt Írja: Molnár Sándor 
azonban nem akart okulni, mikor a
i)Fogadó« támadta, mert féltette tőle az 
esetleges koncot stb

Erre csak azt mondjuk, hogy egy 
olyan lap, mely a vendéglősök kárára, 
a vendéglősök ellen tolja a sörkartel 
szekéréi, nincs jogosítva esetleges kon
cokkal másokat vádolni

A Fogadó kimutatta eddig is, hogy 
igenis védi és fejleszti a vendéglősök 
érdekeit. És bátorkodunk annyira sze
rénytelenek lenni annak konstatálására, 
hogy a »Fogadó« érdeme, hogy a sör
kartel nem merte keresztülvinni a sör 
árának tervezett felemelését Ez a siker 
sok millió általános megtakarításnak 
felel meg, amiről a sörkartel kénytelen 
volt a vendéglőseik javára lemondani. 
Vájjon kitudja-e ezt mutatni a »V. 
Lapja ?« Eddig még minden hala
dásra, mely szakköreinkben indult, a 
nyelvét öltögette és elért addig a hatá
rig, a hol az ő rugkapálódzásait senki 
sem veszi már komolyan. Teljesen le

járta magát és a mostani közleményé
ből bizonyára le fogják vonni szaktár
saink a helyes tanulságot

A vendéglősök sörgyára létre fog 
jönni, mert leire kell jönnie! Az ellen
ségei csak hányják továbbra is buk
fencüket

Azon szaktársaink, kik a vendég
lősök orsz. sörfőzó és malátagyára 
részvényeire pénzt küldtek a « Pesti 
kereskedelmi banknak** és mé? nem 
kapták volna vissz:!, forduljanak ez
iránt levél utján a nevezett bankhoz.

A p i ó c a
Irta : Janiira Károly

Ki ne ismerné az oroszlánról szóló 
mesél ? A sivatag reszkető vadjai egy
szerre felbátorodtak s a biztonság meg 
nem szokott érzésével mindannyian el
jöttek, hogy felfuvalkodott gőgjükben 
megvetéssel rúgjanak egyet a haldokló 
oroszlánon. De nagy állat az ember is! 
Afrika sötét zugaiban a győztes ellenfél 
nem takarítja el az ellenfél halottjait, 
hanem beronditja, elcsulitja és becsmérlő 
kifejezésekkel illeti.

Honnan is ismerné azt az emelkedett 
érzést, mely a bukott ellenfelet is tisz
teli? Hol hallotta volna, hogy csak az 
becsmérel, szapul, gyanúsít, a győzelem 
után, aki érzi, hogy igazsagtalan ügy
ben győzött, vagy aki fél, hogy végül 
mégis csak öt verik le.

A diadalmas kartel nevében is kiro- 
hanl egy jeles vitéz s holtnak hitt tet
tetnünk felett megtartotta a búcsúztatót. 
Elszavalt pár üres banalitást, fűszerezés 
végett közbe spékelt egy adag <>da nem 
illa • derék definíciót a kullancsról. 
melyet mintha már olvastunk volna 
Mikszáthnál vagy Jókainál, s a vegén 
megveregeti jóakaróan a megmenekült 
vendéglősök vállát, óva intve őket a 
piócáktól.

A hegyek nagyot vajúdtak és — si
került nekik a kis egeret megszülni.

Mi nem értünk a szapuláshoz s szel
lemünket nem elégíti ki az egyes sze
mélyek felett való elmélkedés. Megmo
solyogjuk a legénykét, ki halottnak 
nézvén bennünket, bátran elszavalta 
kitűzött versecskéjét — s rövidesen az 
érdemi részre, a lényegre térünk. A mi 
táborunkhoz szólunk, nem hozza, ne
hogy valakit a hang megrettentsen s
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nehogy azt higyje valaki, hogy csak
ugyan a cápa torkából szabadult meg, 
melyből csak ö, a derék vitéz mentette 
ki. De azért vitézünk is meghallgathatja 
előadásunkat a piócáról s ajánljuk 
neki, tanulja ezt meg a következő órára. 
Lehet, hogy a kartel sekundát ad érte, 
de a józanság és igazság bizonyára 
megfogja dicsérni.

A vád felett napirendre térünk s 
érintetlenül hagyjuk a kérdést, vájjon 
egy két ember érdekéért létesülhet-e 
társadalmi mozgalom? Lehet-e sörgvá-' 
rat létesíteni, ha az nem közszükségletet 
képez, hanem egy-két ember hiúságát 
elégíti ki? Kikelhet-e a búza talaj 
nélkül V . . .  Vitézünk azt mondja,4 
igen . . . Hát csak nyugodjék ő békében 
s lengje körül szunnyadó szelleme porait 
továbbra is a sötétség áldása.

Evezzünk esák beljebb a kérdéses 
téreken és kutassuk ki a lényeget. S 
ha közben szemünk előtt megjelenik 
igazi mivoltában a pióca, vitézünket 
bántsa érte a kartel, ne minket.

Azok a vendéglősök, kik a dolgot 
figyelemmel kisérték, emlékezni fognak 
ama fejtegetésünkre, mely bemutatta, 
hogy a jeien társadalom a „ létért való 
küzdelem“  alapgondolatán épült fel. 
Arra is emlékeznek, hogy a szabad 
verseny elve, mint ennek az egész világ 
képét átformáló gondolatnak része, fo
lyománya lett az ipari es kereskedői 
világ közös eljárási módjává és első 
rendű jogává.

Mert ha a létért úgy küzdünk ahogy 
lehet, természetes, hogy speciális meg
élhetési módjainkban is szabadon, ver
senyünkben nem gátolva, jogunk van 
létünket biztosítani, azt jobbá, szebbé, 
kellemesebbé tenni.

Jogunk van, de megvan-e rá a lehe
tőség? Ugyan a kartel fogalma, a kartel 
létezése nem ellentmond-e a lehetőségnek, 
nem teszi-e illuzor ussá e jogunkat. Az 
a tény, hogy egy csoport nagy termelő 
egyezményt köt arra nézve, hogy a tőle 
vásárlókat (vendéglősöket) egy, általa 
megjelölt útra terelje megszorítva, lekösse 
azon legelemibb emberei szabadságában, 
hogy onnét vásároljon, ahonnan akar, 
meggátolja,—  nem arra mutat-e, hogy 
oly jogról van itt szó, mely ránk nézve 
olyan, mintha nem is volna? Nem azt 
mondja-e, hogy a társadalom ez év szá
zados elvét ép úgy mint a pénzt is, 
lekökötte, tőlünk elvonta, és a saját ja
vára monopolizálta ?

A fejlődés ezen menetének titka ott 
van, hogy a létért való harcban a jogo
kat mindig az foglalja le, aki erősebb. 
Mihelyt valaki nagy tökére tett szert, 
abban a pillanatban, mindaz, a ki e 
küzdelemben az ö érdekszférájába ke
rült, a versenyben az erő s a gazdag
ság egyenlőtlensége miatt alul marad, 
versenyképességét elveszíti. Vagyis épen, 
mert nyomás alatt, akadályok előtt áll, 
versenyképessége már nem szabad. Csak 
elméletileg az, de a gyakorlatban nem.

Ezt kell mindnyájunknak megjegyezni.

^  S még azt, hogy maga a kartel sem 
tud élni e jogával, mert felette is a 
tőke az ur. De ő önként mond le jo
gáról. Földes szerint „a  kartelek egyez
mények bizonyos üzleti ág vállalkozói 
közt, melyeknek célja a vállalkozóknak 
egymás ellen folytatott korlátlan versenyt 

'megszorítani11
 ̂ Kartelünk egyezménye szerint „a 
megrendelések bizonyos arányban az 
egyezményezett vállalkozók közöli fel- 

'■ osztatnak14
Vagyis, a farkasok, hogy egymást 

t fel ne falják a préda keresésben, meg
egyeztek s megosztották maguk közt a 

v zsákmányt.
\ Ki hiszi még, hogy ezt az egyezség- 
; get a mi javunkra s nem saját érde- 

';  kükben csinálták ? S mióta lehetséges 
; az, hogy a tőke a más és nem a sa- 
j ját érdekét szolgálja ? Ki a pióca köz- 
; tünk vitéz ur? M i. . . —  Igen mi! Mi 
l vagyunk a nagyobb és furfangosabb 

piócák, mert mi vissza akarjuk szívni 
vérünket a piócákból.

S emlékeznek még a szaktársak ? 
Ez a kartel képes volt egyszer egy 
küldöttségünk előtt azt mondani, hogy 
a mi érdekeinkért létesítették a kar
lelt . . .  De kár a szóért! Szépítésre az 
szorul, kinek el kell tüntetnie a csú
nyaságát.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A Budapesti kávés-ipartarsulat, mint 
lapunk múlt számában jeleztük, február 
hó 18-án tartotta rendkívüli közgy űlését, 
melyen tárgysorozatként a kávéssegédek 
helyzetjavitását célzó kérdések szerepel
tek. A rendkívüli közgyűlésen Némái 
Antal elnök betegsége folytán Berger Leó 
alelnök elnökölt, aki miután üdvözölte 
a szép számban megjelenteket, előter
jesztette és elfogadásra ajánlotta a 
kávéssegédek munkaviszonyának rende
zésére kiküldött bizottság javaslatát. A 
javaslat első pontja, melyet a napilapok 
csak kivonatosan és igy hibásan közöl
tek, a következő értelemben szól:

Az ipartársulati tagok üzletében alkal
mazott kávéssegédek és főpincérek 
közvetítésére nézve a kávéssegédek szak
egyesülete illetékes, —  ám ha ezeknek 
köréből uj hasonló egyesület ala
kulna, ez a közvetítésre —  ha az 
ipartársulat közgyűlése határozati- 
lag kimondja, szintén igényt tarthat.

Az egyezménynek ez a része képezte 
a főpontot, mig a többi pontokba fog
lalt kívánalmak, már majdnem minden 
kávéházban kivoltak elégítve. A  hatá
rozatokat a közgyűlés egyhangúlag hozta 
és a bizottságot a további teendők be
fejezésére utasította. A közgyűlést Berger 
elnök este 7-kor rekesztette be.

Az aradi pincér-egylet újjá ala
kulása. Megemlékeztünk róla annak 
idején, hogy az aradi pincérek az 
ottani szociálista párt titkára közre

működésével szervezetbe léptek, s a 
pincér-egyletet föloszlatottnak és az 
egylet heíyeszközlő irodáját megszün
tetettnek mondták ki. Mikor pedig ez 
megtörtént, s a rendőrség az egyleti 
vagyonra rá tette a kezét és az irato
kat lefoglalta, jött csak rá a pincérség, 
hogy ők tulajdonképen olyan tényt 
követtek el, aminek következményeivel 
korántse voltak tisztába. Ugyanekkor 
a vendéglős ipartársulatnak pincére
ket alkalmazó tagjai összejöttek s 
egymást becsületszó és birság terhe 
mellett kötelezve, azt határozták, hogy 
üzletükben csak olyan pincért alkal
maznak, aki a szakszervezetnek nem 
tagja, mívégböl a pincérségnek tudo
másul adták, hogy aki a szervezetből f| 
ki nem lép, állásából elbocsájtatik. |j 
Pincérségünk ottani tagjai persze az 
előbbit választották, illetve a szakszer- \ 
vezetből, melynek mintegy önkénytelen j 
és kényszerűségből lettek tagjai, azon- j 
nal kiléptek, sőt örültek, hogy e 
kellemetlen helyzetből ily szépen meg
szabadulhattak. — Miután pedig az 
aradi főnökök ekként való bölcs belá
tása és erélyes intézkedésére a régi 
békés helyzet azonnal helyre állott, 
a pincérség arra törekedett, hogy a 
régi pincér-egyletet helyre állítsa, vagy 
ha ez nem sikerülne, uj egyletet ala
kítson, mely célból a pincér-egylet ? 
12 tagja febr. hó 26-ra a Láng test- 
vérek éttermébe r. é. közgyűlést hívott |j 
egybe, melynek napirendjét a követ- £ 
kezőképen állapították meg.

Tárgysoroza t:
1. A számvizsgáló-bizottság évi jelentése.
2. A tisztikar megválasztása.
3. Az alapszabályok módosítása.
4. a) Az Aradi vend. és Kávésok ipartár

sulatával a közös elhelyező iroda ügyében 
kötendő szerződés jóváhagyása.
b) Az ii odavezető javadalmazása.

5 Egyéb indítványok.

A közgyűlést a következő tagok 
hívták egybe: —  Bátory János, Fe
kete János, Horváth Lajos, Jungreisz 
Dezső, Lubeck Hermán, Mayer Károly. 
Mirovitz Ignác, Maruzzi Ignác, Prop- 
per Lajos, Singer Henrick, Schwari 
Márton, Ungár Ferenc.

Ipartársulati közgyűlés. A
«Veszprémmegyei szállodások, vendég
lősök, kávésok és kocsmárosok ipar
társ ulata» e hó 27-én tartotta Kreutzer 
Ferenc fogadójának nagytermében 
évi r. közgyűlését a következő tárgy
sorozattal :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag fel" 
kérése ;

2 Választmány évi jelentése és annak tár
gyalása ;

3 Az elmük esztendő számadásának : árnya
lása és jóváhagyása;

4. Az évi szokásos lelmentvény megadása a 
tisztviselői kar részére;

5. Az évi költségvetés megállapítása
ö. Egy alelnök, egy választmányi tag és két 

számvizsgáló bizottsági tag választása:
7. A budapesti sörfőző és maláta gyár ala

pítóinak átirata részvényjegzzés ügzében :
8. Esetleges indítványok tárgyalása.
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A Nagyváradi Pincér Egylet e hó
20-án tartotta közgyűlését azon alka
lomból, hogy a lemondott tisztikar 
helyett újakat válasszon. Ugvanis az 
ottani nemzetközi szociális gondolko
zása pincérek Veisz Hermán elnököt 
és Pásztor Ede titkárt lemondásra 
kényszeritették, hogy az egyletet 
szociális szakszervezetté alakítsák át. 
Az egylet hazafias és józan gondol
kozása tagjai azonban nem engedték 
at az oly szép múlta egyletet a szo- 
ciálistáknak és a választás eredménye 
az lett, hogy megválasztották elnöknek : 
Kriszta Sándor vendéglőst és titkár
nak Pásztor Ede volt titkárt. A 
hazafiasságukról ösmert eme két meg
választott egyén megválasztatása — 
a nemzetközi szoc. pincérek kudarcát 
jelenti.

Pincér-otthon Szabadkán. A sza
badkai pincér-egylet a in. hóban 14 
ezer koronáért házat vásárolt, amely
nek egy részét pincér-otthonnak ala
kíttatja át. Az Otthonnak egyenlőre 
4 megfelelően berendezett szobája 
lesz, s azok csekély dij mellett az ott 
megforduló kartársak rendelkezésére 
bocsájtatnak. A ház gondnokául az 
egylet titkára lett megválasztva.

Országos Pincér Szövetség.
Az országos Pincér Szövetség eszmé

jének felszínre kerülése nagy riadalmat 
okozott a pincérség érdekei ellen dol
gozók között. Megriasztotta, mondhatni 
megvaditotla azokat, kik a pincérséget 
a mainál is rabszolgaibb helyzetbe sze
retnék sodorni, akik a pincérség szellemi 
és anyagi romlásán akarnak maguknak 
fényes ekszisztenciát, nagy fizetéses állá
sokat biztosítani. Megbokrosodtak tehát 
a mi pincér szociálistáink derék vezé
rei, és ilyetén állapotukban kigyót- 
békát s az ö kis intjlligenciájukat jel
lemző durva, gyalázkodó szavaknak vég- 
hetetlen áradatát szórják a Szövetség 
•szervezőire és mindazokra, akik a pin- 
eéri érdekek igazi biztositását az 0. P. 
Sz. megvalósításában látják.

A  jó  Ízlés és műveltség hiányában 
lévők azonban nem elégedtek meg a 
gyalázkodással, hanem a hazugság terére 
léptek és rekedő torokkal kiabálták tele 
a levegőt, hogy a Szövetségei feleke
zeti emberek, keresztény szocialisták 
csinálják, tehát őrizkedjenek, rettegje
nek tőle. Ez a nevetséggel határos valót
lanság és az ezzel kapcsolatos őrült 
rug-kapálózásuk bizonyítja legjobban 
az Orsz. P.-Szövelség nagy horderejű 
voltát és létesítésének szükségét, valamint 
azt, hogy a bpesti kávéssegédek vezetői 
ténykedése nem az összpincérség, hanem 
a saját önzőcéljaikat szolgálja.

Ezt egyébként nem mi mondjuk, ha
nem az a húsz-huszonöt számra menő 
intelligens kávéssegéd, kik a hatalmi 
érdekért egymás közt folyton marakodó 
vezetőknek gyerekes dolgait és véi bíró
sági játékait figyelemmel kisérik, s akik

az utóbbi választó- és előadásos gyűlésü
kön a tanult pincérekre csak a kellemet
lenül ható eseteket tapasztalhatták. N'em 
sokáig tart már kisded játékuk a töke 
és munkaadó és a pincérség létérdeke 
ellen heccelődőknek, s az Országos Pin
cér Szövetség, még akkor is, ha annak 
megvalósításáért nem küzdenénk, miha
marább létesülni fog.

A bpesti kávés- és éttermi segédek 
vezetői különben már vidéken is meg
próbálták, hogy a pincérséget a szak
mánkat veszélyeztető érdekkörükbe von
ják. Próbálgatásuk azonban balul ütött 
ki. úgy Aradon, mint Temesvárott és 
Szegeden mint Győrben. Egy illetve több 
józan fölfogásu temesvári éthordó és sze
gedi pincér, kik a szociális szervezetnek 
eleinte hívei voltak, fölháborodva mond
tak véleményt a vezetőségnek a müveit 
pincérekhez enem illő durva és ízlés
telen eljárásáról, és a Szövetség 
hazafias szellemében! létesülését ugyan
inak nagy szükségnek mondták. Győr
ből [tedig, ahol a napokban akartak 
hiveket toborozni szakmaellenes céljaik
nak, a következő értesítéseket vettük:

A .Fogadó* t. szerkesztőségének!
A pesti szociális szervezet egy pár embere 

egy itteni kocsmában gyűlést hívott egybe. 
Teljes kudarcot vallottak. A főnökök is mind 
a hazafias és szociális alapú Orsz P.-Szövet- 
séghez csatlakoztak. Győr, 11/26. D- M.

Tek. szerkesztőség!
Tegnap itt két pesti pincér agitátor értekez

letet hivott egybe s azon a megjelent kartár
sakat az Orsz. 1'. Szövetség zászlója ellen 
tüzelték. A kudarc nem maradhatott ei. A kar
társak zöme a hazafias o. p. szövetség mellett 
foglalt állást. Kiváló tisztelet illeti Bihury Jenő 
urat, a „Dunántúli Hírlap" szerkesztőjét és a 
mi (pincér) érdekeink igazi védőjét, a ki hat
hatós és szép szavakkal állott a mi ügyünk 
pártjára. Győr, 11/26. S. K.

A oGyőri Naplón napilap szintén 
foglalkozik ez esettel s midőn a haza
fiad an elemeket elitéli. a Szövetség 
nemzeti lobogója mellé szólítja a pin
céreket.

Miskolcon az Orsz. P. Szövetség fiókja 
létesítésére szintén tartottak népes gyű
lést, míg S-A.-Ujhelyen a Szövetség 
megalakulásáról a következő tudósítá
sunk számol be:

Az Országos Pincér Szövetség
s-.a.-ujhelvi bizottságának megalakulása.

Baumgartner Jenő e hó 2ö-ára érte
kezletet hivott egybe, amelyen az összes 
itteni kartársak részt vettek és az érte
kezlet korelnökül öt meg is választotta. 
Baumgartner Jenő karlársunk ismertet
vén a Szövetség eszméjét, előterjesz
tette az alapszabály tervezetet, amely 
szabályok előadására felkéite Lukács 
Sándort, aki azokat felolvasva előadta 
a szervezkedés kérdésének nagy fontos
ságát és kérte annak elvi szempontból 
való elfogadása mellett a fiók szervező 
bizottságának megalakítását. A kérdés
hez többen hozzá szólották s a szabá
lyok egyik jj-ának módosítására nézve 
tettek előterjesztést, mire nézve, elnök 
felvilágosította a tagokat, hogy a szabá
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lyokat jóváhagyó összehívandó közgyű
lésen ez óhaj előterjesztést nyer. Ezután 
egyhangúlag kimondották az <OrszAgos 
Pincér Szövetség• fiókjának meg
alakítását és a szervező bizottságba 
megválasztották: Klein Sándor elnök, 
Szechenvi János, Deutsch Ignác, 
Lukáts Sándor és Novak József kar
társakat. A belépési nyilatkozatokat a 
jelenvoltak mindnyájan aláírták és ki
küldöttek egy 4 tagú bizottságot a 
főnökök aláírási ivének összegyűjtésére 
és az elmaradt tagok aláíratására.

Az Orsz. P. Szövetség szervező "bizott
sága a következő felhívó sorokat leszi 
közzé.

Felhívás és kérelem.
T. szaktársain kai és a már megala

kult szövetségi fiókok szervező bizott
ságait tisztelettel felkérjük, miszerint a 
megküldött, aláírási iveket a központi 
szervező bizottságnak (Budapest, Kökk 
Szilárd-u. 5. II. em. 7.) mielőbb meg
küldeni szíveskedjenek, hogy a jöv ő  
ho 10 15-i ke közötti időközben
megtartandó — a szabályokat vég
legesítő —  közgyűlésre a tagok 
meghívhatok legyenek.

Egyben ott. ahol még a fiók szerve
zése befejezést nem nyert volna, kérjük 
karlársainkat, hogy a fenti értesítés 
szerint, ugv mint a sátoralj a-újhelyi 
szaktársak eljárták, szíveskedjenek 
eljárni és amennyiben valamely irány
ban felvilágost óhajtanak, forduljanak 
teljes bizalommal az itteni szervező 
bizottság irodájához.— Budapest, az « Or
szágos Pincér Szövetség szervező 
bizottsága.

Az ..Országos Pincér-Szövetség*' 
alapszabály-tervezete.

(Folytatás.)

19. §. Pénztárkezelés. A szövetség 
központi pénztárába befolyó összes be
vételeket és kiadásokat egyedül csak a 
szövetség központi pénztárnoka telje
síthet, a szabályszerű utalványra. Sza
bályszerű utalványnak tekintendő: az 
ügyvezető igazgatónak 50(ötven) koronát 
meg nem haladott összegről szóló sze
mélyes utalványa; minden egyéb utal
ványozásnál : az ügyvezető igazgató és 
egy igazgató tanácstag által aláirt, a 
kiutalványozás számát és határidejét 
feltüntet" utalvány.

20. §, A vidéki fíókszervezet áll:
ol egy ügyvezető és hat ügyvezető

tanácstagból.
b) a tagok egyetemének közgyűlé

séből.
21. §. Az ügyvezetőket, a fiók szer

vezet tagjai részéről évröl-évre vá
lasztott 6 tanácstagnak előterjesztése 
alapjan, mindig csak egy évre a köz
ponti igazgató tanács nevezi ki és joga 
van öt bármikor, ha eljárása által a
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szövetségi fiók érdekeit veszélyeztetve 
látná, minden felmondás és indokolás 
nélkül — őt állásából elmozdítani és 
felszámolásra kötelezni.

Elmozdítható azonnal a vidéki fiók- 
szervezet ügyvezetője állásából akkor is, 
ha a vidéki szervezet tanácsának négy 
tagja állásából való elmozdittatása iránt 
indokolt előterjesztést tesz.

22. §. Az ügyvezető tanács vezeti a 
vidéki tiókszervezet minden ügyét és 
működéséről felvett jegyzőkönyvének 
rövid kivonatát hetenként kétszer, sür
gős esetekben mindennap, a bejelentett 
kereslet és kínálati kimutatásával a 
központnak felterjeszteni köteles, ahon
nét az elintézve, következő napon a 
lióknak vissza küldendő.

A vidéki szervezetek által hozott ha
tározatok ha azok pénzügyi, vagy sze
mélyi kérdésekre vonatkoznak, jóvá
hagyás előtt végre nem hajthatók.

23. §. A vidéki liók szervezet, minden 
oly város vagy községijén, fürdőhelyen 
megalakultnak tekintendő, ahol 20 (húsz) 
pincér tagul bejelentkezett.

24. §. Á vidéki szervezet által felál
lítandó békebiróság és bíráló választmány 
azonnal megalakítandó, mihelyt az ügy
vezető tanács megalakult.

IX . Rész.
A tag joga és kötelességei:

25. g. Az országos szövetségnek 
tagjai:

a ) rendes,
b) rendkivüli,
c ) pártoló,
d) alapitó és
e) tiszteletbeli tagok
26. g. A szövetség rendes tagja le

het minden a vendéglői és kávé
házi szaknál működő pincér, aki iga
zolni tudja, hogy az 1903. év január 
1-ső óta ezen foglalkozásából él. Az 
1907. évtől kezdve csak oly egyének 
lehelnek a szövetség rendes tagjai, akik 
igazolni tudják, hogy tanuló éveiket 
ezen szaknál szabályszerüleg kitöltötték.

27. g. A szövetség rendkivüli tagjai 
lehetnek a tanoneok és borliuk is, akik 
azonban csak a szövetség jótéteményeire 
tarthatnak számot, —: de sem választó, 
sem választható jogosultsággal nem 
bírnak.

28. g. A rendes tagok felvétele a 
központi igazgató tanácsot illeti meg.

A tiók szervezeteknél történt jelent
kezés esetében a felvétel csak a köz
ponti igazgató tanács határozata után 
válik kötelező erejűvé.

Minden rendes tag felvétele a jelent
kezőről kiállított nyilvántartási lapnak 
a szövetség központi irodájában 14 napi 
közszemlére tétele előzi meg, hogy an
nak szakemberi minőségét bárki is ki
fogásolhassa.

A központi igazgató tanácsnak neta- 
láni vissza utasító határozata ellen fel
lebbezésnek helye nincsen és a vissza 
utasítást indokolni nem köteles.

29. g. A rendes tagság kétféle és 
pedig:

a) vendéglősi és
b) kávéházi személyzet.
Ebből folyólag úgy a központi igaz

gató tanácsban mint a fiókok ügyvezető 
tanácsában, minden szakból egy-egy 
( 1— i )  tag választandó, hogy a netaláni 
szakkérdések ügyének elintézésénél a 
központi ügyvezető igazgató, vagy a 
liók ügyvezetőjével együtt a szakérde
keinek megfelelőleg járhassanak el, és 
illetőleg a szakkérdések elbírálásánál 
mindenkor a szakipar ama igazgató 
tanácsosai működnek, melyek ezen szak 
részéről válás*látták.

30. g. Rendes tagok havonta: föpincé- 
rek: három (3) koronát; pincérek: kettő 
(2) koronát kötelesek azon idő tartamon 
át, mig állásban vannak, a munka terü
letén kiküldött bizalmi férfi kezeihez — 
nyugta ellenében — vagy a szövetség 
pénztárába befizetni. Állásnélküliség 
tai lámán át a tag, tagsági diját fizetni 
nem köteles, ennek dacára tagsági jogai 
teljesen fenmaradnak.

31. g. A rendes tagok választók és 
választhatók.

32. g. A rendes tagok, amennyiben 
önhibájukon kívül munkanélküli hely
zetbe jutnának és vagyontalanságuk iga
zolva van, — hetenként utólagosan 
ki szolgál tandó és az igazgató tanács 
által idöről-idöre meghatározandó hely
nélküli segélyre tarthatnak igényt, de 
csak oly napokra, amelyeken a részükre 
felajánlott kisegítésben önakaratukon 
kivül részt nem vettek.

33. g. A helynélküli segélyt a szövet
ségbe beiratkozott tag, csak tagsága 
harmadik hónapjában igényelheti, akkor 
is csak hat hétig egyfolytában és egy 
évben kétszer, vagyis egy évben 12 
hétnél több segélyt senki sem igényel
het. Jogában áll ózonban az igazgató 
tanácsnak indokolt kérelem előterjesztése 
esetén, ha a munkanélküliség valamely 
testi fogyatkozás, vagy betegséggel jár, 
— a szükséghez képest, a helynélküli 
segély felét időhöz nem kötötten utal
ványozni.

34. g. Pártoló tagok, akik havi 2 
(kettő) korona tagsági dijat fizetnek a szö
vetség pénztárába és akik bár választói 
jogosultsággal nem bírnak, ha üzleti 
főnökök, minden tisztségre megválaszt
hatok. valamint a szervezet minden jó
téteményeiben a helynélküli segélyt ki
véve — részesednek és részt vehetnek.

35. g. Alapitó tagok pzok, akik az 
országos szövetség céljaihoz egyszer s 
mindenkorra, 200 (kettöszáz) koronával 
hozzá járulnak. Az alapitó tagok vá
lasztó és választhatási jogosultsággal 
nem bírnak, de a szövetség minden 
mozgalmában részt vehetnek.

36. g. Tiszteletbeli tagnak választ
ható minden olyan egyén, aki a szö
vetség céljait, közremunkálásával, vagy 
nagyobb áldozattal elérni segítette. A

tiszteletbeli tagok, a szövetség beléle- 
tében ugyanazon jogokkal birnak, mini 
a rendes tagok —  kivéve a munka- 
nélküli segély igényt.

X. Rész.
A tagság megszűnése.

37. g. A tagság megszűnik bejelentés 
nélkül:

a) a tag halála,
b) az országbóli elköltözés és
c) a nem rendes tagoknál esetleges 

kizárás vagy kilépés által.
38. §. A tagság megszűnik még:
a) rendes tagoknál a központi igaz

gató tanácshoz Írásban benyújtott a ki
lépést bejelentő szándékot követő három 
hónap alatt, mely idő alatt azonban a 
tag munkanélküli segélyre igényt nem 
tarthat.

b) rendkivüli tagoknál, az alkalmaz- 
tatásbóli kilépés,

c) minden más tagnál a központi 
igazgató tanácshoz írásban benyújtott 
Írásbeli lemondás következtében: azon
ban a pártoló tagok, a lemondásukat 
magában foglaló évben a tagsági dija
kat fizetni kötelesek.

39. §. A  tagsági járulékok, ameny- 
nviben azok a rendes időben be nem 
fizettetnének, községi bíróság utján 
minden felebbezés kizárásával hajtandók 
be; — az oly tag, akitől tagsági diját 
két Ízben bírói utón kell behajtani, el
esik 6 (hat) hónapra a szövetség minden 
jótéteményeitől és igy munkanélküli se
gély igényétől is.

Tanulságok.
A mi pöriinkhöz.

Hazudik Flór Győző lapja mi
dőn azt írja, hogy a győri kong
resszus alkalmival főszerkesz
tőnkről iiott rágalmai miatt égi
szét sem szóltunk. Saj óbirósag 
elé Vittük az ügyet ős olt valami 
Maisad nevű ember vállalta Flór 
helyett a megírt cikkekért a fe 
lelősséget. így tehát a bíróság 
lesz hivatva ebben az ügyben 
dönteni.

És a bíróság döntött. Döntött úgy. 
ahogy azt Barta Béla » főszerkesztő* 
nem remélte, noha tudatában volt 
annak, hogy a bíróság, ha arra al
kalma nyílik, nem hagyja megtorlás 
nélkül a tisztátlan gseftet. Az alkalmat 
a döntésre Barta Béla kereste és amit 
keresett, azt meg is találta.

A »Mottóban* reprodukált hangzatos 
szólamot a »M. V. és K. 1.* cimü lap 
irta 1906. évi április 15-én megjelent 
számában, melylyel tudtára adta Euró
pának, hogy ő perbe fogta Flór Győ
zőt és hogy a felelősséget az őt meglec- 
kéztető közleményért .valami Matsád 
nevű ember vállalta.* Állt is szavának, 
pert indított és az a .valami Matsád 
nevű ember* helyt is állt a cikkért, aki
ről —  Barta nagy bámulatára kitűnt, 
hogy nem »valami nevű ember,* hanem
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olyan ember, aki kíméletlenül osto
rozza a korrupciót és végig vág azon. 
aki a vendéglősöket öncélra kiszipo
lyozza. Tehát olyan embernek bizonyult 
ez a »valami ember* akire a mai 
korumpált viszonyok közt szükség 
van és kinek az önzetlen és önfelál
dozó munkája szükséges arra. hogy 
a kufárokat kikergesse az ur templo
mából. Más szóval, aki a társadalom 
testén élősködő bacillusoktól. a maga 
szerény közremunkálkodásával, meg
tisztítani segíti a társadalom testét. 
•És ehhez a háladatlan és fárasztó 
munkához, a független bíróságnak, 
mint a közmorál hivatott őrének, se
gédkezet kell nyújtani.

Hiszen annyi a parazita, annyi ez 
a bacillus, hogy igen sok olyan .va
lami nevű ember« kellene a tisztítás 
munkájának végzésére. Csak a na
pokban olvastuk, hogy még a kormányt 
is pmnpolják ezek. Még a közpénzeket 
is harácsolják különböző címek és 
ürügyek alatt. Tehát még a kormány 
sem tud eléggé védekezni a paraziták 
éhségével szemben, hanem kénytelen 
űzetni, tűrni, hogy ezektől a csúszó
mászó hüllőktől békéje legyen. Hogyan 
védekezzen a magánember, az iparos, 
a kereskedő?! Hogyan védekezzenek 
ezek a védtelenek, a revolverezők táma
dásaival szemben? Nincs más mód. 
m nt hogy akadjanak olyan »valami 
Matsád nevű ember«-ek, kik az ilyen 
vakondok munkáját feltárják, bemu
tatják a közönségnek, pellengére ál
lítják, nem azért, hogy megbélyegez
zék a parazitákat, hanem azért, hogy 
a társadalom óvakodjék tőlük.

Ha a közérdek ilyen módon nem 
nyerne védelmet, hanem annak, aki 
ezt a védelmet a maga szerény ere
jével támogatja, elismerésül arra Ie- 
legyen kilátása, hogy megbüntetik, hát 
akkor bizony a társadalmon élősködő 
ez a parazi'a-fajzat annyira szapo
rodna el. mint a tisztátlan lakásban 
a poloska. Ezt pedig a közmorál szem
pontjából nem szabad tűrni még ak
kor sem. ha az illetőnek esetleg nem 
is adna igazat a bíróság.

Mii tett Matsád, hogy a bíróság elé 
került. Semmi mást nem tett. mint 
teljesítette kötelességét. Vendéglős- 
szaklapnak az embere és mint ilyen 
látta és panaszkodtak előtte, hogy a 
vendéglősöket zsarolják. Céltalan dol
gokra harácsolnak tőlük pénzt és igen 
hamis utón keltik fel bennük a rek
lám hajhászatot. Tehát arra bírják 
őket. hogy tömjék a zsebét annak, aki 
ilyen hamis okadatolással kapaszko
dik beléjük, hogy nem tudnak tőle 
szabadulni.

Matsád ezt megírta a »  Fogadóban - 
és a lap melynek hivatása és célja, 
hogy a vendéglősök érdekeit megvédje, 
közölte a cikket. Természetes, hogy 
miután tudta, hogy ki műveli ezeket 
a meg nem engedhető dolgokat, hát

meg is nevezte. De lulajdonképen nem is 
a »M. V. és K. ].* főszerkesztőjének 
mondott Barta Bélát bántotta, hanem 
végig vágott azon a lapon, mely az 
ilyen természetű dolgokra vetemedett. 
És egyszerre, legnagyobb meglepetésre. 
Barta Béla. a »főszerkesztő« lépett fel 
panaszosnak. A helyzet kissé komi
kussá vált. Miről voit szó? Arról t. i. 
hogy ilyen módon nem szabad a lap 
jövedelmét fokozni. Tehál tisztán 
anyagi, üzleti, vagyis gseft-dologról 
volt szó és akkor a lap főszerkesz
tőjének semmi köze az egészhez. Köze 
lehetne a kiadónak és minthogy ennek 
a lapnak a kiadója Barta Bél éné, te
hát neki lehetett volna kifogása az 
ellen, hogy az ő gseftjét rontják! A 
kiadó azonban csöndes volt és helyette 
a -főszerkesztő.* a lap hirdetési ügy
nöke emelkedett ki panaszosnak.

Amit keresett, azt megtalálta. Bün
tetlenül csak addig lehet másokon 
élősködői, amig az illető hurokra nem 
kerül.

Ez a mi pörünk nagyon tanulságom 
Beszűrődött abból az a morál, hogy 
nem szabad revolverezni, nem szabad 
senkit anyagi előnyökért félrevezetni 
és nem szabad senkin élősködni, de 
még a vendéglősön sem. Ebből merít
het tanulságot a *M. V. és K. L* eimii 
lap is. amit jó lélekkel ajánlunk neki.

A lecke tehát, miután közérdekből 
történt, nem csak hogy nem ártott, de 
közérdekből fölötte szükséges is volt.

PÉNTEK! ÖSSZEJÖVETELEK.

A Budapesti Kocsmárvsok Ipar 
távsulatá-nak tagjai közelebbi ozsn 
náikat a következő helyeken tartják

Március 1-én : Dofíing Frigyes ven
déglőjében, VII.. Dohány-u. 9Ó

Március 8-án Fludorovits István 
i Sasköri vendéglőjében, IV., Irányi-u. 
17. szám.

Március ló -én : Nagy Ignác ven
déglőjében, VI.. Külső Váci-ut 128.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelen . Azon t. előiizetöinket kik
nek a jelen és múlt lapokkal utalvány 
mellékeltetett, kérjük, hogy azok föl- 
használásánál szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. —  rJóbarata- 
inkat és ösmeröseinket kérjük. hog\ 
n »Fogadó«-t körükben terjeszteni 
szíveskedjenek.

Országos kocsmáros-szövétség. A
tavalyi országos kocsuiáros-kongresz- 
sziishól kifolyólag serényen folynak a 
munkák az országos kocsmáros-szö- 
vetség elökésziiésére. Mint értesülünk 
vidéki szaktársaink már is nagyobb 
számban jelentették be hozzájárulásu

kat és belépésüket. Legközelebb a 
kevésbbé távol fekvő vidékről a fő
városba fognak hivatni szaktársaink 
az előkészítés munkáinak felülbirá 
latára.

Hymen hírek. — Xeumunn József a 
krompaehi Hungária fogadó tulajdo
nosa e hó 2-áii esküdött örök hűséget 
Szellő Mariskának. Budapesten. 
Schw'artz. József a fővárosi (Király- 
utcai) és a fogadós vendéglős szak
körökben iselőnyösen ösmert Schwnrtz 
és Schnur vászonáru gyári-ierakati 
cég társtulajdonosa, e hó 8-án tartotta 
asküvőjét Lőwwger Jolán kisasszony 
nyal, Balassagyarmaton. — Reigi Ernő. 
eperjesi vasúti vendéglős március hó 
ö-én vezeti oltárhoz Szentgyőrgyi 
Ferenc fiumei fogadós szaktársunk 
szépmiveltségü leányát. Mellitát. Fiú
méban.

Próba-kútfúrás. A jó siller-boráról 
és tüzes szernil szép asszonyairól ne
vezetes Bácska fővárosában. Szabad
kán. mint egy múlt évi lapunkban 
jeleztük, ottani szaktársaink sörgyárat 
terveznek építeni, amelyhez Szabadka 
városa immár egy HOÖO □  ölnvi nagy 
darab tőidet adott ingyen. Az enge
délyezett telken az alapitök most vé
geztetnek próba kútfúrásokat, s ha a 
sörgyárhoz szükséges viz megfelel, az 
ép.tkezést már a tavaszi hónapokban 
megkezdik.

Feloszlatott szakegrylet. A belügy- 
miniszter feloszlatta a budapesti kávé
főzők szakegyletét. A fóloszlatást a 
miniszteri végzés a kávéfőzők tavalyi 
mozgalmával okolja meg. mikor t. i. a 
főnökökkel szemben kihágásokat követ
tek el

Egy szaftos újság. Az ízléstelen
ségek pocsolya tengerében úszkáló 
•iMagyar Szó» című napi újság, miután 
kifogyott a politikai téren működő 
hazafiak gvalázásából, fogta magát és 
;i budapesti vendéglők konyháiba kuk
kantott be, természetesen azzal a 
szándékkal, hogy a politikusok után 
most a vendéglőket fogja lépocskon- 
diálni. Elő is ránc-igálta nagy vehe
menciával a két-három liku tűzhelyen 
10 lábasban és ö fazékban rotyogó 
••teleket, az örökétől-örökig szereplő 
pörkölt, gulyás, székely-gulyástól egé
szén a generáiszószig. s miután min
den szaftot végig kóstolt, az egesz 
miskulaneiát a l. c. publikum elé bo
rította és igy világosan kimutatta, 
hogy a szegény fővárosi közönség 
gyomra mily veszedelmes dolgokat 
kénytelen bevenni. A »magyar szaft» 
újság mint e lapot a Balaton káve- 
ház egyik előkelő újságíró vendége 
nevezte el) ezután még arról is ma
gyarázatot tartott, hogy a lébensiiitek és 
nemzeti sültek nem egyebek, mint
8 - 4  napról fölmelegitett ehetetlensé- 
gek. mig a főzelékre kerülő úgyneve
zett wauflag* még ezeknél is rosszabb.
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Mindezt pedig 3—4 számon keresztül 
tárgyalja ez a ritka számban megje
le l .i és mindenáron föltűnni vágyó 
lap. de ha mégegyszer annyi ideig 
vagy ha még öklömnyibb betűkkel is 
tartja napirenden ezeket a sületlensé
geket. célját akkor sem éri el. mert 
hiszen a magyar napilapoknak ezt a 
dummer Angusztját, a Magyar Szót. 
'i-nki se veszi komolyan.

A szódavíz boykottálása. A koesmá- 
msok elhatározták, hogy a szódavizei 
boy kottáiják, mert a gyárosok indokolat
lanul emelték fel a szódavíz árát. Szóda- 
fröcscs helyeit ásvánvviz-fröcscsöt fog
nak vendégeiknek adni és ;.z árkiilöm- 
h<>zetet maguk a kocsmárosok viselik.

Szikvizgyár. sörgyár és egyéb. — 
Szabadkán a Vendéglős-ipartársulatnak 
derék, mozgalmas elnöke. Szuvajdzsics 
i )brád és hasonló ügybuzgalmu tag
jai a választmánynak, mindazon van* 
nak. hogy az ipartársulat tagjai a 
lépten-nyomon alakuló kartel-szövet- 
kezetek kizsákmányolásától minél job
ban megóvassanak Az ipartársulat 
vezetősége e céltól vezérelve ment 
bele egy vendéglős-sörgyár létesítésébe, 
melyet 300 ezer korona alaptőkével 
terveznek és a gyár alapmunkálatait 
mar is megkezdték. Ugyanily célból 
lógtak hozzá egy szintén részv. társ. 
alapon tervezett vendéglösök-szikviz- 
gvára föláliitásába. melyet rövidesen 
befognak fejezni. A szabadkai ven
déglősök egyesülete ily módon, szö- 
vétkezési utón kívánja a tagok ér
dekét jól megvédeni, és eme tényével, 
tekintve a testületnek alig 3/.*-ed éves 
fönállását. már is többet ért el. mint 
akárhány évtizedek óta létező hason 
szaktestület, amelyek az ő közjótékony 
tettük mellett a tagjaik érdekeit való
sággal kiszolgáltatták a lépten-nyomon 
alakuló kapzsi kartel szövetkezeteknek. 
Hazai vendéglös-kocsmáros szaktár
saink pedig jó helyre szemelték ki az 
idén országos kongresszusukat, mert 
Szabadkán, bárha nem is láthatnak 
vajmi nagy nevezetességeket, de az 
országos érdekeikbe vágó és ezeknek 
is alapját képező szabadkaiak dolgá
ból. sokat tapasztalatnak.

Amit azok a 'szervezettek«. beszél
nek. . Egy győri és levele szerint 
szép intelligenciával biró pincér kar- 
társunk írja a következőket.

M. t. szerkesztőség!
A .Fogadódban olvasott, de az Orsz. P.- 

Szdvetséjí szerv. bizottsága által is megküldött 
alapszabály tervezet első szakaszaiban vilá
gosan ki van tüntetve, hogy az Országos Pin
cér Szövetség létesítése hazafias cs szociális 
alapon van tervezve. Ezt és az egész terve
zetet mégegyszer tüzetesen annál inkább is 
áttanulmányoztam, mert a pesti szocialista 
kávés és éthordói segédek vezetői azt hirdetik, 
'-■■gy a Szövetséget keresztény szocialista ala 
pun akar ják létesíteni. Mintán pedig az emli 
telt alapsz. tervezetből és másuton is teljesen 
iin -.jvöződtem, hogv a nemzetközi szervezettek 
vezetőinek az O. P.-Sz -rö] az a kér szocialistái 
liiresztel- se közönséges hazugság, most már 
azt bátorkodom kérdezni, hogy nem ugyanilyen

számba megy-e mindaz, amit az általuk™ any— 
nvira hangoztatott .szervezetf-ségröl beszél 
nék ? Arra kívánom csak kartársaimat, a ma
gvar pincérségnek minden művett és szakkép
zett tagját Sgvelmeztetni, hogy a pesti szerve
zettek banda-bandáinak és a „Magyar Szó" 
mintájára csinált durva, ízléstelen hangú 
szakközlönyeiknek föl ne üljenek, mert mini 
azok arról a fenti ügyről, ugyanolyan elferdítve 
és meghamisítva beszélnek minden más do 
lúgról is. Hazafias és kartársi üdvözlettel R. B. 
s.-pineér.

Női kiszolgálás zugszállodák 
megrendszabályozása. A főváros jog
ügyi osztálya tudvalévőén módosította 
a vendéglők és kávéházakról szóló 
szabályrendeletet, amennyiben az uj 
szabályzat ;i vendéglőben és kávéházban 
is megengedi a női kiszolgálást. A 
szabályzatot Faller Ferenc tanácsos 
elnöklésével hétfőn tárgyalta az iparügyi 
bizottság és ugyanakkor < lundel Jánosnak 
a zugszállók megrendszabályozására vo
natkozó indítványát is elfogadta és a 
tanács elé terjesztette.

Vigalmak. — Szabadkán a Szállo
dás. vendéglős, kávés és kocsmárosok 
ipartársulata Pestváros fogadó termei
ben e hó 6-án egy jó l sikerült .zárt
körű táneestélyt« rendezett. A báli 
tiszta jövedelem a szabádkán tervezett 
sörgyár kútját illető próbafurási költ
ségekre volt szánva. A nagyon látoga
tott és piros hajnalba nyúló vigalom 
erre a célra 658 koronát hozott.

A győri bál. Tuladunának egyik 
legszebb és legjobban sikerülő báli 
vigalmát a győri vendéglős, kávés és 
italmérök ipartársulata a győri pincér
karral együttesen e hó 7-én tartja a 
Vigadó összes termeiben. A báli tiszta 
jövedelem a győrött fölállítandó pincér- 
szakiskolára fordittatik. A báli jegy 
személyenként 3 és a családjegy: 5 
koronába kerül. A lapunk zártakor 
vett s a leleményesség és praktikus
ság tekintetében páratlan meghívó 
után ítélve; a mi győri szakközönsé
günknek ugyancsak meglepő és kel
lemes báli örömökben lesz része.

A szegedi pincér-egylet bálja. A 
szegedi pincér-egylet az idén is meg
tartja az ő nevezetes bálját, mely a 
szegedi báláknak elitje és a mi vigal
maink közt az első szokott lenni. A 
szegedi pincér-bál ugyanis nemcsak a 
fővárosi vendéglős-pincér bálon, ha
nem akárhány művész emberek által 
rendezett bálon is nagyban túl tesz. 
ami természetesen az ezeknél is gon- 
dosb és leleményesebb rendezettségről 
tesz tanúságot. A hóesés és zivatarai
ról, valamint az eleven tündér-angyal
káiról híres szegedi pincér-bálok ugyan 
már letűntek a napirendről, mindaz- 
által a hasonló kellemes gyönyö
röket okozó meglepetésekben a je
lenlegi vigalom sem fog szűkölködni.

A szegedi pincér-egylet zártkörű 
táncvigalmát e hó 7-én a Tisza nagy 
fogad*, összes termeiben. Kelemen 
Béla főispán védnöksége és Jurán o- 
vics Gyuláné bálanyai tisztsége mel

let tartják. Báli diszeluökök : Juráno 
rics  Ferenc, Szarka István és Dan- 
cinger János fogadósok, Kass János 
vigadó tulajdonos. Rittinger Károly 
és Roszner Nándor vendéglősök. A 
rendezőség Szvetics Károly főrendező. 
Dávid Sándor és Mészáros .lenő r.-b.- 
elnökök, RuifT József, Bauer József, 
Nagy Sándor és Vannai Ferenc al- 
elnökük intézésével végzik az előké
szítő munkálatokat. A pénztárosi dol
gokat Ketb Károly (az egylet régi 
kiváló pénztárosa), inig Einfall Károly 
az ellenőri és Burghardt Lajos a tit
kári dolgokat látják el. Táncrendezők 
Stein Arnold és Muladi Sándor. A ren
dezőségben ezenkívül Horváth Ferenc. 
Peel György, Mohai Sándor, Kuruc 
Endre, Bokor Ferenc, Schön Zsigmond. 
Beák János. Indrei Gusztáv, Kauschky 
Konrád. Schreiner Ferenc, Wentzel 
János, Schwartz Oszkár, Steiner Adolf, 
Szilágyi Lajos sat. vesznek részt. — 
Belépési díj (szem.) 2 és 5 kor. (csa
ládi). A zenét Erdélyi Kálmán és a 
honvéd gy.-ezred zenekara szolgáltatja. 
A vigalom este 8 órakor kezdődik és 
bizonnyára kivilágos kiviradtbán fog. 
végződni.

Kedélyes est. A * Brassói vendéglős 
és pincér-egylet* egy zártkörű tánc
cal egybekötött kedélyes estéllyel sze
rez örömet tagjainak. Brassói szak
társaink március 6-án, az »Európa« 
fogadó nagytermében tartják vigalmu
kat. amelyet a rokkantak alapja javára 
jövedelmeztetnek. A  belépési jegyek 
á ra : személyenkint 1 kor. 60 fili. és 
3 tagú családijegy 3 korona.

Szakácsok küldöttsége Kossuthnál. 
A magy. szakácsok körének négy 
tagja tisztelgett a múlt pénteken Kos
suth Ferenc keresk. miniszternél, hogy 
a szakbeli bajok megjavítása iránti 
jóindulatát kérjék, s egyszersmint hogy 
a disztagsági oklevelét átnyújtsák. A 
Palkovics E. elnök vezetésével meg
jelent deputációt a miniszter helyett 
Szterényi államtitkár fogadta és biz
tosította a kormány jóindulatáról, egy
ben megígérte, hogy a körnek disz
tagsági oklevelét átfogja szolgáltatni 
Kossuth miniszternek

Hogyan mulatnak amerikában? La
punk egyik barátja átengedett egy jVeu- 
-Yorkból hozzá érkezett levelet, mely
nek főpincér irója ismerteti az ott tartott 
Szilveszter estély lefolyását. Az ismer
tetést érdemesnek tartjuk olvasóinkkal 
közölni. Szilveszter est** itt nagy üzle
teket szoktak csinálni a vendéglőkben —  
írja. Mindenki, aki a vendéglőben időzni 
akar, előre váltja meg a helyét és fizeti 
a vacsoráját. Nálunk 2'50 dollár volt 
annak az ára. Ezért kap a vendég finom 
table dTiote, mely 10— 1 óráig felszol
gálandó. Halnak csak linóm borokat és 
pezsgőt lehet rendelni. A mi üzletünk
ben ételért 1500 jegy lett kiadva s igy 
a konyhának 3750 dollár, italért 200Ö 
dollár volt a bevétel. Óriási rumli is
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volt. Nyolcvan pincér hordta az ételt 
és italt s 40 ommibus (olyan borfiu 
forma) az asztalok lerakásával foglal
kozott. T íz edénymosogató dolgozott. 
(Volt köztük tekintetes és nagyságos űr, 
gróf, báró sth) Minden pincér rendesen 
csak két asztal 14 16 vendégét szol
gálja ki. Kerestem akkor 14 dollárt, az 
ommibuszom 3 dollárt. Érdekes látvány- 
volt, mikor egy nőkből álló társaság 
— a sok pezsgőtől bekapatva — fel
mentek a zenekar emelvényre, hol Rigó 
Jancsi játszott: közrekapták és táncoltak 
vele. Ezt a többi látva, ahányan ráfér
tek az emelvényre mind oda ugrált föl 
és tárnok. Rigó az ő hercegi fehérnépét 
is felvitte, ki mindjárt 10 üveg pezsgőt 
rendelt. Táncolt ott cigány a közönség
gel együtt és ez igy tartott reggel ö 
óráig A cigányokat úgy éljenezték, akár 
csak otthon lettek volna. Igv mulat
nak Amerikában és ilyen üzleteket csi
nálnak ott.

Sörgyár Szabadkán. Bácsország 
fővárosából a következő tudósítást 
vettük.

Szállodások, vendéglősök és kávésok tánc- 
estélye dinen a szabadkai kocsmárosok feb
ruár 6-án táncmulatságot rendeztek, melynek 
célja állítólag az volt. iiogy a Szabadkán léte
sítendő sörgyár alapját megvesse. .Minthogy a 
mulatság címe igen alkalmas arra, hogy a vi
dékiek körében bizonyos tévedést idézzen elő; 
szükségesnek találom megjegyezni, Iiogy az 
itteni fogadósok és vendéglősök közül a ren
dezőségbe senki se vett részt, de erre föl se 
szólittatLak, igy a mulatságon is csak a kisebb 
üzlettulajdonosok vigadoztak. Az pedig, hogy 
a vigalom célja egy sörgyár alapjául szolgáljon, 
szerintem nevetséges, amennyiben egy olyan 
vállalat alapját, melyhez százezrek kellenek, 
ötven lorinttal nem lehet megvetni. H—Ö.

Szaktársunknak itteni soraira egy kis 
megjegyzéssel kívánunk élni, és pedig 
egy a rendes tudósítónk által bekül
dött tájékoztató nyomán, mely szerint 
a fenti tudósítás közlője a február 
6-ki táncvigalmat illetőleg tévedésben 
van, amennyiben azt a >Szabadkai 
szállodás, vendéglős, kávés és kocs
márosok ipartársulata# rendezte, s a 
rendezésben és a mulatságon az ipar- 
társnlat elnökén, Szuvajduzsics Dórá
don kivül: Tumbász Lázár Pestváros- 
fogadós, Grosz Adolf vasúti vendéglős, 
Versendy Gyula kávés stb. stb. tehát 
nem csupán csak kocsmárosok vettek 
részt. A  vigalom pedig nem a sörgyár 
alapítását, hanem csak a próba kút
fúrási költségek megtérítését célozta, 
s erre a célra össze is jött 658. tehát 
épen 459 koronával több mint a fenti 
tudósítónk által említett 100 korona.

Születésnapi ünnepély. Maloschik 
Antal fővárosi vendéglős 60-ik születés 
napja alkalmával hétfőn este nagy 
ünnepséget rendeztek az Országos kaszinó 
külön termében, ahol Gundel János 
ipartárs. elnök, Müller vendéglős és töb
ben szép beszédeket mondtak az ünne- 
peltre. Az ünnepelt ez alkalomból az 
ipartársulalnak agg munkaképtelen tag
jai javára 1200 korona alapítványt
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tett. — Nagyon ajánlatos volna, ha a 
fővárosi vendéglős szaktársak az ilyen 
!'és más) alkalmakkor a pincéri állapot 
és helyzet rendezésére is gondolnának, 
különösen amikor egy nagyobb pincér- 
sztrájkkal állanak szemben. Az efajta 
veszélyek s az egyszerre oly nagy divatba 
jött szociális szervezkedésnek igen köny- 
nyen elejét lehetne venni, ha a tenni 
tudó vendéglőseink azt a bizonyos Jó
akaratot nem a legvégső esetre hagynák.

Apró hírek. -  Igaz szerelem. A vesz 
prémmegvei sóskúti Weisz Ferencnek mindig 
hangos vendéglőjére gyászos csönd borult. A néma 
csendet a vendéglős szép leánya okozta, kinek 
szivét a kö/>óg leggazdagabb és legdélibb le
génye. Kuzsely Andris rabolta el és — viszont. 
A szép Katica azonban nem lehetett szive vá
lasztokjáé, mert kedves szülői úgy tartották, 
hogv zsidó Icánv nem lehet keresztény legéuv 
felesége. De a szerelmesek kifogtak a'makacs 
szülőkön: a múlt hét egyik hajnalán, egy ki- 
csike fegyverrel kioltották fiatal életüket és 
holtukban egyesültek. Mert hát az ö szerelmük
— igaz szerelem volt. — Legjibb tthon. 
Schreincr Simon, mint fiatal pincér került a 
külföldre, és az egész világot össze járt a ; köz
ben a ’franszváli szabadságharcot végig küz
dötte, inig jelenleg l’ancsováu tesz eleget ka
tonai kötelezettségének, ahol ha szabadideje 
engedi, fölolvasásokat tart pincér kartácsainak. 
Mint levelezőnk írja, a világlátott kartárs ösz- 
szegyüjtött irataiból igen érdekesen ösinerteti 
a mi szakmánkkal kapcsolatos külföldi viszo
nyokat, de fölolvasásn befejeztével egyszer 
sem felejti el megjegyezni, hogy pincérnek 
lenni — az összes külföldi tartományok közt
— legjobb ezen a szép Magyarországon. — 
Letartóztatások (Szmiyi Szirmai Gyula ál- 
liirlapirót, aki a „Budapesti Látogatók Lapjáéra 
több vendéglős szaktársunktól t!(> — tiu korona 
előfizetést szedett be de ezek az előfizetés fe
jébe semmit se kaptak, — többeknek följelen
tésére Bpesten letartóztatták. — A bpesti pin
cér-egylet helyiségében szintén letartóztattak 
két pincért, kik a Cservenyi féle elhelyező iroda 
ablaka betörésében részt vettek. — Hét hó. 
Rendes Izidort, volt n.-váradi kávést, váltó 
aláírás hamisítás rntatt hét hónapi börtönre 
ítélte az ottani törvényszék. Elitéit fölebbezelt.

Helyes intézkedés. A földmivelés- 
iigyi miniszter elrendelte, hogy az állami 
szolgálatban lévő borászati szakemberek, 
felügyelők és szőlő telepi tisztviselők 
Budafokon, a pincemesteri tanfolyamon 
gyűljenek össze borkezelési és pince- 
gazdasági kérdések megbeszélése végett. 
Ez a tanácskozás öt napig tartott, célja 
az volt, hogy az állami szakközegek a 
pincegazdaságban legújabban alkalma
zást nyerő gépeket, eszközöket és eljá
rásokat megismerjék s a borértékesítéssel 
összefüggő kérdéseket megbeszéljék. A 
tanácskozások után az állami szakköze
gek a tél folyamán országszerte elő
adásokat fognak tartani a helyes pince- 
gazdasági ismeretek terjesztése céljából.

Kilátás bő bortermésre. A kalen
dáriumot pótló és az időjóslás mestersé
géhez értő öregek azt állitták, hogy: ha 
fénylik Vince, megtellik a pince. Az 
idén tehát sok bor fog teremni, mert Vince 
napján sütőit a nap és amellett csikorgó 
hideg volt. Adja Isten, hogy igy legyen !

Pátria see. Febr. 1-k; lapunk ily cimü köz
leményét a nyert felvilágosítások alapján a kö
vetkezőkben igazoljuk helyre; A szóban forgó 
pezsgőt gyártó vég a jó hírnévnek örvendő és
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1852. óta fen;nnlló Lcnard és Lábán ,v
zsorívlmn. - Törvénvileg véi!i■ I .Pairia- |elü
I * •'«ö je az -ész országban közke tveltségnok
örvc;n*l. amit neküok azon ki íviiyel is
béigazolt nc\ i zett <-ég, hogy i ír igazan
Lekíi lé!vés sz;á mű vevővel mii lelk- ik. N e
zett közieménvben említett és lapunkhm is
köziHt panaszr;i vi.n.itki.zólag 1í .>enard és lábán

■-lőttünk oklllányokkal 1 Ita. hogy

■k k-vésb
eljá 

é l" minőségéről S őÍlM■in Lh-b
tizeii okmányi lkat szerkesztőségünk! bárki
megtekintheti.

Újabb szélhámossá?. Egyike azoknak, 
ki mások becsapásával tartja fenn 
magát, megcsalt néhány kávést. . Kávé- 
mérők és kifőzök fogyasztási és hitel
szövetkezete* cégére alatt megrendelé
seket gyűjtött egy eddig ismeretlen 
szélhámos és természetesen pénzeket is 
vett fel mindjárt a megrendelt árukra. 
De minthogy nem szállított sem kávéi 
sem mást és az általa bemondott helyen 
ilyen szövetkezetei nem találtak, a kávés- 
ipartársulat feljelentést tett az illető 
ismeretlen ellen, akit a rendőrség most 
keres.

Gyászrovat. Csöndes Gyula. I'm- 
cérségünknek ismét egy régi, derék 
tagja hagyta itt a küzdelmes pályát s 
tért megpihenni az édes anyaföldbe. A 
köztéren nem szereplő de foglalkozá
sában annál inkább ismert és becsült 
főpincér Csöndes Gyula, a szolnoki 
Magyar király fogadó főpincére, aki
nek elhunytéról ottani tudósítónk a 
következőket írja: — Szomorúan je
lentem, hogy egy igazi derék ésjóra- 
való szaktársunkat ragadta el közülünk 
a gyászos halál. A közülünk elköltö
zött Csöndes Gyula a Magyar király 
szálló főpincére, aki két heti betegség 
után hunyt el Halálát égés/ árván 
maradt 8 éves kis leányán kivül mi 
siratjuk, pályatársai. Temetésén, mely 
e hó 19-én történt, az itteni kartársak 
mind megjelentek, és ravatalára ko
szorút helyeztünk. — Mikity Nándor, 
a titeli Anker fogadónak ismert gaz
dája. a rn. héten jobblétre szenderiilt 
Temetése nagy részvét mellett ment 
végbe. Áldás és béke poraikra.

A boritaladó eltörlése.
A boritaladó sújtja elsősorban a 

termelést azáltal, hogy a bort gyak
ran forgalmi értékének felén túl 
adóztatja meg, másodsorban a keres
kedést azáitai, hogy az adóval szer
fölött megterhelt áru forgalom ha hoza
talát mértéken felül megnehezíti, sőt 
olykor lehetetlenné teszi: sújtja a
munkás polgárok millióit, akiknek 
kenyérkereső érdeke közvetlenül vagy 
közvetve a bortermelés érdekeihez 
kapcsolódik: sújtja a fogyasztó-közön
séget, amelyre nézve a jó. egészséges 
bor élvezetét valóságos luxussá teszi 
és végül közvetve hátrányos az állam
kincstárra is, amely a szólóm Ívelésben 
és bortermelésben az adóbevételeknek 
egyik jelentékeny forrását bírja és
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ennek a gazdasági ágnak folytonos 
elerőtlenedése, félmillió magyar bor
termelőnek fokozatos elszegényedése 
révén az adóalapok lényeges gyengü
lésének és kimerülésének veszedelmé
vel áll szemben.

Mindezeknél fogva az országos érte
kezlet határozatiig kimondja, hogy

1. kívánja a boritaladó teljes el
törlését :

2. abban az esetben, ha ennek a 
kívánságnak a közel jövőben leendő 
meg valósítása legyőzhetetlen akadá- 
lyokba ütköznék, kívánja az 1892. évi 
XV. törvénycikknek sürgős és gyöke
res revízióját, olyan értelemben, hogy 
az alkotandó uj törvényben a mai 
boritaladó legalacsonyabb osztályának 
legföljebb egy negyedrészét tevő, egyön
tetű adónem állapittassék meg s en
nek beszedése kizárólag állami kö
zegek utján történjék.

3. Az értekezlet ilyen irányban a 
képviselóházhoz és a kormányhoz fel
iratot intéz, amelyet küldöttség utján 
ad át a kormány tagjainak és a 
képviselöház elnökségének.

4 Az értekezlet határozatainak végre
hajtásával az elnökséget és a Magy. 
Bortermelők és Bork. Országos Szövet
ségét bízza meg.

Az értekezlet egyhangúlag fogadta 
el a határozati javaslatot és kiegészí
tette azt a következőkkel:

Az értekezlet erélyesen tiltakozik a 
borfogyasztási adónak az önkormány
zati hatóságokra váló átruházása el
len. — A Magyarországi Bortermelők 
és Borkereskedők Országos Szövetsé
gét kérjék fel, hogy a nagyobb bor
termelő vidékeken rendezzen hasonló 
mentingeket. A 2. pont kiegészíttetik 
azzal, hogy amennyiben az általunk 
kívánt boritaladó eltörlése legközelebbi 
jövőben keresztülvihető nem lenne, 
minden egyes bortermelő vidéken 
választókerületenként szervezkedjenek 
és kérjék fel az illető kerület képvi
selőjét, hogy a boritaladó eltörlése 
mellett a képviselőházban tárgyalás 
alkalmával határozottan foglaljon ál
lást. (Vége).

A lélek kufárok.
Kh-birósá" Budapesten.

A nemzetközi szocializmusnak egyik 
fattyúhajtásáról, a budapesti kávés se
gédek és éttermi segédek szakszervez
kedéséről van szó, amely szervezetek 
ama sötét korszakot akarják visszaállí
tani, melyben ha valaki lelki világából 
csak egy gondolatnyit is elárult abból, 
hogy nem gondolkozik az ö intencióik 
szerint, megölték testét, vagy elfogad
tattak vele a legképtelenebb kínzások 
mellett olyan elveket, amelyeket magáé
nak soha sem vallott.

A budapesti kávés segédek és éttermi 
segedek szervező bizottsága, ez újabb 
kori meggyőződés inkvisitorai itt székel
nek az urnák 1907. esztendejében és

Magyarország fővárosában, Budapesten. 
.Jaj annak a pincérnek, akit e kiváltsá
gos bíróság szervezett kopői besugására 
maga elé idéz.

Jaj annak, aki elég merész máskép 
gondolkozni és gondolatának csak vé
letlenül is kifejezést adni, mert e ne
mesek — nem ölik meg testét, mint 
dicső (?) elődeik tettek, hanem kiveszik 
az ö és családja szájából a falat kenye
ret és kimarják foglalkozásából, még 
akkor is, ha egyike ama pincéreknek, 
akik hivatásuk teljes tudatában élnek.

Nehogy azt higyjék. hogy ez afféle 
légből kapott állítás; valóság ez, amit 
hűen az alábbiakban fogunk igazolni.

A józanul gondolkozó pineérség ha
zafias és szociális alapon való szervez
kedése nagy riadalmat okozott a nem
zetközi szocialista kávés és éttermi se
gédek vezetőségénél. Megmozdult az 
inkvizíció és akiről azt hitte, hogy ha- 
zatiságuk kétségen felül áll, kópéival 
megügyeltette és mert az »Országos 
Pincér Szövetség« szervező bizottsága 

• felhívott minden józan gondolkozásu 
pincért csatlakozásra és mert ismerte a 
sötét kor feltámadt alakjait, hogy meg
győződését szabadon nyilvánít hassa, ér
tekezleteit titkosan, összejöveteleit úgy 
intézte, hogy ez az éh-biróság senki 
ellen ne támadhasson, senkit felelőségre 
ne vonhasson, kenyerétől meg ne foszt
hasson. Igen ám, — de az éhbiróság- 
nak meg kellett mutatni hatalmát és 
magas szine elé idézte Gécy Kálmán, 
Fodor Károly, Dávid Pál, Takács István 
és Diósy Ágoston főpincéreket, akiknek 
különíteni fej- azaz kenyérvesztés terhe 
alatt ki kellett nyilatkoztatniok, hogy 
az "Országos Pincér Szövetség** szerve
zésében részük nincsen. Kalmár Fábián, 
a pineérség ezen régi harcosa szintén 
mágus színük elé került s miután állá
sából kimarták, törvényi ültek fölötte és 
ekkor kiderült, hogy Kalmár, az ő be
cses szervezetük tagja és nem vett részt 
semmiféle mozgalomban; dacára ennek 
vele is aláírattak egy nyilatkozatot.

így állanak a dolgok —  Budapesten.
Egy éretlen csoport terrorizál pin

cért és főnököt egyaránt, ha az ha
zafiasán mer gondolkozni. Ítél azoknak 
üzlete és megélhetése felett, akik vallási 
és politikai nézetüket nem akarják alá 
rendelni az ö nézetüknek. A megélhetés 
e nehéz korszakát használják föl arra, 
hogy a szakmájukat tanult komoly és 
művelt pineérség lelki világának szabad
ságát lenyűgözzék.

S kikből áll ez az éh-bírósági El
mondom : dologkerülő pincérekből, akik 
kényelmesebbnek találják ez állapotot, 
mint az íizletekbeni megélhetést. Vájjon 
nem jut-e eszükbe, hogy ők is rászorul
nak még a pincérek kenyerére? Es ha 
én most ezt eszükbe juttatom, mit gon
dolnak : nem keriilhetnek-e a maguk 
által szervezett éh-biróság karmai 
közé ?

Hála a hazafias pincérek józan gon
dolkozásának, amely az Országos Pin

cér Szövetség*' létesitését biztosítja. Az 
Orsz p.-szövetség alapszabályaiból én 
azt olvasom ki, hogy ezen éh-biróság 
napjai meg vannak számlálva. Az ö 
szervezkedésükből hiányzik az erkölcsi 
alap. enélkiil pedig minden építmény 
homok-talajjal bír és összeomlik. Ennek 
is össze kell omlania.

Mmdazáltal nem tudom fe'fogni, hogy 
Magyarország fővárosában, mini történ
hetik az meg, hogy etrv csoport ilyen 
alapon garázdálkodni mer. Hát nincs 
nekünk rendőrségünk, nincs belügymi
niszterünk, akik az ilyen eljárást meg
akadályoznák. Vagy talán rendőrségünk 
nem bir erről tudomással. Pedig, ha a 
nagy tömegből egy kávést vagy pincért 
meghallgat, könynyen tudomást nyerhet 
a következőkről:

Minden üzlet, annak személyzete 
bizalmi férfi címen felügyelet alá 
van helyezve és szabad mozgásá
ban ugv az üzlettulajdonos, mint 
pincérei meg vannak gátolva. Nem
csak az anyagiak rendezésébe folyik bele 
az éh-biróság, hanem abba is, hogy 
kivel beszél a kávés és pincér; utóbb 
az is megtörtént, hogy Gécy Kálmán és 
Fodor Károly főpincéreket egy miivész- 
estélven mint vendégeket, a főnök ren
delkezése ellenére a pincérek nem szol
gálták ki, mert azon gyanú alatt álltak, 
hogy az "Országos Pincér Szövetség® 
eszméjének hívei.

Tisztelettel kérdem bodtt Dezső fő
kapitány urat, g ró f Andrássy Gyula 
belügyminister urat, hogy helyes
li k-e azt, hogy Magyarországon ül
döztetésnek legyen kitéve az, aki 
hazafiságának nyíltan kifejezést 
mer adni, aki egy hazé.Sas alapon 
álló szervezet létesítésén fáradozni 
és annak tanácskozásaiban részt 
mer venni ?

Ha nem helyeslik, aminl reményleni 
merem, hogy nem helyeselhetik, tiszte
lettel kérem:  ̂ ,z- •álják meg e ter
mészetellenes állapotot és szabadít
sák fel egy a haza fiság kérdésében 
mindig előljárt társadalmi réteget 
a magyar pincérek, vendéglősök és 
kávésok lelkiismeretét ezen a »ká- 
vés és éttermi segédek cégére** alatt mű
ködő éh-bíróságtól.

S. J

ÜZLET I  HÍREINK.

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

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

Kávéház vétel. Budapesten az ÜllÖi- 
uti Medikus kávéházat Kmetykó La
jostól megvette Scheibl Károly, s azt 
saját kezelésébe e hó elejével vette át.

Orsován a Sehveiter-féle fogadót Jak- 
lini Vilmos szaktársunktól Politzer 
Samu volt lugosi fogadós megvette. 
Politzer szaktársunk a jónevű üzletet 
e hé elejével vette át saját tulajdonába,

Hörnyéki Gáspár, a temesvári Arany
ökör fogadó kitűnő ulajdonosa, Bu- 
ziáson a gyógyfürdő nagyszállodát 
megvette. Hörnyéki szaktársunk az 
ismert fürdői üzletet, melynek már 3 
évig volt bérlője, április 1-én veszi 
át, s a fürdői idény megnyíltáig tel
jesen újonnan fogja berendezni. A 
szakavatottsága és művelt modoráról 
előnyösen ösmert fogadós, a fürdő 
jónevét és látogatottságát ugyancsak 
emelni fogja. Vállalkozásához sok si
kert kívánunk.

Marosvásárhelyt a Transylvánia fo
gadót Breier Hermantól a lippai József 
főherceg fogadó kitűnő tulajdonosa, 
Schweitzer Adolf megvette. Schwetizer 
szaktársunk ezen üzletét május hóban 
fogja át venni.

Marosi Gerzson, az érsekujvári Nem
zeti fogadó volt bérlője, Budapesten a 
Teréz-köruti Kisfaludy kávéházat meg
vette, amelyet saját tulajdonába e hó 
közepével vett át.

Kijavítás. Múlt lapunkban tévesen 
említettük, hogy, Erhurdt József a 
VII., kér. Nyár-utca 3-ik sz. vendéglőt 
vette át. Nevezett üzletet ugyanis 
Tömör Ferenc ismert szaktársunk 
birja már régebb idő óta. —  Erhardt 
József a VII., kér. hársfa-utcai gőz
fürdői vendéglőt vette át.

Perlakon a Muraköz fogadót, mint 
előzőleg irtuk, Heideníeld Ignác szak
társunk, volt igali nagyvendéglös a mai 
napon március 1-én vette át.

Temesvárott a Jenő főherceg-téren 
lévő tiszti kaszinót és az ezzel kap
csolatos nagy nyári Kioszkot IVicenetz 
Márton a Korona herceg fogadó tulaj
donosa vette át. A nagy üzlet vezeté
sét, a szálloda ügyeit is kezelő ifj. 
Wicenetz Márton, kitűnő fogadós 
szaktársunk intézi.

Kávéház átvétel. Budapestnn a IX., 
kér. Mátyás-téren lévő Mátyás kávé
házat Balda Nándortól e hó elejével 
Bronner Lipót vette át

Rimaszombatban a »Három rózsa* 
fogadót Jelinek Bertalan és Braun 
Gyula ottani ismert kereskedők meg
vették. Az üzletet az uj tulajdonosok 
február 15-én vették át saját kezelé
sükbe.

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

Komeiner István volt győri és utóbb cegléd

tőpincér hollétét egy I. lapon kéri tudatni Mo- 
ravek S. (Győr P, restante.)

Gut/i József föpincér hollétét egy 1,-iap álla. 
kéri tudatni Szelestev G. vendéglős Sümegen

Welzl Ottó pincér hollétét, ki hosszabb ideig 
Bpesten volt alkalmazva, Cs. S.-né (Győr. 
Árpáé-ut 29.) egy l.-lap által kéri tudatni.

Friedlánder Sándor volt lipik-fiirdői vendég
lős hollétét égi" lev.-lap utján kéri tudatni 
Hedvig S. („Fogadó1* kiadóhivatala.)

Hafner Samu, a fővárosi Paris szálloda volt 
szobaföpincére és Róth Frigyes volt ó-becsei 
utóbb budapesti vendéglős hollétéről akik tu
domással bírnak, tisztelettel kéri Stróbl János 
i Oravica) Piánk szálló, hogy jelenlegi címüket 
egy lev.-lapon tudatni szíveskedjenek.

Fleischer Vilmos volt Selmecbányái (Metro- 
pol szálló) föpincér hollétét Orthoffcr Gusztáv 
íizetőpincér (Lőcse, Kaszinói kéri tudatni.

Miskolcon a Polgári-egylet vendéglő 
vezetését, Ott Károly, ottani főpincér 
e hó elejével vette át. A Polg.-egyleti 
vendéglőt az üzletbeliek is szívesen 
látogatják.

Uj vendéglős. Temesvárott a gyár
városi Arany oroszlán vendéglőt Ütt- 
vinyánc Ferenc, ismert főpincér szak
társunk megvette, s azt újonnan 
rendezve e hó 19-én nyitotta meg 
ünnepélyesen. Uj vendéglős szak tár
sunkat, ki az elhanyagolt üzlet jónevét 
és menetét máris fölemelte, gratuláljuk '

Nyugalomban. A gamási nagy-vendéglőnek 
hosszú éveken át volt tulajdonosa, (Fischeri 
Halász Hermán, aki nemcsak üzleti jónevét 
alapította meg liánéin a község fölemelése 
körül is érdemeket szerzett, üzletétől vissza 
vonult és Siófokon nyugalomba ment.

Lesztereebányán a Hungária kávé
házat Weisz Hermán, a régebbi gár
dából ösmert föpincér megvette, s azt 
a m. év végével vette át saját tulaj
donába. A szakavatott kezű és előzé
keny modorú uj kávés szak társunk az 
üzletnek nagy lendületet adott. Az 
ifjú törekvő gazdának sok sikert kí
vánunk.

Uj kávéház. Szabadkán a Tumbász 
kávéház volt gazdája, Kárpáti Miksa 
egy uj kávéházat rendez be. Az uj 
üzlet megnyitása a tavaszi hónapokban 
történik.

Uj adás-vételi üzlet. Skultéty Lajos, a 
szegedi P.-egylet elhelyező irodájának volt 
vezetője és ismert szakember, a fogadó, ven
déglő, kávéliáz és kocsmai üzletek eladása le
bonyolítására a nagy Alföld középpontján, Sze 
gedeu, egy megfelelő adás-vételi vállalatot ala
pított. A szakismei és jólértesültségéröl ösmert 
adás-vételi vállalat-tulajdonos ezúton is föl
hívja az érdekeltek figyelmét, hogy a vállala
tával kapcsolatos bármely kérdésben teljes bi
zalommal forduljanak irodájához. Skultéty 
adás-vételi vállalata Szeged Bokor-utca 15. sz. 
v. létezik.

Szegeden a Dugonits-téri Dankó 
kávéházat Englohner Béla, utóbb volt 
Kossuth L. sugárúti vendéglős a m. 
hó elejével átvette. Az uj kávés a 
mulatós üzletet Petőfi kávéházra ke
resztelte.

Biró János ki a biharmegyei Bárán- 
don a Galgótzi-féle nagy vendéglőt 
b írja: üzletét oda emelte, hogy most 
nemcsak a helybeli hanem az ott meg
forduló közönségnek is kedvelt talál
kozó helyét képezi.

H e ly  vá ltozások. Szabadkán
a Nemzeti fogadd
Veber Imre szaktársunk ö.glalta el. I'gyanitt 
a szobaföp állást Cár Lajos, míg a kávéházi 
lop. állast Kohn József töltik L-e Temesvárt 

rvas fogadó s/.ohalöp. állasát Dingi
József töltött 
sat StTOh J a mm 
Mádra Kálmán 
az Klite kávéim

i Hm . álla
ly. rte •'!. I . itt mint éthordó 
iküdik. Hon'áth Kálmán újból 
•p. állását töltötte be Gergcn 

Ga*par '* a> v i . - :: • • ... . 
foglalt. A tiszti kaszinó főn állását F.rhard 
Gábor foglalta el. Aradon a Központi fogadó 
szobafö|. állását Schwartz Ferences a Hungária 
káVehaz föp. aliasát Schvczner Gusztáv tült.k 
be. Griin/eld Sándor a szolnoki Hungária ká
véba/. föp. a'lá-át foglalta cl. Szegeden a 
Koyal kávéliáz lop. állasat Ruiff Józsel töl
tötte be Kauschky K urad a Kóvessi étterem
ben mini fizet.ip. működik. Kövcssi Gé»a a 
Kas< Vigadó kávéháziéin seg. dp. alias! nyert. 
Gaál József a gvöri Felo-r hajó tógádéi szád.;: 
főp. állását foglalta el. Scumann Jenő kolozs- 
va;t -I lto\al l>a\••ház '••[’. állását foglalta él. 
Miskolcon a B >. >jö éttermében Schreiner Lajos 
éthordó állás! nyert. A .Korona' kávé-házban 
F'reditman Jozvf segédp. állási foglalt. Simon 
Ferenc a székelvkocsárdi vasúti vendéglő főp. 
áfását töltötte be Gombotz János Körmenden 
a Korona lőtte be.
Szakasics György Krompaehon a Hungária fo
gadéi főp. állását foglalta el Jakobi Antal 
Marosvásárhelyt az Knrópa kávéliáz főp. állását 
foglalta el. Turócszentmártonban ■- Iiáikéi és 
Starke fogadó IVip. állását HossvJ László ütem 
mint a in. számunkban közöltük : Suniiekv 
Ferenc) foglalta el, inig utóbbi a Patseh s/.áll.é 
föp. állást tölti be. Esztergomban i Központi 
kávéház főp. állását Knissh Sin lor tölti be. 
Ipolyságon a Lengyel fogadóban Hlinyicky 
Kndre mint fizetőp. és Gasparik Ferenc m 
éth. foglaltak állást. Losoncon a Benetli kávé- 
ház lizetőp. állását Fáncsik János és a Magyar
király éth. állását Fiunk József foglalták el. 
Rimaszombatban a Három rózsa fogadó üzlet- 
vezetői állását Kovák Férem foglalta el. Az 
éttermi föp. állási Kmetty Jenő és kávéházi 
föp. állást Valaszkay Gyula töltik be. Cerevits 
lllia a bpesti liáday kávéház üzletvezetői állá 
sát töltötte be. Varga János a miskolci Lefler 
vendéglő főp. állását foglalta el.

HÉTRŐL -  HETRE.

Csacsi láz.
A füzfafQtytól megbődült szamarakhoz 

fiem tetszik hogy verset irok —
Sok szamár.
Füzfafütfynek nézi s tőié -  
Rúg, kapál.

S halgatóznak: a fülükbe 
Ri i á z . . . 1 
És elfogja őket a nagy 
Csacsi-láz

S megbődülnek. csacsi faocof 
bejtenek,
S csacsi hangon, ékes füttybe 
Kezdenek.

Ki fütyülik a ki verset 
Fúr. — farag;
Mért ? — mert ehhez nem értnek a — 
Szamarak.

Maisad János.

A megreformált lógőzös.
Aradnak tudvalévőén lógőzös vas

útja van, amely arról híres, hogy a 
pasasérnak a föl —  vagy leszálláskor 
füttventeni s a kikerüléseknél rendesen 
fél-fél órákig szükséges reá várakozni.
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Dacára e hátrányos körülményeknek, 
a lógőzös vasút nagyszerűen jövedel
mez. ami abból is látszik, hogy igaz
gatója igen jómódú ember, de még a — 
lia is. Ezúttal különben az utóbbiról 
van szó. aki a múlt héten az egyik 
aradi nagy kávéházban vigadozott oly 
módon, hogy a poharak csak ugv csö
römpöltek, miközben a cigányok hol 
ide hol amoda ugráltak, féltvén becses 
lejüket. A duhajkodás pedig tartott 
egész éjjel és akkor is, amikor a reg
geli vonatukhoz készülő utazók a szál
lodából reggelizni jöttek le a kávé- 
házba. ahol az utazók egyike megtud
ván, hogy »ki a legény a csárdában* 
méltatlankodott a nem épen urias 
mulatság fölött és azt fejezte ki. hogy 
jobb volna, ha a ló g ő zös ü k e t  reroi- 
mulrutk  meg. Ez eléggé hangos meg
jegyzést pedig a mulató igazgatófia 
meghallotta és annyira megharagudott, 
hogy egy ivóeszközt fölkapott s e szók
kal: >majd én megreformálom!* úgy 
a tükörhöz csapta, hogy menten száz 
darabra tört. . . A cigányok —  erre 
már — a kávéházból is kiszaladtak.

Dal a szép szemekről.
Irta Lebermayer József.

I.
Nem vágyom, nem álmom.
,4 fényes csillagok.
Az én csillag párom,
Két szemedben ragyog. .

Ennek a két szemnek,
Kell a ragyogása . .  .
Hogy a holt verseket,
Lelkemböl kiássa.

II.
Szép leánynak 
Hegedültem,
Közbe' rá-rá 
Tekintettem, 
ügy mosolygott 
Szeme párja,
Hogy öröm volt 
Nézni rája.

III.

Úgy zokogott a száraz fa,
Mintha lelkem lett vön rajta,
Azt siratta, azt zokogta 
Nem feledlek én el soha.

G---- D

A sör- és a toast eredete.

Ez a kettő, miként régi, poros kró
nikáknak alig olvasható soraiból ki
böngésztük, Ázsiából az avarokkal 
jött be, a következők szerint. Amikor 
ugyanis a szittyáknak egyik hires törzsét 
képező Avarok a mostani magyar földre 
bejövének és e szép tartományt csak
hamar birtokukká tették: itt aféle
tilobszéra veszedelen pusztított, mert a 
tüzes bort szerető avar nemzet fonnyadt 
ti >kenel egyebet sem talált. A veszedel

men azonban segítve lön, mert az 
avar nemzetnek egy Sertóssthy nevű 
vezérembere, a hajdú és Szabolcs vidék 
ura, olyan italt talála föl, ami a vért 
hevítő bor hiányát megfelelően pótolta. 
—  Sertóssthy ugyanis az ottani s még 
máig is ihatlan vizek helyett árpát 
főzetett és víz helyett — egész házi 
népével - az árpának kihűlt levét itta. 
Mikor aztán egy alkalommal az avar 
fejedelem (Khan) megjelent vezérénél, 
és az ezen alkalomra nagyobb gonddal 
készitett árpáiéból ivott, az italtól 
aféle kellemes bizsergést érzett és erre 
elrendelte az italnak nagybani készítéséi 
és országosan való használatát. Akik 
pedig ez eseményt az országba hírül vitték, 
az első pohárnál nagy beszédekettartottak 
az ital magyarázása és a föltaláló: Ser- 
tóssthynak magasztal ásóra, amit aztán az 
árpaitalt élvező közönség a hírnökök 
eitávoztával is állandóan használt. így 
maradt férni a fólköszöntő, mit a föl
találó neve második szótagjáról: toaszi- 
nak, inig az italt a név első szótagjá
ról : se/-nek nevezték el.

Szerkesztői üzenetek.
Azon •-lóBzetőink, akik a hozzánk in'ézett leveliikre fvle- 
1-tet nem kaptak: a szükséges válás t je.en rovatunkban 
találhatják. A szerk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszo.unk.

K. L. vendéglősnek K.-házán. Az Ön által fel
vetett kérdés folytán kizárt, — de biztosat 
nem mondhatunk felöle. A képesítés kérdése 
a vend- dós-iparban állandóan napirenden van. 
Hogy vájjon az uj ipartörvényben iesz-e erről 
intézkedés. — ki tudná megmondani ? Pedig 
szükséges volna ezt az iaprágat is képesítés
hez kötni, mert az italmérés is az iparhoz 
tartozik. Az átmenet mindenesetre jó volna ha 
úgy történne, hogy a társulatba való belépés 
kötelező legyen. Ezt a kormány rendeleti utón 
is megcsinálhatná. Ltóvégre is az ön által em
lített sérelmeknek mégis csak meg kell szűnniük. 
Más mód arra pedig alig van. Üdv.

6. M. és R. Gy föpincérek. A régi jó idők 
nem múltak el. meg van ez még most is, csak
hogy másoknál és — másformában. A pesti 
vendéglös-pincérbál is megvan, azaz csak lesz, 
szinte ilyen formán: a régi kellemes hangula
tok is szép báli örömek nélkül. Az idei egyéb
ként épen, hogy csak lesz; aféle kényszer 
mulatság, melyet ugyan — a régi szokás ked
véért — megtartanak, de iránta senki sem 
érdeklődik. — Egyéb dolgaikban, o.-bank és 
rendelési ügyben, intézkedtünk. Szives üdv!

R.M -néPécs. Paprika miatt Szegeden Horváth 
F. kiviteli üzletét, caviár, sajt stb. miatt Buda
pesten Jung nagykereskedőt értesítettük. A 
kérdezett ételek készítésére nézve li+06-íki 
Almanacli(Vendéglői szakácskönyv) kiadványun
kat küldtük el, s az ide vonatkozó oldalakat 
megjelöltük.

C$ -né Győr. Az ügyeket illetőleg intézkedni 
fogunk, hogy minden rendben legyen — még 
a b.-vigalmon is, melyen ugyan, hogy részt 
nem vehetett, mélyen sajnáljuk. A K K. azon
ban pikulástól együtt jelen volt azon a görbe 
országi mulatságon. A rósz u.-testvért a keres
letnek alá helyeztük, amiért dijat majd annak 
Idején — egy-két szál gyöngyvirág képében 
kérünk. Szívélyes üdv! — H. L. Szabadka. Elő
fizetése a jelenlegi fél évi díjjal, 1907. augusz
tus 1-ig van kiegyenlítve. — K. J. Léva. A k. 
társaság szives köszöntését cs részünkről 
ugyanezt küldjük. -  D. M. Győr. Köszönet a 
küldött dolgokért; lap zártakor érkeztek, de 
fölhasználtuk. — M. J Temesvár. R. Szeged. 
Levelek, iratok küldettek. Üdv!

NYILTTER.*)
Nyilatkozat.

Herceg Sándor Csáktornyái vasúti vendéglős 
által telialált és szabadalmazott „Borszürö" 
kipróbálásánál jelen voltunk és azt a célnak 
teljesen megfelelőnek és célszerűnek találtuk.

Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése a le
hető legegyszerűbb, a le- ’ i ■ r kristálytiszta, 
izéből, erejéből nem vészit és 15 percnyi 
működés alatt 10—12 lile bor szűrődött le.

Csáktornya, 1907. február i í .

Petrics Ignác. Antonovics József,
Csáktornya nagyköz Neubauer Mátyás,

ség bírája vendéglősök.

Lek. Herceg Sándor urnák
Barcs

Ürömmel értesítem, hogy az Öntől vett bor, 
szűrővel annál is inkább megvagyok elégedve 
merj az általam eddig ösmert szűrők közül a 
lehelő legegyszerűbb, kezelés és nagy munka- 
képesség mellett is minden iz nélkül teljesen 
tükörfényesre szűri meg a bort és jutányos 
ára mellett minden tekintetben, bármely igl- 
nyeket is kielégít. Teljes tisztelettel Pittner 
György Csokonai nagy vendéglős, a Somogyvár- 
megyei vend. egyesület alelnökc

’ ) E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevő leieknek 

nyújtónk.

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 írt.

J o  m e n e t e l d  kávéház élénk forgalmú 
megyeszékhelyi város főutcáján, más üzlet 
miatt azonnal átadó. Átvételhez 4000 (négy
ezer) frt szükséges.

E ladó szálloda jó menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 18 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga
dódnál. 18

K itűn ő m enetein fogadó, melynek 16 
modern berendezésű szobáján kívül étterme, 
kávéháza, meleg és hideg kádfürdője van, — 
eladó. Vételhez 10,000 (tízezer) űrt. szükséges.

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

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

E lőkelő színvonala  fővárosi kávéház 
átadó. Vételár 25.000 korona. Felvilágosítás 
csak személyesen nyerhető a „Fogadó'-nál.

HELYESZKÖZLŐ.
Ü zle tve ze tő i vagy portási állást keres 

vidéki fogadóban egy a negyvenes években 
lévő teljesen szakképzett és jó megjelenésű 
pincér. Szives megkeresések S. B. alatt a 
„Fogadó” kiadóhivatalba kéretnek.

2 fiatal Bzakács, 100—100 korona fizetés
sel julius 1-re Bázna fürdőre kerestetik. Cim 
a „Fogadó14 kiadóhivatalában.

Éthordó jobb vidéki vasúti étterembe 
kerestetik. Cim a kiadóban.




