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A korszellem, az ipartársu
latok és a vendéglősök.

Szövetkezés.
Irta: Janura Károly.

Taine, a nagynevű türténet-filozofus, 
mutatott rá legvilágosabban, miként 
éled fel minden korban bizonyos köz
iélek, mely megragadja és összekap
csolja az embereket és félreismerhe
tetlenül közös színnel, jelleggel, vonás
sal ruházza fel őket. Ez a folyamat 
az emberek óriási többsége előtt 
észrevétlenül megy végbe, noha mind
egyikünket betölti. Egyiket kevésbbé, 
a másikat erősebben.

És egyazon korban élő emberekben 
mutatkozó közösséget az ugyanakkor 
felébredő külömböző életirányok és 
áramlatok okozzák, melyeknek folyo
mányaként az emberek uj oldalukról 
tekintik az életet, s ennek behatása 
alatt uj felfogások és módúk szerint 
kénytelenek a megélhetés és jól élhe- 
tés útjait megkeresni. Tanulságként 
levonható az a következtetés, hogy a 
legnagyobb emberek s a legnagyobb 
jólétben élő osztályok mindenkor azok 
voltak, melyek legjobban felfogták a 
korszellem lényegét, legjobban tudtak 
úszni vele: magyarán szólva, akik 
legjobban tudták kiokoskodni, mit 
nyújt az újkor teli marka s micsoda 
furfanggal lehet azt attól eiszedni.

Hogy a mai korszellem az anyagi 
haladás utján minő viszonyokat támo
gatott, az eléggé ismeretes s e helyütt 
mi is többször rámutattunk.

A kapitalisták tökeágyui ellen a 
kevésbé vagyonosok hasonló fegyvere
ket kénytelenek szembeállítani, ha nem 
akarják, hogy ama kisebb de hatásos 
fegyverekkel rendelkező hadsereg mun
kájukat és vagyonukat teljesen magá
hoz szívja. Az egész világon, minden 
szakmán megindult s már javában 
folyamatban van ez a fegyverkezés. 
Harcizajtól visszhangzik a világ, min
denki küzd a maga módja szerint: a 
munkás strájkol, a földművesek szer
vezkednek, az iparosok szövetkeznek 
stb. —  Mindenki gondolkozás nélkül 
megérezte a korszellem kiáltó szavát : 
egyedül a tömörülés ad rá módot, 
hogy a kor teli markából neki is 
jusson még pár morzsa, ha már az a 
több belátásu kisebbség a javát elvette.

Ez a közlélek annyira áthatott 
mindenkit, hogy még a vendéglősök

is kénytelenek voltak — tán divat
ból? — uganigy szabott mintára 
öltözködni s társulatokká szervez
kedni, —  öltözködni ? (Mert úgy látszik, 
csakugyan ez külsőség nálunk.) — A 
korszellem szine csak máz rajtuk s 
nem csoda, ha a korszellemet legke- 
vésbbé átértő osztálytöredék, a vendég
lősök csoportja, van legjobban elha
gyatva. Mig a körfolyamat a vele 
igyekvőket rohanva viszi előre, mi 
kétségbeesetten kapálódzunk leghátul.

Itt az utolsó perc c végzetes ludat 
bán. hogy minden egyes vendéglős 
külön-külön és összesen, rajta legyen, 
hogy közös átértés és törekvés által 
ügyünk a mai korhoz illően előbbre 
jusson.

Meg kell értenie mindenkinek, hogy 
nem az osztályharc szolgálatában 
állunk, hanem külön egyéni érdeke
inkért kelünk síkra. A kor sötét oldala 
az, hogy csak megélhetésre gondol. 
Anyagi, durván materiális ez a kor, 
ki-ki tekintet nélkül letiporja a mási
kat. ha ezzel megélhetéshez jut. Nem 
az emberek bűne ez, a kor viszonyai 
hajtják bele. így kell tennie, mert 
elbukik. — De a kor centralizáló vo
nása az is, hogy ma már egyenként 
nem lehet harcolni. A mai harc modora 
a sokaság, az egyazonos szakmán 
lévök összes erejét követeli meg.

Ezt lássák be a szaktársak és külön 
egyéni érdeküknek tartsák az ipartár
sulat : a közösség érdekét. Karolják 
fel összérdekükben és erejükkel gya
rapítsák annak erejét. Minél többen 
vagyunk, annál erősebbek leszünk. —

Vendéglősök sörgyára.
XXXI.

Eddigi közleményeinkben rámutat 
tünk mindazon hátrányokra, melyek a 
sörkartel domináló hatalmából az 
italmérő iparosokra háramlanak.

Rámutattunk arra a megalázó hely
zetre, melybe az ital mérő iparosok a 
sörgyárak véd és dacszövetsége által 
jutottak és melyből addig, amig ez az 
áldatlan viszony fennáll, ki nem sza
badulhatunk. Viszont rámutattunk a 
felszabadulás módjára is. Rámutattunk 
az anyagi és erkölcsi előnyökre, miket 
a vendéglősök saját sörgyára nyújtani 
képes. Rámutattunk a gazdasági elő
nyökre, melyek a saját sörgyárból 
önként kínálkoznak vendéglős-kocs-

máros szaktársainknak. Minden téren 
előnyt, a mai hátrányok helyébe.

Cikksorozatunk mintegy tanulmányt 
képez a vendéglősök sörgyára tárgyá
ban, melyből —  azt hisszük, —  min
den érdeklődő megalkothatja önmagá
nak a helyes képletet, hogy tisztán 
lásson és tudja, hogy mit és hogyan 
cselekedjék.

Minden italmérő a sörgyárak 
részvényesei javára dolgozik! És 
mig a mai állapot tart, addig kényte
len-kelletlen a sörgyárak pénz-zsákját 
tömik szaktársaink. Ezen pedig változ
tatni lehet és kell! Dolgozzék uz 
italmérő saját javáru! Munkájának 
a gyümölcs=■ legyen az ö sajátja!

Hogy milyen módon lehet ezt elérni, 
azt is megmondtuk több Ízben. De 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
minden érdekelt szaktársban végre 
meggyőződéssé váljék. Es akit sikerült 
meggyőződtetnünk. az a jó ügy érde
kében tartsa kötelességének úgy a 
saját előnyére mint szakiparunk 
közérdekében másokat felvilágosítani 
és megértetni velük a nagy horderejű 
dolognak a lényegét, célját és kézzel
fogható előnyeit.

Ha egyszerre meg nem érti valaki, 
ismételjük Mondjuk el kétszer, ha kei! 
tízszer. Ne veszítsük el türelmünket, 
amire a „ Fogadó“  például szolgálhat. 
Mi nem resteljiik az eszmei terjeszteni, 
propagálni. Napirenden tartjuk, mert 
lelkesedünk érte. Es addig fogunk vele 
foglalkozni, addig fogjuk ismertetni, 
mig az elibénk tűzött nagy célt el nem 
érjük, mig az eszme testet nem ö lt : 
míg a vendéglősök országos sörgyára 
létre nem jön.

A piócák hadd vergődjenek, a sátá
nok hadd röhögjenek, a maradiság 
butaságával sújtott farizeusok hadd 
kételkedjenek. Hiszen tudjuk mindezen 
ellenlábasok tülekedését taksálni és 
igazi értékükre leszállítani. A sör
kartel érdekképviselői, bérencei 
ezek! Nem az italmérő iparosok és 
a vendéglős-ipar érdekét szolgálják, 
hanem, hogy a felszínen maradhassa
nak, tolják a sörkartel szekerét még 
az iszapon keresztül is Az ilyen 
jellemeknek nincs mitől tartaniok. Égy 
vállveregetés és egyéb kézzelfogható 
elismerés megteszi a hatását Minden 
percben készek a legszentebb közér
dekű dolognak árulóivá lenni és min
dig találnak hazugságot, raelylyel ké
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tes szerepüket indokolják. De csak a 
kevésbbé tisztán látókat téveszthetik 
meg. A meggyőződött, éberszemü és a 
megfigyelésre képes embert azonban 
sohasem vezethetik félre. Az ilyen em
ber legfeljebb szánalmas mosolylyal 
adja tudtára a farizeusnak: ismerlek 
szép maszk.

Minket azonban ezeknek a piöeák- 
naka vergődései, miként eddig, úgy ezen
túl sem fognak megtéveszteni. Tovább 
haladunk a megkezdett egyenes és 
becsületes utón az eszme szolgálatában. 
Tovább fogjuk az eszmét népszerűsí
teni és a vendéglősök önálló sörgyá
rát propogálni,- és ismételjük: mert 
megvalósíthatónak találjuk és mert 
nagy gazdasági előnyt találunk benne 
az italmérő szaktársaink eléggé nem 
hangsúlyozható előnyére.

A  kívánság jogos és megvalósítható. 
Kiindulási pontja tiszta, világos és 
reális. Csak hozzá kell fogni és ön
magától folytatódik. Hogy az első 
bizottság leszerelt, az ne tévesszen 
meg senkit. Hómát sem építették egy 
nap alatt és a fát sem lehet egy 
fejszeesapásai kivágni. Inkább lasab- 
ban, mint kapkodva haladni. A kételyek 
hadd oszoljanak, a jobb belátás, a 
meggyőződés és az eszme iránti biza
lom hadd szilárduljon.

A mozgalmat szélesebb alapra kell 
fektetni és a már meglevő szakipari
szervezeteink kezeibe kell letenni a 
szervezés munkáját.

Erről lapunk legközelebbi számában 
fogjuk javaslatunkat előterjeszteni.

A zágrábi vendéglős kongí esszus.
— Tanulságok. —

Lapunk utóbbi számában röviden hirt 
adtunk a Horvát-Szlavonországi ven
déglősök Zágrábban tartott kongresz- 
szusáról. Azonban a kongresszus oly 
magas színvonalon ált és olyan okos, 
célszerű gazdasági haladást tapasztalunk 
ottani szaktársaink szervezésében, hogy 
igazán érdemes mindezzel újra foglal
kozni és azt bővebben ismertetni. Tesz- 
szük ezt pedig leginkább azért, hogy 
okuljunk rajta és igyekezzünk tőlük 
átvenni mindazt, amire nekünk is szük
ségünk van.

A bajok egyformák. Náluk époly 
súlyos az ital mérő-iparos helyzete mint 
nálunk. Ott épúgy zsákmányolja ki őket 
az állami pénzügyi érdek, mint nálunk, 
tehát a védekezés szükségessége egy
forma. És innen van a közös érdek 
mag\ ar és horvát vendéglősök közt; 
itt találkoznak az érintkezési pontok, 
melyek lényegben és szolidaritásban 
együttes működést feltételeznek.

Milyen magas szinvonalt fejez ki 
pld. Sroif\ károlyvárosi fogadós kíván
sága. ki a kongresszuson azt indítvá
nyozta. hogy a vendéglős szakmára 
csuk azon ifjak bocsájtassanak, kik a 
középiskola a égy osztályát végezték

el. Ezt az indítványt azzal indokolta 
meg, hogy törekednünk kell ennek a 
szakmának szellemi nívóját és intelli
genciáját emelni. Hogy a szellemi elő
képzettség és intelligencia már ma is 
milyen szükséges előfeltételei a mi szak
mánk gyakorlásához, azt külön hang
súlyozni alig szükséges De mondhatnék, 
hogy az egész szakiparunk haladására 
nézve, értelmi és gazdasági kifejlődésére 
is az előképzettség és intelligencia már 
magukban véve is bizonyos garanciát 
képez.

Épp olyan fontos és figyelemre méltó 
Schmidt, zágrábi vendéglős elfogadott 
azon indítványa, hogy a vendéglősipar 
már most köttessék a képesítéshez és a 
fejlődő szakipari nemzedék nevelésére 
állíttassanak fel szakiskolák. Nagy 
lelkesedéssel fogadta el a kongresszus 
ezt az okos indítványt.

Úgyszinte elfogadták Huzják Máté 
társulati elnök azon indítványát, hogy 
a vendéglősök szervezkedése céljából, 
mindenütt alakítandó ipartársulat és az 
ilyen módon fejlődő szervezkedés igen 
előnyös hatással lesz a szakipar jelen
tőségére, fejlődésére és haladására.

Gazdasági szervezkedés tekintetében 
már is vannak vívmányai a horvát 
szaktársaknak és a megalapítás alatt 
lévő pénzintézetükkel és a vele kap
csolatosan- szervezés alatt levő köz
ponti borraktárral, országos jelleget 
nyer a szervezkedésük.

A zágrábi ipartársulat már két 
évvel ezelőtt takarék és hitelegyesületet 
alakított, mely fényesen bevált és most 
bankot létesítenek központi borpineével 
kapcsolatosan.

Ezeknek az intézményeknek célja és 
gazdasági jelentősége félreismerhetetlen. 
Előnyei a vendéglősökre kézzelfoghatók. 
A  takarék- és hitelintézettel saját szük
ségleteiket önmaguk közt elégítik ki. A 
haszon az övéké marad. Nem fizetnek 
kamatot másnak, hanem önmaguknak. 
A központi borpincével azt érik el, 
hogy tagtársaikat jóminősógü és a be
szerzési áron vásárolt borhoz juttatják 
és csakis a kezelés költségeit ütik hozzá, 
ami egv igen minimális összeget tesz 
ki. És ezzel azt érik el, hogy a kocs
ma rosokat, akik nem közvetlenül a ter
melőtől, vagy csak ismételt kisebb mér
tékben és ennélfogva drágábban sze
rezhetik be borszükségletüket, elláthassák 
mindenkor jóminőségü borral és ami 
főcél, hogy kivegyék a kocsmárosokat 
a borkereskedők kezéből és hogy ezál
tal a bevásárlásnál elérhető haszon, a 
kocsmárosé maradhasson. Ezáltal a 
kocsmáros anyagilag és erkölcsileg is 
függetlenné válik.

Mindezt szaktársaink figyelmébe ajánl
juk, mert érdemes ezekből tanulságot 
meriteni a haladásra és helyes gazda
sági gyarapodásra.

8. szám,

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Meghívás. A  „ ’ udapesti k á v :-  
ipartársulat 1907. évi április hó 15-én. 
hétfőn, délután 5 órakor a „Roy; 
nagy-szálloda földszinti külön terű; 
ben (VII. Erzsébet körút 45.) rend
kívüli közgyűlést tart, melyre 
t. tagjait ezennel neghivja az elnökség. 
A  napirend tárgya: l.  A  választmán 
jelentése a kávéssegédek munka- 
viszonyainak rendezésére nézve kötőt' 
egyezségről. 2. A választmány elő
terjesztése a kávéfőzők és konyha 
legények munkabéreinek végleges 
rendezése ügyében.

Kivonat az a lapszabályokból:
57. § A közgyűlés határozatképes, ha legalább 

25 tag van jelen. Ha a közgyűlés a tagok távol 
maradása miatt meg nem tartható, az újabban 
összehívott közgyűlés, a megjelent tagok 
számára való tekintet nélkül, határozatképes. 
Ily közgyűlésen azonban csak oly tárgyak felett 
lehet határozatot hozni, a melyek az elhalasz
tott közgyűlés napirendjére kitűzve voltak

A közgyűlés napirendjére ki nem tűzött 
indítványok csak akkor tárgyalhatok, ha azok 
10 tag aláírásával és kellően indokolva a köz
gyűlés elölt 3 nappal azelnöknél Írásban headttak.

Közgyűlés után ugyanott társas
vacsora Harkai Mór tiszteletbeli alelnök, 
Gebauer József és Freund Henrik 
választmányi tagok tiszteletére 25 éves 
tagsági jubileumuk alkalmából. Egy 
teríték ára —  ital nélkül — 5 korona.

A Bpesti Kávésipartársulat közgyűlése.
(Folyt, és vége.)

13. Tárgyaltatott a választmány 
javaslata a kávássegédek munka- 
viszonyainak rendezése ügyében.

A  választmány jelentése szerint azt 
az egyezséget, amelyet a választmány a 
kávéssegédek szakegyesületének veze
tőivel egyetértőén szóbelileg megálla
pított és amelyet az ipartársulatnak 
1007. évi február hó 18-án tartott 
rendkívüli közgyűlése is jóváhagyott, 
a szakegyesület közgyűlése nem fo
gadta el, hanem azon lényeges válto
zásokat tett Ezen változtatások rész
letes ismertetése után előterjesztetek 
a válaszmánynak idevonatkozó javas
lata. Ezen hozzászólás után a közgyü 
lés a választmány javaslatát egyhan
gúlag eelfogadja és ehhez képes' 
kimondja, hogy a kávéssegédek munka - 
viszonyainak rendezése ügyében 190 
évi február hó 18-án hozott határt 
zatát és az abban foglalt egyezségé' 
egész terjedelmében változatlant 
föntartja és megkeresi a budapes 
kávéssegédek szakegyesületét, hogy . ■ 
egyezséget a maga részéről is elfoga' - 
ván, tizenégy napi záros határi 
alatt irja alá

Minthogy pedig a munkabérek teki - 
tétében az ipartársulat és a szakeg^ - 
sülét között eltérés nincsen, kimond -t 
a közgyűlés, hogy a szóban fór. >
egyezségnek a munkabérekre vont -
kozó része az összes tagokra néz ■ 
kötelezően 1907. évi április hó e; <
(1■) napján mindenesetre életbe lep.
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14 Tárgyaltatott a választmány je 
lentése a kávéfőzők és konyhalegé- 
nvek munkabérének rendezése ügyé
ben folytatott tárgyalások ered
ményéről.

A közgyűlés a választmány jelentését 
tudomásul veszi és arra való tekintettel, 
hogy a kávéfőzők szakegyesületét a 
m. kir. belügyminiszter ur fölfüggesz
tette, ebben a kérdésben a szakegye
sület ellen folyamatban lévő vizsgálat 
végérvényes befejezéséig érdemlegesen 
állást nem foglal.

15. Tárgyaltatott a választmány je 
lentése a kávéfőzők, szakegyesületé- 
nek azon kérelmére, hogy az ipar
társulat jelentse ki, hogy a szakegye
sült ellen az 1905. évi december hó 
15-én történt megegyezés óta panasz 
nem merült föl és az ipartársulat a 
szakegyesület fölfüggesztését nem 
kívánja.

A közgyűlés a választmány ide
vonatkozó határozatának megváltozta
tásával az időközben fölfüggesztett 
szakegyesület kérelmét teljesíthetőnek 
nem találta.

16. Elnök bemutatja az automata 
építő vállalat ajánlatát gyufaárusito 
automatáknak a kávéházakban való 
alkalmazása iránt.

A  közgyűlés az ajánlatot elvben el
fogadván, a részletes föltételek megál
lapításával és a szerződés megkötésé
vel a választmányt bízza meg.

17. Jüerger Leóalelnök indítványára 
a közgyűlés fölhívja az ipartársulati 
tagokat, hogy az ipartársulat védnök
sége mellet Zsengeri Hugó kiadásá
ban megjelenő ujságfedőlapokat és 
mappákat üzleteikben kizárólag alkal
mazzák és a vállalatot a legmesszebb 
menő támogatásban részesítsék.

18. Elnök bemutatja a székesfőváros 
tanácsának határozatát, mely szerint 
az ipartársulat kérelmére megengedte, 
hogy az üzletek előtt lévő járdák 
a szabályszerűen elnyert engedély 
alapján a f. évben kivételesen már
cius hó 24-étől kezdve elfoglalhatok 
legyenek.

A közgyűlés ezt a bejelentést 
helyesléssel veszi tudomásul.

19. Elnök bejelenti, hogy Freund 
Henrik, Gebauer József és Harkai 
Mór huszonöt év óta tagjai az ipartár
sulatnak, amelynek érdekeit minden
kor odaadó buzgalommal támogatták.

A közgyűlés Freund Henrik, Ge
bauer József és Harkai Mór ipartár- 
sultí tagokat ezen jubileumuk alkalmá
ból melegen üdvözli és az ipartársulat 
közérdekű ügyeinek érdekében kifej
tett buzgó működésükért elismerését 
és köszönetét fejezi ki.

Egyéb tárgy hiányában elnök a 
közgyűlést este 8 órakor berekeszti.

Némái Antal s. k.
elnök.

Országos Pincér Szövetség.
Az „Országos Pincér Szövetség1- e 

hó 9-ére tervezett közgyűlését, tekin
tettel az ország több helyéről beérke
zett előterjesztésekre, a szervező bi
zottság e hó második felére, amikor 
az üzleti forgalom is gyengébb, halasz
totta. A szövetség szerv, bizottsága 
erre nézve a következő névre szóló 
meghívókat küldte szét.

Meg-hivó
T ek .....................urat

az Országos Pincér Szövetség 
1907 ápril 1 7-én d. után 3 órakor 
Budapesten, a belvárosi Vigadó eme
leti kistermében tartandó

alakuló közgyűlésére
tisztelettel meghívja az

„Országos Pincér Szövetség4'
szervező bizottsága.

Tárgy : Az alapszabályok véglege
sítése.

Megjegyzés. A közgyűlésen részt venni csakis 
ezen meghívó, vagy a üókszervezetek meg
bízó levele fölmutatásával lehet; a meghívó 
az azonosság megállapítása szempontjából kí
vánatra fölmutatandó.

Az Orsz. P.-Szövetség győri fiókja 
f. hó lo-én éjjel a Bárány-fogadóban 
Bihar Jenő szövetségi elnök (tiszt, fő
pincér) tiszteletére fényes estélyt rendez, 
amelyre az oltani vendéglősök, kávésok 
és pincérek megjelenésüket már előre 
is biztositották. Az estélyen I l i i 
kért Károly és Szabó István -18-as 
függetlenségi képviselők, a közigazgatási 
tisztviselők és az ottani sajtó munkásai 
is résztvesznek.

A nemzetköziek kudarca Miskol
con. Mint tudósítónk irja, e hó 9-én 
az elvtársak közül két agitátor jelent 
meg Miskolcon és egy pincér-értekezle
tet hívtak össze, de pórul jártak, mert 
nem volt kit izgatni, amennyiben 
miskolci szaktársaink közül senki se 
jelent meg az értekezleten; azonban tu
domásukra hozták, hogy: -  jó lesz mi
előbb elhagyni Miskolcot

Az „Országos Pincér-Szövetség" 
alapszabály-tervezete.

(Folytatás.)

X I11. Rész.
Szövetségi közgyűlések.

ól. §. Az országos szövetség ügyeinek 
helyes irányban való vezetése érdekében 
a szövetség minden évben, évről-évre 
előre meghatározott szervezeti székhelyén 
országos gyűlést tart, ahol a szakma 
közös ügyei akép intéztetnek el, hogy 
a hozandó határozatokat a központi 
szervezet igazgató tanácsa köteles vég
rehajtani és eljárásának eredményéről 
évről-évre beszámolni.

52. §. A szövetség országos gyűlésen 
a szervezetek csak kiküldöttek utján 
vehetnek részt és pedig kizárólag a

rendes tagok kiküldetésével akép, hogy' 
a vidéki szervezet minden 25, a köz
ponti szervezet minden 50 tagja után 
a kiküldöttek egy-egv szavazatot gya
korolhatnak. Egy személy 10 (tiz> sza
vazatnál többet nem gyakorolhat

53. $. Az országos gyűlések ügy
rendjét a központi igazgató tanács 
állapítja meg.

54. Az országos gyűlésekben hozott 
határozatokat ugv a központi szervezet, 
mint a vidéki fiókok tanácsai minden 
ellenvetés nélkül végrehajtani kötelesek.

A I V  Rész.
F e lü  g y  e le t.

55. £. Az Országos Pincér Szövetség 
egész ügymenetét a központi igazgató 
tanács van rendelve vezetni, ez okból 
ennek kötelessége gondoskodni, hogy 
ezen szabályokban letett elvek, minden 
irányban megtartassanak. Kötelessége a 
kellő szánni és szükséges munkaerőről, 
pénztári ellenőrzésről és a fiókok feletti 
felügyeletről gondoskodni és különösen 
egységes működés érdekében, a szervi 
összeköttetést ügyrendileg szabályozni.

Az ügyrendet az országos szövetség 
központi választmánya hagyja jóvá.

56. §. Az országos pincér szövetség 
központi igazgató tanácsa felett, a köz
ponti választmány gyakorol állandó 
felügyeletet, miért is az igazgat-) tanács 
minden hónap második hetében az előző 
hónap ügyforgalmáról a választmány
nak elszámolni köteles.

57. ij. A választmány felett a felügye
letet a közgyűlési kiküldöttek évi gyű
lése gyakorolja, miért is, minden évben, 
az évi jelentés és mérleg meghallgatása 
és e feletti bírálat szempontjából a vá
lasztmány a kiküldöttek gyűlésének 
teszen jelentést.

58. £. Az országos gyűlések gyako
rolják az egész intézmény felett a fel
sőbb felügyeletet, miért is, minden a 
választmányban és kiküldöttek gyűlésén 
hozandó határozatok az országos köz
gyűlésekhez bemutatandók, a hozott ha
tározatok ide felebbezhetők és ennek 
döntéséig végre nem hajthatók.

XV. Rész.
Általános határozatok.

59. S- Munkanélküli segélyezés kér
désében az igazgató tanácsnak köteles
sége gondoskodni, hogy a szükséglet 
kellőleg kielégitessék és ebből folyólag 
joga van, amennyiben a bevételek elég
ségeseknek nem bizonyulnának, 60 ihat
ván) fillért meg nem haladó pót-dija- 
a rendes tagok havi dijában beszedni.

Vasárnapi szünet az ital
mérésben.

I,

Egymásután több község és törvény- 
hatóság mondta ki, hogy az egyik vagy 
másik községben vasárnapokon szü
neteljen a pálinkamérés. Vannak
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azonban olyan községek is, melyek 
azt határozták, hogy vasárnapokon a 
kocsmákat zárva kell tartani.

Sok szó fér az egyikhez, a másik
hoz is. Mi lehet az oka, hogy ilyen 
határozatokat hoznak ? Vizsgáljuk 
csak! Három okot vélünk ebben az 
intézkedésben felfedezni. És pedig: 
1) Vasárnapi mu ikaszünetet akarnak 
behozni az italmérési iparban. 2) Nem 
akarják, hogy a szegényebb néposz
tály vasárnap a pálinkától lerészeged- 
jék. 3) Azt akarják, hogy a nép hasz
nálja fel a vasárnapot istentiszteletre 
és a neki törvényesen biztosított pi
henésre, nem pedig pénzköltésre.

Ezeket az okokat véljük kihámoz
hatni, a minden indokolás nélkül a 
napilapokban id nként megjelenő újabb 
és újabb ezirányu hírekből.

A  dolog előtt szemet hunyni nem 
lehet, hanem foglalkoznunk kell vele, 
mert az italmérö-ipar nagy anyagi ér
dekeiről van szó. Mert vannak bizony 
igen sok vendéglők és kocsmák nem
csak a fővárosban, hanem a vidéken 
is, melyek üzleti forgalma kizárólag 
csak vasárnap ér valamit. Ezt pedig 
ügyeimen kívül hagyni nem lehet, ha 
a vendéglők és kocsmák zárvatartá- 
sáról beszélünk, de különösen akkor, 
mikor már befejezett dologgal is ál
lunk szemben, noha még csak szór
ványosan, de a példa ragadós lehet, 
mihelyt erkölcsi és ethikai okokat 
keresnek és visznek bele.

Kétségtelen azonban már az első 
pillanatban is. hogy a vendéglős és 
kocsmáros érzékenyen károsodik, ha 
vasárnapokon üzletét zárva kell tar
tania. Ebből önként folyik az is, ami 
kétséget nem szenvedő tény. hogy az 
államkincstár is károsodik. Ha csök
ken a vendéglő-kocsma forgalma, 
csökken a közierhekkel már amúgy 
is túlterhelt üzlet teherviselés képes
sége és ezáltal kevesebb adót és ille
téket kap a kincstár.

Az iszákosságra hajlammal biró em
bert önmagával szemben nehéz meg
védeni. így ék az ember annyit, ameny- 
nyi jól esik neki, és akkor nem fog 
berúgni. Ha tehát ebből a szempont
ból kell vasárnapokon az ivásra való 
alkalmat megszüntetni, akkor célté
vesztett dolog. Mert az iszákosságra 
hajlammal bíró ember már szombaton 
szerezheti be italszükségletét és otthon 
fogyaszthatja el, sőt többet fogyaszthat 
otthon, mint a kocsmában, mert meg
van még az az előnye is, hogy nem 
kell részegen hazamennie.

Ez ok tehát nem állhat meg.
Mi történjék azonban azokkal és 

különösen városokban, nagyobb ipari 
és kereskedelmi központokban, kiknek 
nincs olyan otthonuk, almi élelmezést 
is kapnak ? Hol étkezzenek azok va
sárnapokon, ha a vendéglő zárva van. 
Az ilyen felebarátainknak is csak kell 
meleg ételt enni, és vasárnap illik, 
ha már egész héten akár hogyan

kosztoltak. Hát hová menjenek ? Erre 
majd talán azt mondják, hogy szerez
hetnek magánitázakhan kosztot. Igen 
ám, de ne felejtsük el, hogy ez sok
kal drágább szokott lenni, mint a 
kocsmai koszt. Ez pedig nagy szere
pet játszik a szegény ember háztartá
sában.

A vasárnapi istentisztelettől és a 
pihenéstől senkit meg nem foszt a 
kocsma vasárnapi nyitvatartása. Min
den ember úgy rendezi be dolgát, a 
hogy akarja, ahogy tudja. Örtállani 
még aíTölölt az ember fölött sem lehet, 
akinek a felügyelet alá helyezés ugyan 
nem ártana. De nem lehet. Minden em
ber hivatott arra, hogy önmagát fegyel
mezze. Aki nem teszi, kénytelen a 
következményeket elviselni.

Azonban egészen más szempont és 
elbírálás alá tartozik a pálinkamérés 
vasárnapi szünete. A  pálinkára nézve 
igen helyes volna, ha mindenütt az 
egész országban szünetelne legalább 
egy napon, legalább vasárnap annak 
kimérése. És erre nézve vannak nyo
mós érvek, melyek indokolttá teszik a 
vasárnapi szünetet.

Érveinket elfogjuk mondani lapunk 
legközelebbi számában

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.
A Budapesti Kocsmárosck Ipar- 

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

Április 19-én Aszner József ven
déglőjében.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem. Azon t. előfizetőinket kik
nek a jelen és múlt lapokkal utalvány 
mellékeltetett, kérjük, hogy azok föl 
használásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. —  Jóbaráta- 
inkut és (ismerőseinket kérjük, hogy 
a »Fogadó«-t körükben terjeszt, ni 
szíveskedjenek.

Hy mén hírek. —  Bárdos János elje
gyezte Fekete Teruskát Érsekújváron.

Nagyképűsködés. Annak a mesebeli 
békának a szerepében tetszeleg a 
„Vendéglősök Lapja'1, mikor a szer
kesztői üzenetekben egy légből kapott 
névnek azt erősiti, hogy ő t i. a ,,V.
L.“ az egyedül üdvözítő szaklap, a 
többi pedig nem az. Már pedig az 
öndicséretnek nagyon rossz szaga van. 
Azt. hogy melyik szaklap szolgálja a 
vendéglősök és a vendéglős-ipar érde
keit, nem a szerkesztő, hanem a szak
közönség szokta megállapítani. Bízzuk 
azt csak arra továbbra is Mert a 
„V. L “  hiába dicséri önönmagát, ha 
a szakköröknek más a meggyőződésük. 
Ezt a taktikát még ha több nyilat is 
ereget a „Fogadó14 ellen, mosolylyal 
fogadja minden önérzetes szaktárs.

8. szám.

A pálinkások ellen. Most hamaro
san egy csomó helyen hoztak határo
zatot arra nézve, hogy a pálinkás 
boltok szombat este 6-tól hétfőn reg
gel hatig zárva tartassanak. Sok he
lyen ugyan a népi közerkölcsöknek 
ezt a hátramozditóját kissé téve
sen értelmezik, amennyiben a becsű 
kandó pálinkás bodegák közé a veti 
déglők és kocsmák zárva tartását is 
bele vonják, amivel tudvalévőén többe 
vétenek a humanitásnak mint a meny
nyit cselekednek a jó erkölcsöknek. 
Legutóbb egyébként 2 szatmári és 
mármarosmegyei község és Debrecen 
város hatósága mondta ki határoza
tikig a pálinkás boltok zárva tartását 
s ezt pártolólag a többi hatóságnak 
is megküldötték.

Kedves kolléga uf . Ezt a megszólítási 
Bihar Jenő, a „Dunántúli Hírlap'* kitűnő szer
kesztője s az Orsz. P.-Szövetség győri fiókjá
nak elnöke intézte az ottani főpincérckliez, 
akik öt bokros érdemei (e szavak ezúttal nem 
a bombasz’ ériéi méhen veendők) elismeréséül 
tiszteletbeli főpincérnek választották meg. A 
győri előkelő társadalomban tekintélyes he
lyet betöltő Bihar szerkesztő pedig megtisz
telve vette c kitüntetést és uj kollégáit t. i. 
a győri íöpincéreket a múlt hó iiri-An egy ba
rátságos vacsorára ily sorokban hívta meg:

Kedves Kolléga U r ! Rendkívül örvendenék 
ha kedden, folyó hó (móré)  26-án éjfél után 
a Bárány fogadóban vendégemül tisztelhetném. 
Bihar Jenő, az 0. P. Sz. győri fiókjának 
elnöke.

A kolléga urak a kellemes meglepetést okozó 
meghívás következtében elmentek a Bá
rányba, ahol azonban még az előbbinél is kel
lemesebb meglepetés várt számukra. Az tud
niillik, hogy két szerkesztő társa segítségével 
a tiszteletbeli föpincér, Biliar Jenő maga szol
gálta ki vendégeit.

Visszhang Somogymegyéből. Ma-
tsád János dolgozótársunk,,Csacsi-láz“ 
című kis verse, mely nemcsak az illető 
gyerkőcöket, akiket ez tulajdonképen 
illetett, de az öregülő „V . L.“ -ját is 
egészen idegessé tette, visszhangra 
lalált a „Somogymegyei Vendéglősök 
Lapja1’ ezévi 4. számában, amennyi
ben a szerkesztői üzenetekben a kö
vetkező elmés versben mondja el 
véleményét:

Matsád Jánosnak.
Fütykösöd ha sok szamárra 
Rádobod,
Az nyerít fel, a melyiket 
Ér a bot.

A csacsikra céloztál csak 
Ugyebár ?
És találva felorditott 
A szamár.

Igaz. hogy ezt megeselekszi 
Amúgy is ; —
Sőt ilyenkor nemcsak ordit.
De rúg is.

Csak türelem! Roszkedve majd 
Elmarad . . .
Visszarugni nem szokták a 
Szamarat.

Borhamisitás a franciáknál. Néni 
csak nálunk, de franciaországban i 
akadnak elegen akik krisztus urunkna 
amaz ismeretes kánaáni csuda tett 
követik. T. i. a vizei borrá és a bo' 
— lőrévé változtatják. A borhamis
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francia Engelek ellen ugyan az ottani 
gazdák nagyon elvannak keseredve és 
egy a múltkor, Saintnazairiben tartott 
értekezletükön elhatározták, hogy a 
boritaladó megfizetését megtagadják és 
pedig azért, mert a kormány nem lép 
föl kellő szigorúsággal a borhamisítók
kal szemben. A mi szőlős gazdáink csak 
anketezéssel vélik e bajnak megszün
tetését.

Lakodalom. Lakatos Gyula, Wes- 
selényi-utcai vendéglős szaktársunk, e 
hó 10-én d. után tartotta esküvőjét 
Matulka Vilma kisasszonnyal az Er
zsébetvárosi templomban. Az egybe
kelést vidám lakodalom követte, ame
lyen a joviális vendéglősnek sok-sok 
ösmerőse és jóbarátja vett részt, ko- 
cintván a boldog ifjú pár jó  egész
ségére.
A zugüzletek ellen. Végre már a ható

ság is kezdi belátni,hogy azoka,,találka" 
szállodák, amelyektől a fővárosiak újab
ban kivillamvilágitott utcákkal véde
keznek, nem valami nagy épüléssel 
vannak a viszonyokra. A hatóság eme 
jobb belátásának köszönhető, hogy az 
ó-utcai Napóleon kávéház tulajdonosa: 
Lichtenstein Rózától, és a nagy mező 
utcai Minta szálló tulajdonosa: Rosen- 
berg Lajostól az iparengedélyt meg
vonták. Ez az energikus eljárás talán 
majd megfogja gátolni a lebuj üzle
teknek gombamodra való szaporodását

Jó viszony főnök és alkat rázott között. 
Balassa Mihály, a szombathelyi Elité kávéház 
kiiüaö tulajdonosa, mint előzőleg irtuk, meg
nősült, azután nászúira kelt. Az elindulás elölt 
az alkalmazottak összegyűllek és Kálmán 
István és Weisz Zsigmond főpinccrek vezetése 
alatt jókívánságok mellett búcsúztak el a fő
nöktől és bájos nejétől, kinek gyönyörű virág
csokrot nyújtottak áL Az ifjú párt meghatotta 
a hű személyzet ezen figyelme és ragaszkodása 
s azzal a tudattal távozott a főnök, hogy ilyen 
személyzetre nyugo itan bízhatja az üzlet me
netét és gondozását a távolléte alatt. A sze
rencse kivánaLokhoz mi is hozzá fűzzük a 
magunk gratulációját és példaképen ajánljuk 
ezt a pincér és főnők közti jó viszonyt. Ebből 
látjuk, hogy az ellentéteknek ha fel is merül
nének, soha sem kell ellenségeskedésre fajul- 
niok, mint azt ezidöszerint a nemzetközi szoc. 
pincérek bujtogatásai következtében sajnosán 
kell tapasztalnunk.

A fanatizmus következménye. Bohr 
József éthordó, az Andrássy úti Sehul- 
ler étteremben, egy Besztercebányáról 
még februárban intézett levelező lapon 
nemzetközieskedett és a Fogadó szer
kesztőségét sértegette, amelyért e hó
3-án vonták felelősségre a V ili. kér. 
járásbíróságnál, ahol hiába hivatkozott 
arra, hogy ő azt elvből tette, bizony 
rá húztak 3 napi elzárást és 30 ko
rona pénzbírságot. így emelik a nemzet
köziek a pincérség anyagi és szellemi 
nívóját.

5 és 50 forintosok A pénzügymi
niszter a napokban értesítést bocsátott 
ki, hogy akik régi 5-ös és 50-es 
bankjegyekkel rendelkeznek, már csak 
augusztus 30-ig váltják be, azontúl 
nem. Szakközönségünk figyelmét mi 
is fölhívjuk eme körülményre.

A »máriás« és a »durák« — ha
zárdjáték. A kártya szerencsejátékok 
közt eddigelé a ferbli, makaó és hu
szonegyes voltak azok, amelyek iránt 
nemcsak a pénzét kockáztatni szerető 
közönség, hanem a rendőrség is ér
deklődött. Szóval az itt nevezett já
tékok a többiek közt a legelső rang
nak örvendtek, amért aztán az úgy
nevezett »máriás* és »durák« bizony 
irigységgel néztek büszke társaikra és 
ugyancsak epekedve vágytak ők is a 
hasonló kitüntető sorsra. És nem hiába 
vártak azaz csak — várnak. Az idő 
ugyanis már nem messze van. hogy 
ők is stiltott játékának tekintetnek, s 
erre leginkább az hagy következtetni, 
hogy a «taes« és a »ramsli« gallér
jaira már föltüzték a csillagokat. Ezt 
pedig a kávéházi játékokon kissé túl- 
figyelemmel őrködő rendőrség utóbbi 
jelentéséből tudjuk, mely jelentésben 
11 kávéházat és ennyi kávéházban 2 
tacscsot és 3 ramsehíit xleplezett* le. 
Ebből következtetjük aztán, hogy ez a 
■ leleplezés* nemsokára a derék »du- 
rák« és »máriás* játékokra is rákerül 
és ekkor nem lesz egy kártya játék 
sem, ami nem hazárd — és egy ká
véház sem, ami kártyabarlangnak ne 
lenne nevezhető.

Chambre szeparé . . Itoda főkapitány a 
a napokban közbiztonsági és erkölcsi szem
pontból elrendelte, hogy az éjjeli mulatók 
külön szobáiról (chainbre szeparékról) az ajtók 
eltávolitandók. A múlt szombaton végre is 
hajtották c rendeletet, az ajtókat levétették, 
helyükre azonban - ahol érdemes — függönyt 
alkalmaztak. Szegény chambre separék!

Becsapott szobapincér. A szoba- 
pincérek becsapása rafinált iparlova
gok és szélhámos ,,előkelőségek14 által 
annyiszor ismétlődik, hogy igazán 
bámulatos az a könnyelműség, mely- 
lyel jóhiszemű pincérek mégis fölülnek. 
Sopronban történt meg legutóbb, hogy 
a „Pannónia1* fogadó szobapincérét 
egy magát francia bárónak bemutatott 
és a vendégkönyvbe igy beirt szélhá
mos csapolta meg 10Ö kor. erejéig. 
Kölcsön kérte, míg a bankot kinyit
ják és a francia pénzét beváltja — 
És a szobapincér fölült a gavallér
nak, ki azután a legközelebbi vonattal 
megugrott. Legyünk óvatosak szaktár
sak !

Olvasóink figyelmét felhívjuk a hirdetési 
rovatunkban ismertetett Fischer József cég 
szikvizgyári berendezési felszerelésére A 
Fisitier József gyári cégnek e téren való isme
retét és legjobban való megbízhatóságát 
számos elismerő nyilatkozatok bizonyítják.

Gyászpovat. —  Stern Jíerman- 
Szomorú gyászos hirt vettünk Nagy
váradról: Stern Hermán kávéház tu
lajdonos, ottani szaktársadalmunk ki
tűnősége e hó 2-án elhalálozott. Az 
elhunytban ottani szaktársaink nagyot 
vesztettek. Elvesztette a Pincér Egylet 
örökös diszelnökét, ahol 25 évig mun
kálkodott az egylet javára : a Pincér
szakiskola elnökét, az Ipartársulat 
alelnökét, a város egyik tevékeny tör

vényhatósági tagját, a függetlenségi 
párt egyik vezérét és minden jótékony 
egylet rendes tagját. A temetésén mely 
e hó 2-án volt, megjelent Nagyvárad 
város egész társadalma. A n.-váradi 
P. E. diszlobogója alatt a Vendéglősök 
és kávésok ipartársulata Krihta Sán
dor elnök és Pásztor Ede titkár veze
tése mellett és ezenkívül az összes 
politikai hatóságok és egyletek kép
viselői.

SchmiJt Alajosné sz. Magéi Katalin, 
Sehmidt József lévai vendéglős és 
Schmidt Alajos nagyváradi főpincér 
szaktársaink édesanyja nagypéntek 
napján, 74 éves korában jobblétre szen- 
deriilt. A tisztes és szép időket élt 
matrónát a tavasz ünnepén, husvét 
vasárnapján temették el nagy rész
vét mellett.

Győri Mihály. A régi főpincéri gár
dának és fővárosi vendéglős társadal
munknak egy kiváló képességű és de
rék, szorgalmas tagja hunyt el a na
pokban. Az elhalt vendéglős Győri 
Mihály szaktársunk, a belvárosi Wurg- 
lits-féle vendéglőnek volt népszerű 
gazdája, akit legszebb férfi idején vá
ratlanul döntött sírba az enyészet. 
Temetése e hó 4-én történt nagy rész
vétellel s az ismert szakembert végsó 
útjára nemcsak kartársai, hanem a 
közönség is nagy számmal kisérte el. 
Halálát özvegye siratja.

Özv. Marchall Mártonná, sz. Szom
bathelyi Mária Győrött március 28-án 
71 éves korában hosszas szenvedés 
után elhunyt. Az ismert és szép kort 
elért venndéglősnét, akiben Marehal 
Mihály, Kálmán, Pál. Iván és Ödön 
győri szaktársaink édesanyjukat gyá
szolják. március 30-án helyezték örök 
nyugalomra. Vég tisztességén a győri 
vend. ipartársulat és az Orsz. P. Szö
vetség ottani fiókja tagjai testületileg 
vettek részt.

Szabó István bánrévei vendéglős e 
hó 4-én szivszélhüdés következtében 
váratlanul elhunyt. Végtisztes^Ejzfen. 
mely 6-án történt, nagyszámú köi&ii- 
ség vett részt. Halálát neje, sz. Móítóir 
Lujzán kívül kiterjedt rokonság gyá
szolja. Szabó Győző, bánrévei váatti 
vendéglős szaktársunk az elhunytban 
testvérét vesztette el.

Horváth Károly fővárosi nagyfceé- 
rona-utcai vendéglős szaktársuaiíat 
szomorú csapás érte : Jenő fiacskája 
e hó 7-én rövid szenvedés után jobb
létre szenderült. Az ártatlanság letne-í 
tése e hó 9-én történt.

Hollenthoner József, a soproni Pátié 
nonia fogadó volt szobapincére, e hó 
10-én 22-éves korában elhalálozott. 
Az ifjú halottat szülőhelyén a vasraen 
gyei Rőtön e hó 12-én temették ei 
nagyszámú gyászoló közönség rész
vételével. Az elhunytat Hollenthoner 
György vendéglős és kiterjedt családja 
gyászolja.

Áldás és béke hamvaikra.

______________________________5. oldal.



6. oldal. FOGADÓ 8. szám

K ö z ro vá s .
Beküldetett.

Az éttermi segédek (?) félhivatalos 
közlönye abból a sárból, a melyben 
él, más anyag hiányában egész terje
delmében a Fogadó, annak szerkesz
tője, munkatársai és Sarkadi J. az 0. 
P. szövetség szervező bizottságának 
titkára személye ellen szórja szeny- 
nyezni akaró szóáradatát A többek 
között valami Kohnvek gyerek pana
szolja el, hogy ő 80 koronáért dolgo
zik a szakszervezetnek. Tehát igaza 
volt Sarkadinak, mikor azt irta, hogy 
az éhbiröság dologkerülő pinrérekb d 
áll, mert ha dolgozni szeretne és tudna, 
akkor nem 80 koronát, hanem 180 
koronát kereshetne, mint pincér.

Hazudni különben jól tud. de go- 
rombáskodni is Ezért a kiváló tulaj
donságokért sok az a 80 korona —  
a pincérek filléreiből. A szakszervezet 
40 koronáért is kaphatna egy jobb 
svádáju paraszt kocsist is —  vezérnek. 
Sejtelme azonban nem csalja, hogy 
találkozunk a biróságnál, mert hiszen 
ki állna szóba egy hazudozó »lap« 
hazug gyerek emberével. Megszólaltat 
17 félrevezetett segédet is és kijelen
tik Sarkadinak, hogy Schullernél nem 
fogják kiszolgálni. Ez ugyan Sehul- 
ler ur dolga, hogy ilyen magas nívón (?) 
álló éthordói vannak. Több ház, mint 
templom. Nem Sarkadi vallja kárát. 
Fáj nekik az Országos Pincér Szövet
ség ... nagyon fá j!

Egyébként a pincérség épülésén 
dolgozó ez a félhivatalos közlöny . .  . 
kiadá a lelkét és — meghala. Ideje 
volt, mert a példa ragadós és a mint 
a következmény mutatja a nevezett 
17 ifjú vitéz már egész ügyesen el
tanulta stylistieáját, a pincérség intelli
genciájának nagy szégyenére. X

Ü ZLETI H ÍREINK.

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

Bánfán a Hungária fogadó vezeté
sét Ilurth  József kiváló szaktársunk, 
az ottani vasúti vendéglő népszerű 
gazdája vette áL

Verseghy Károly Budapesten. Lehel 
városa: Jászberénynek, utóbb Gödöllőnek 
jónevü fogadósa, Verseghy Károly,szak- 
társunk Budapestre költözködött s itt 
átvette a József körút egyik nagyobb 
üzletét, a Mikosi (Vörös' féle ven
déglőt. A régi jó  ösmerőst és a régi 
jóhirii vendéglőnek itt is hamar 
népszerű gazdáját a mi körünkben 
szívesen üdvözöljük.

Fogadó átvétel. Szászrégenben a 
Kapusi-féle szállodát Márk Farkas 
vette át Az uj gazda üzletét ez alka
lommal újonnan rendezte be és ünne
pélyesen a mait hó utolján nyitotta meg.

A  „Fácán" uj gazdája. A  mindig 
hűvös és mindig kellemes szép fővá
rosi kiránduló hely, Hüvösvölgynek 
régi nagy vendéglőjét a villamos vas
úti állomás melletti „Fácánt11 Szabó 
Lajos kitűnő szaktársunk, ismert péceli 
vendéglős vette át. A „Fácán11 derék 
gazdája üzletét a húsvéti ünnepekben 
nyitotta meg ünnepélyesen. Uj vállal
kozásához sok sikert kívánunk!

Uj kávés. Kőszegen, a Lehner-féle jó 
hirnevü kávéházat Karner Samu, a 
kávéháznak 18 éven át volt főpincére 
megvette. A  szorgalmas pincér mun
kája szép jutalmát elnyert és célját el
ért szaktanunknak sok sikert kívánunk

Leikam György vendéglője. A  fő
város budai részének egyik előnyösen 
ösmer-i. és kedvelt vendéglőse, Leikam 
György, szaktársunk a napokban üz
letet változtatott, amennyiben az Alag- 
utcai vendéglőjét átadta, és a Bomba
téri Vásárcsarnoki vendéglőt vette 
saját kezelésébe. Népszerűségét és 
üzlete jóhirnevét már itt is megala
pította

Kőrösön a nagyfogadót (Grand hotelt) 
Kohn A. Lipót ismert szállodás vette 
át. Kohn szaktársunk a régi jó nevű 
üzletet a mai igényeknek megfelelően 
nagy kényelemmel rendezte be.

Kávéház vétel. ( Vendéglősből ká
vés.) A temesvári » Pacsirta mező« 
nagyvendéglönek ismerL és népszerű 
gazdája, Gombás Gyula szaktársunk, 
az aradi régi jónevü Pölzl kávéházat, 
házzal együtt megvette. A  kávéház- és 
háztulajdonossá lett Gombás szaktár
sunkat e nevezetes alkalomból szívesen 
gratuláljuk.

Schwertecky Gábor ismert szaktár
sunk s volt belvárosi kávés, megvette 
a Ferenc-köruti Elevátor kávéházat. 
Schwertecky szaktársunk a jónevü 
üzletet e hó elejével vette át.

Nagyváradi hírek. Nagyváradon a 
Pannónia fogadó éttermét Kiss Károly 
ottani kereskedő megvette. Az üzlet
vezetői teendőket Weisz J. Dezső szak
társunk teljesiti. —  A Bihar kávéház 
ideiglenes vezetését Schönfeld Jenő e 
hó elejével átvette.

Balázs Antal kirándulói. A hűvös
völgyi Fácán nagyvendéglő népszerű 
tulajdonosa, Balázs Antal kiváló szak
társunk a híres kiránduló és bucsu- 
járó óbudai Máriarernetén átvette a 
nagy vendéglőt, melyet saját vezetésé
vel az ünnepekben nyitott meg. Balázs 
szaktársunk ugyancsak átvette a hű
vösvölgyi Magyar Gleichenberg ismert 
kiránduló vendéglőt is, melynek veze
tését az előbbihez hasonló nagy szak- 
avatottsággal derék fia ifj. Balázs Antal 
intézi. A kiránduló közönség mind két 
üzletet nagy számmal látogatja.

Déván a Vigadó vendéglőt Neumann 
Simon e hó elejével átvette s azt meg
felelően berendezte. Az uj vendéglős

üzletét jó konyhája és jó borai mia d 
nagy kedvvel látogatják.

Kávéház átvétel. Tatán, a Spoi 
kávéházat, Prausz György szaktársunk
tól, május elejével Weisz Hermann ottan 
ismert kávés veszi át.

Fodor Berci kioszkja. A budai rész 
egyik legszebb kiránduló helyén, a 
mindenfelé bájos kilátást nyujtóGellért- 
hegyen levő nagy Kioszk-vendéglő 
ismert derék gazdája, Fodor Berci a 
tavaszi nap kisütésével üzletét újból 
rendezte és átalakította. A  Gellért
hegynek most e legszebbik pontját, 
Fodor B. szaktársunk kioszkját a ki
ránduló közönség ugyancsak szeretet
tel látogatja.

Eperjesen a Katholikus kör vendég
lőjét Huith Pál, előnyösen ösmert hárs
fai fogadós vette át. Ilurth szaktársunk 
előzékenysége, de kiváltkép jó borai és 
konyhájával uj üzlete jó  hírnevét már 
is megalapította.

Győrött az újvárosi Nádor fogadó 
kávéházat Mészáros István ismert szak- 
társunk vette át. Vállalkozásához sok 
sikert kívánunk.

Fogadó átalakítás. Mint előzőleg 
említettük, a Zalaegerszegi Korona fo
gadót Lelovics Boldizsár ismert fő- 
pincér vette át. Az uj fogadós, mint 
értesülünk a tavasszal üzletét átala
kíttatja és egész uj berendezéssel látja 
el. Törekvő, fiatal szaktársunk fárado
zásához jó  sikert kívánunk.

Budán az Alag-utca 1. sz. alatti 
Leikam-féle jó nevű vendéglőt Sámson 
József ismert vendéglős átvette. Sám
son szaktársunk jó konyhája és jó 
bora az üzlet jó  nevét biztosítja.

Uj fogadós — régi gazda. A kapuvári 
nagyfogadó tekintélyes gazdája. Vető István, 
aki ezen üzletet 30 óv előtt mint föpincér 
vette át, és később teljes tulajdonává tette, 
megrongált egészsége miatt a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult. Kitűnő szaktársunk a jó 
hírnévnek örvendő fogadót Ehn Emil kunszent
mártoni nagy vendéglősnek adta el, aki azt 
saját tulajdonába és kezelésébe május elsején 
fogja átvenni. A régi jó gazdának tartós egész
séget és kellemes nyugalmat, utódjának pedig 
sok szerencsét kívánunk.

Kolozsváron a Rónai Biazini-féle 
fogadó éttermének vezetését Schle- 
zinger Mór vette át. Jó konyhája és 
italaival az üzlet jó menetelét biztosítja

Üzlet kibővítés. Nagyenyeden 
■>Két hattyú szállodáta Bogovits Jaka 
fogadós szaktársunk, a tavaszi napok 
bán átfogja alakítani, s annak éttér 
mét és kávéházát valamint kibírni' 
szobáit a mai modern kornak meg ÍV 
lelő kényelemmel fogja berendezni.

Budapesten a Nyár utca 3-ik - 
alatti Tomor-féle vendéglőt ATz> 
Lajos volt főpincér szaktársunk e 
elejével átvette.

Jámbor Mihály fogadója. Jámb 
Mihály ismert székesfehérvári főp 
eér szaktársunk ugyanott a régi jóh - 
„Fehér bárány" fogadót megvet . 
amelyet megfelelően berendezve
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átalakítva május l  én nyitja meg. 
Jámbor Mihály szakavatottsága a régi 
üzlet jó  menetét biztosítani fogja. 
Kívánunk sok szerencsét!

Tatatóvároson a Bozmánszky-féle 
véndéglőt Szattelberger Mihály ottani 
ismert iparos vette át.

Better Emil Erdélyben s a székely
főváros: M-Vásárhelyen előnyösen ós- 
mert főpincér és v. vendéglős az Otthon 
kávéházat átvette, s azt csinosan be
rendezve nlpar kávéházit címen vezeti 
tovább. Better szaktársunk üzletét a mu
latós világhoz tartozók szivesenlátogatják.

Sopronban a »Déli vasut« fogadót 
Sárközy Ferenc, az ottani Pannónia 
fogadó ösmert vendéglőse május elejé
vel átveszi. Vállalkozásához sok sikert 
kívánunk.
Üzleti eladások rekordja. Grosz Ödön 

üzlet eladási és vételi irodája nagy sikeréről 
az utóbbi időben megjelent összes lapok meg
emlékeztek. Grosz sikeréhez újabban a hűvös
völgyi „Fácán" nagy vendéglő eladásának le
bonyolítása járul, amelyet az ö közvetítésével 
Szabó Lajos péeeli vend. szaktársunk vett át.

Kassai Béla Aranyosgyeresen a vas
úti állomással szemben lévő vendéglőt 
ez év elejével vette át s azt megfelelően 
újra berendezte. A tiszta, csinos ven
dégfogadó az Aranyos és Maros vidé
kén megforduló idegeneknek kellemes 
szálló és találkozóhelyét képezi.

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

Benkő János volt debreceni főpincér cs ké
sőbb ózdi vendéglős hollétét Eke Lajos (Sepsi
szentgyörgyi egy lev. lapon kéri tudatni.

Dubrova Károly pincér tartózkodási helyét 
illető érdekében egy lev. lapon kéri tudatni 
Iórányi József irodája Pécs, Mayláth-tcr.

Horváth József, a nagyváradi vasúti ven
déglőben hosszabb ideig volt éthordó hollétét 
P. A (Kolozsvár, Kikaker-kávéház) kéri egy
I.-lapon tudatni.

Papp József ismert fővárosi ven
déglős a VIII. kér. Aggteleky- és Nép
színház utca sarkán levő vendéglőt 
átvette és azt Rákóci címen vezeti 
tovább. A jónevü üzletet a közönség 
sűrűén látogatja.

Muhr József ismert soproni fogadós 
szaktársunk, ugyanott a Pannónia fo
gadó éttermét és sörcsarnokát veszi át 
a jövő hó elejével. Jó konyhája és jó 
borai a jónevü üzlet menetét biztosítják.

Kalocsai Simon, Kolozsváron az uj 
színházzal szembeni kávéház volt 
tulajdonosa u. ott. a Deák Ferenc-téren, 
a Nemzeti kaszinó mellett egy csinos 
kis kávéházat rendezett be, amelyet 
„Színház kávéház“ címen e hó elejével 
nyitott meg.

Touzorisz Lajos a IX. kér., Közvá- 
góhid-utca 12. sz. alatti (Springer-féle) 
vendéglőt megfelelően átalakította és 
berendezte. Borai és jó  konyhája miatt 
üzletét nagy számmal látogatják.

Groszfeld Manó, a dévai Központi 
kávéháznak volt r.-íizetó'pincére, u. ott

a Nemzeti Kaszinó étterme és kávé
háza vezetését vette át. Szakszerű ve
zetése mellett az üzlet már is szép 
lendületet vett.
Hely-változások. — A hűvös

völgyi Fácán nagyvendégiő föp. állását Grosz 
Dezső és Máthé Lajos foglaltait el. Kolozsváron 
a Pferchy-féle étterem főp állásátP/ercfty József 
foglalta el. U. itt a Nemzeti Kaszinó fizetőp. 
állását Lénk Kajetán nyerte el. A sétatéri 
Kioszk nagyvendéglő főp.' állását újból Grob 
Károly töltötte be. Borszéken a nagy-fogadó 
föpincéri állását Weiszberger József és a 
Püspökfürdö föp. állását Dancs István fogják 
betölteni. Somogyszobbon a vasúti vendéglő 
I II. osztálya éttermi lizetőpincéri állását Rátz 
József tölti be." Bilzó István Mohácson a vasúti 
vendéglő föpincéri állását foglalja el. Nagy
kanizsán a Korona káveházban Krisch Mátyás 
főp. mellett Stankovics Sándor mint segédp. 
működik. Alsólendván a Korona f- gadó ven
dégszobái föp. állást Szalay Imre cs a Tüske 
vendéglő főp. állását uiból Kardos József fog
lalta el. Marosvásárhelyen a László fogadó 
föp. állását Takáts Lajos foglalta el. Lakner 
Lajos u itt m. étlapiró éth. foglalt állást. A 
Korzó kávéház főp. állását Gerley László töl
tötte be U. itt ni. r.-lizetőp. Nudved Ferenc 
és in. s.-pincér Siholaszler Károly működnek. 
Gyulafehérváron az Kurópa kávéház főp ál
lását Weber Márton újból elfoglalta. Kiss 
László a Hungária kávéházba mint regg.-fizetöp. 
lép be. Vohák József a Hungária étterme főp. 
állását töltötte be. Déván a Fehérkereszt fo
gadóban Bója Ferenc főpincérrel Buzder Jó
zsef m. r.-fizetőp. működik. A Központi kávé
házban Steiner Ferenc főp. mellett Benedek 
Mihály r.-fizetőp. állást foglalt. Nagyváradon 
a Korona kávéház föpincéri állását Hojfinann 
József töltötte be. Ugyanitt a Rovat kávéház 
föpincéri állását Schvartz Béla és a Bihar ká
véház föpincériállását Braun Ferenc foglalták 
el. Garger Pál a nyíregyházi Korona fogadó 
föpincéri állását töltőt’ e be. Halász József 
a kaposvári Korona fogadóban éth. állást 
nyert. Fáncsik János a miskolci Széchenyi fo
gadó főp. állását töltötte be. Borsodi József 
u. itt s.-pinc. állást nyert. Gadavics Kálmán 
Esztcrházán a nagyfogadó föp állását foglalta 
el. Csornán a Szarvas fogadó föp. állását 
Schmuck János, az Angyal fogadó főp. állását 
Soós Kálmán és a Bárány vendéglő főp állá
sát Kaszás József töltik be. Maty Eudre 
Győrött a Kisfalu iy kávéház éjjeli föp. állását 
tölti be. Talán az Eszterházy fogadó kávéháza 
főp. állását Heitz Imre foglalta cl. Pápán a 
Hungária fogidó kávéháza főp. állását Tonnesz 
Ede tölti be. Tapolcán a Balaton szállodában 
Székely Károly mint éth. nyert alkalmazást. 
Szombathelyen a Széli Kálmán kávéház föp. 
állását Hajcskó Sándor foglalta e l ; u. itt a 
Hungária kávéház főp. állasát újból Wollin 
Károly töltötte be. Kőszegen a Karner kávébaz 
föp. állását Kiss Imre loglalta el. A sopron- 
megyei Savanyúkút fürdőn a „Bclevue" fo
gadó étterme föp. állását Kalina Károly fog
lalta el. Sopronban az Erzsébetkerti (Neuthof) 
nyári nagy vendéglő főp. állását Ex inger Gusz
táv és Nika Vince kartársaink loglalták el. A 
Fehcrrózsa fogadó főp. állását Erős István 
tölti be A vasúti vend. főp. állását Schmidt 
Márton töltötte be. Oppeltz József a verseei 
Hungária fogadó föp. állását foglalla el. Pécsett 
a Nádor-fogadó é'termében Kurtz János föp. 
mellett in éUapiró Sleer Kálmán és Nagy 
B >Ia éthordó működnek.

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 szakács, 100—100 korona fizetés
sel julius 1-re Bázna fürdőre kerestetik. Cim 
a „Fogadó" kiadóhivatalában.

n y í l t -t é r .*)

Nyilatkozat.
Herceg Sándor Csáktornyái vasúti vendéglős 

által feltalált 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 leszűrt bor kristálytiszta, 
izéből, erejéből nem vészit és lő  percnyi 
működés alatt 10—12 liter bor szűrődött le.

Csáktornya, l'JU7. február 17.
Petrics Ignác. Antonovics József.

Csáktornya nagyköz- Neubauer Mátyás.
ség birála. vendéglősök.

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

kávéházi ezüstnemüek, egy biliárd asztal, dá 
kők, stb. a legszebb kivitelben és mind uj álla
potban - jutányosán eladó. Moger József ven
déglős, Kaposvár, Berzsenyi-utca (Fehérló-ven- 
déglő. j -  4

Kiadó kávéház.
Vidéki jóforgalniu városban egy’ kisebb éj

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

Nagy szálloda,
étterem, kávébáz, nagy terem és 18 — 20 szo
bával átadó. Vételár 12 ezer frt. Évi bér 2100 
frt. Fölvilágositást komoly vevőknek a kiadó
hivatal nyújt.

El- vagy átadd Rdaétídz
Élénk forgalmú városban, megyei székhelven 

egy régi fönnálló és jól látogatott kávéház
eladó (5ö00 írtért) vagy napiber mellett kiadó 
amely eset ben 2500 frt. óvadék szükségelte
tik). Cim a kiadóhivatalban. s c

Eladó beszálló vendégfogadó,
melyhez egy jómenetelü éjjeli kaváház, ven
déglő, 4 vendégszoba, lovak és kocsik szá
mára nagy udvar és istállók tartozik, — 5000 
koronáért eladó. Mostani bérlő, kit súlyos 
betegség késztet az eladásra, az üzleten 6 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 talpat-* a) 
gyufa- és sótartók (porcéban és alpacca) stb., 
mind jó állapotban és mérsékelt árban. László 
György fogadó-tulajdonosnal. Marosvásárhe
lyen. i 3

*) E rovatban foglaltakért nem v&llal felelősséget a
szerkesztőség.

HÉTRŐL — HÉTRE.
Purimi örömek.

Egy székelyországi főpincér szaktár
sunk (régi hü előfizetője a Fogadónak) 
intézte hozzánk ezeket a sorokat.

Igen tisztelt Szerkesztő ur! Mint a 
Fogadó március 15-iki számából olva
som, a Magyar Vendéglős és Kávésipar 
cimü lap szerkesztői veszekedett nagy 
purimot cs..plak annak örömére, hogy 
a vendéglős sörgyár alapitó bizottsága 
föloszlott. De elolvastam (és hozzá nagy 
figyelemmel) a Barta Béla elvtárs urat 
elmarasztaló törvényszéki Ítéletet, is. 
No hiszen, ha ez az Ítélet véletlenül 
Malsád munkatársukat marasztalja el,
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—  akkor lőtt volna ám csak nagy öröm
— Jónásoknál! Hát csak had' örüljenek 
az If’urns-ok . . .  én kívánok nekik 
hasollyó és több ilyen örömöket! . . . 
Tisztelő híve Schönman Mihály.

Elment c tél . . - 
Elment a tél, elment hava,
Elmúlt hidegsége, fagya,
Enyhe tavasz száll a földre,
Zöldűlö mező s berekre.
Zöldül mező, zöldül berek,
Napfény árad, napfény rezeg.
S amerre csak napfény rezdül,
Madár szólal, ének zendül.
■ ■ Jöjj szép tavasz, jöjj napsugár, 
Derülő szivünk vágyva vár;
Hozz madár dalt, hozz világot,
Hozz szerelmet s boldogságot . . .

Maisad fános.

Üzlet átvétel.
Bizalom — az ügyvédi erényben.

Két osztrák ügyvéd nemrégen nagy- 
telket vett, melyre elhatározták, hogy a 
mai legmodernebb fogadóknál is mo
dernebbet fognak épittetni. A fogadó
nak 100 szobát, nagy elegáns kávéhá
zat és éttermet, (bár ez utóbbiról le
mondhatnának a nagy hús drágaság 
miatt) oszlopos csarnokot, fölvonót em
berek és kocsik számára, vigalmi ter
meket, nagy kaszinót katonatisztek ré
szére — és mindezt igen sok amurettel 
és hasonló cifra figurákkal, stb. stb. 
szántak. Mikor pedig e tervek alapján 
lebontották az ósdi épületet, bementek 
egy wieni kávéshoz, s azon ürügygyei, 
hogy mit szól mindezekhez, fölajánlot
ták neki a leendő hotel bérbevételét. — 
Hát —  schön, sehön! —  mondta a 
wieni szaktárs ... Ehhez a hotelhez a 
newyorki Astor, a londoni, párisi és 
wieni >.Grand«-ok csak alfele »einker 
gasthau3«-ok. £s elreferáltatott magá
nak tüviröl-hegyire mindent, megtudván, 
hogy az évi bér 60— 70 ezer korona 
körül forog, s hogy ezenkívül a vigadói 
tánctermek jóvedel mezesét, úgyszintén a 
kaszinót és egyéb helyiséget illető több 
jogot maguknak tartanak font a tulaj
donosok : szóval, amikor a másfél órai 
tanácskozás folyamán minden kis dől 
got megtudott, — a wieni kávés igen

nagy komolysággal igv szólt a hotel 
tulajdonosaihoz: —  »K i venném ezt a 
leendő hires szállodát, ha tulajdonosai 
nem volnánaK prókátoroké

Szerkesztői üzenetek.
Somogyi olvasó. Hát bizony valami helyes, 

de Krisztusi cselekedetnek meg épen nem ne
vezhető az, ha Ön egyes és mind szellemi 
mind testi erejében teljesen elgyengült agg 
embereket kis gyermekekhez hasonlóan meg- 
liintáztat, vagy á szamár hátára ültet. — Az 
aggokat felni és tisztelni kell ! — mondd az 
időben a mi L tunk, s ön t. szaktársunk ahelyett, 
hogy ezt a nemes dolgot gyakorolná, áprilist 
járat az ugyancsak öregségi gyengeségben 
lévő szegény „ V. L  -val.“  Vagy nem-e ennek te
kinthető az, ha ön a „V L “ -tói egyes 
dolgok iránt csak azért kér tájékozást, hogy 
azon aztán, a saját szavaival élve: egy jót 
mosolyogjon. . . Különben ön írja azt is leve
lében "(amit ugyan mi is jól tudunk) hogy a 
,, V. L." a vele egy húrou pendiilö M. V. K. /.- 
ra a vendéglősök bőrére szövetkezett, négy 
bpesti sörgyártól bizonyos nagyobb összegű 
pausáléval (évi szubvenció) lesznek megfizetve, 
s ennek fejében a kartel' gyárakat hirdetni, 
reklamálni és róluk minden esetben csak jó t 
mondani tartoznak . . S miután ebből teljesen 
kiviláglik az a logikai összefüggés, hogy eme 
jámbor szaklapoknak nemcsak a „Fogadó" 
által progagált vend. sörgyárát de a karteles 
sörgyárak érdekei veszélyeztetésére alakítandó 
többi vidéki fözdéket is grundolási mániának 
kell kijelenteni, és ettől óva intelmezni a ven
déglősöket, amit ha nem tennének, a szájukra 
üt a kartel (pardon, elvonná töltik a már is 
egyedüli létalapot képező pausalét. .  . ) szóval, 
mindezeknek világos tudatában lévén, igen 
csodálkozunk, hogy t. szaktársunk a „V  L.“ 
elgyengült öregségét mégsem tiszteli, hanem 
pojácaként bukfenceket hányat vele, — véle
ményt kérve tőle fentiekre nézve. Másik kér
désére csak annyit, hogy a Somogyi V. L. és 
a „V. L.“  jól szerkesztés, helyes stilisztika és 
komoly újság tekintetében oly távlatba esnek 
egymástól, mint Apáthv egy.-tanár és egy bocs- 
koros oláh néptanító. Más szavakkal; Mucsa 
nem Somogybán, hanem Budapesten a „V. L.“ - 
nál található. Ezt a valóságot egyébként a 
V. L maga is igazolja a szabadkai sörgyárra 
vonatkozó üzenetével, ahol ugyanis a báli 200 
korona nem sörgyár alapitási hanem próba- 
kutfurási költségekre jövedelmeztetett.

T. L szerkesztösege. A múlt lapunk zártakor 
vett de már előzőleg tudott hymen liirért há
lás köszönetiiak. Jóindulatuk és szives figyel
müket kérjük irántuuk máskor is. Üdv!

K. B. H. Nánás. Kérdésére azt válaszolhatjuk, 
hogy igen. Az italmérésről szóló törvény sze
rint a finánc kiróhalja a bírságot. Ha azonban 
vannak okok, hogy pld. nem a kérelmező mu
lasztása folytán késett az engedély kiadása, 
hanem a péuzügyigazgatóság késleltette a ki
adást, akkor inegfelebbezhető a kirovás és 
sokszor eredménnyel is jár. Egészen akkor

sem szabadul a bírságtól, de mérsékelni szokták*
A törvény ugyanis azt mondja, aki engedői\ 
nélkül italmérést nyit, kihágást követ el és 
hirságoltatik. Igen gyakran történik azonban, 
hogy a kérvényező nagy anyagi vés* lesé eV. 
folytán n§m várhatja be az engedély kiadás-a 
lehat megnyitja az üzletet. A finánc ekk<> 
igen hamar ott terem, felveszi a tényállást 
(úgynevezett tényleirást) és jön a nirsagkirov. 
hamarább mint az engedély. Hát ez bizony haj. 
amelyen csak a pénzügyminiszter segíthetne 

D. M. Győr. A föld mozog, a sziklák tömö
rülnek, de az ágyuk bömbölését ,‘ Tniv. . .i 
még most se halljuk. Mindazáltal — az érdem
rend nein marad el Tábornokunk, a Schef de 
brigádé és táborkarunk szívesen köszönti. — 
8. J. Bpest. Jelzett lap vissza jött, de a másikat 
azonnal menesztettük. - V. Kaposvár. G. J. 
címét nem sikerült sem itt sem amott meg
szerezni. — Sch. A. Nagykároly. B. kérésének 
készséggel tettünk eleget annál inkább is, mert 
mi a türelem emberei vagyunk. Szives üdv ! 
— L. L. Körmend. B. előfizetését vettük, lapot 
menesztettünk. Előfizetés okt. 1-én válik ese
dékessé- Szives köszöntés. — K. Gy. Zilah. 
Kérdezett „Kávés és vendéglős szakközlöny" 
szerkesztősége Erzsébetfalván, nyomdája Bpest, 
V , Bátori-utca (Krausz nyomda) létezik. - - 
Sz. A Nagykanizsa. Golyóbis kicserélés és 
azonnal való küldés intéztetett. üdv! -  F. J. 
Miskolc. Tudósitását vettük és üdvözlet a/, 
ottani derék kartársaknak férfias magatartá
sáért. Reméljük, a nemzetközi agitátorokat igy 
ebrudalják ki mindenütt. — Marci. A „Valami
kor réges-régen"-t megtalpalva valamelyik kö
zelebbi számunkban hozzuk. — Győri vigadók. 
A maflák mellől küldött jó kivánalokért szives 
köszönet és — köszöntés. T. G. Gyómiklós. 
Az örmény szerkesztővel kapcso'alos nagy 
pör csomóját a segesvári Petőfi kardjával kel
lett volna ketté vágni. Szives üdv!

R. A.-nak.
Baj, vész s rágalom, legyen bár özön, 
Mindezt lerontja egy csöpnyi öröm;
S ezt tette az a pár őszinte szó. . .
Áldjon meg érte a Mindenható! M. J.

Étterem, sörcsarn&k városban (megyei
székhelyen) — visszavonulás miatt — eladó. 
Vételár 5000 frt. Bővebb felvilágosítást a 
„Fogadó" kiadóhivatala nyújt 1— 1
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F IS C H E R  J Ó Z S E F  szénsav-, sz ifonkupak-, sz ikvizgép  és m echanikai gépgyára
Budapest, VII., Rákócí-ut 66. (Központi pályaudvar közelében.)

M irln n cár i ■ sziktfiz9éP» rendkívül Op SÖÍ- és borkimáTÖ- szekrények, hütöszek-
UJUUliaay. künnyen kezelhető,—

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

rények mindennemű ki
vitelben. — Különlegességek: Törvényi
leg védett tulipán jelvényü szifonüvegek 
és kupakok kizárólag F ISC H ER  JÓ Z SE F  

gyárából szerezhetők be.
Árjegyzéket, berendezési tervezetet és egyéb idevonatkozó tájékozás készséggel nyujtatik.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvi indájában, Budapest, Y11., Dohány-utca 12. szám.




