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A tisztelt Olvasó közön
séghez !

Amidőn az elmúlt évben Pécsett, a 
nevezetes jó borvidék eme szépséges vá
rosában „ Vendégfogadó“ szaklapomat 
megindítottam, a m. tisztelt közön
ség rokonszenvének oly megnyilvánu
lásával találkoztam, amely még inkább 
meggyőzött arról, hogy egy jó szak
szellemben szerkesztett és a mi foglal
kozásunkhoz fűződő érdekeket felkaroló

Szerkesztő és laptulajdonos
Flór Győző.

Á m. tisztelt közönségnek ez az igaza 
őszinte és mind szélesebben megnyilvá
nuló rokonszenve és jóindulata birt arra, 
hogy ■ szaksajtói működésemet tovább 
folytassam. Amire egyébként erkölcsileg 
is kötelezve éreztem magamat és pedig 
azáltal, hogy a Kisvendóglős-ben ez uj 
lapvállalkozás híradása és többszöri köz
lésével a t. olvasó várása mintegy e lő 
készítetett ezen lay eseményére. Ennek 
a várakozásnak és ígéretnek óhajtottam 
legfőképen eleget tenni, amidőn — a volt

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest. Kerepesi-ut 13

/A[  Pá

Céljaink.
Pártolásra felhiró vezércikk-.

A „Fogadó“ meginditása hiányt 
töltött be, tehát közszükségletet pótol.

Megjelenése előtt a hazai vendéglős 
és kávósipamak nem volt orgánuma, 
amely céljaiban ez iparág munkaadói 
cs munkásai érdekeinek szolgálatút pro- 
grammszerüen egyesítse a hazai borter-

ós minden irányban megvédő szaklapra 
feltétlen szüksége van.

Ezen lapom megjelenését egyéb
ként legszívesebben azok fogadták, akik
nek szellemi szükségletét közel négy 
éven keresztül a volt szegedi „Újkor" 
cimü szaklapom elégítette ki. E jó kö
zönség a Vendégfogadó-bán azonnal föl
ismerni vélte a tartalmában mindig 
gazdag, változatos és a kizárólag 
szakérdekekkel foglalkozó régi mi 
lapunkat (ahogy általában az Újkort 
nevezték). S ugyancsak ezt látták a 
Kisvendéglós-hen is, amely szerkesztésem 
alatt szintén hasonló közkedveltségnek 
és támogatásnak örvendett.

szegedi „ Ujkor“ folytatását — a „Fo
gadó"-t az ő jó ösmerösei és tisz
telt olvasói közé a mai nappal útnak 
bocsájtom. Fogadja a mélyen tisztelt 
közönség oly bensői bizolammal és jó
indulattal, mint a milyen igaz hűséggel 
ez a lap kívánja és fogja mindenkor 
teljesíteni az ő közönsége és az egy és 
mindnyája érdekei körül való szaksajtói 
hivatását.

Amidőn lapomat a m. tisztelt olvasó 
közönség szeretetteljes figyelembe és 
pártfogásába ajánlom, maradok hazafias 
és kartársi tisztelettel

F ló r  Győző
a r Fogadóu szerkesztójeéskiadója.

melés és idegenforgalom érdekeinek szol
gálatával.

A közjóért való munkálkodásnak kü
lönféle utak állanak rendelkezésre. A 
„Fogadó" ezek közül azt válasz
totta, amelyiken együtt haladhatni úgy 
a vendéglősök, kávésok és pincérek, — 
mint az ezen iparággal szoros vonatko
zásban álló hazai és idegenforgalom, 
a borgazdaság és söripar érdekeinek 
előmozdításáért.

Magyarország fölvirágzása elsem kép
zelhető kincset érő szőlőterületeink hasz
nos kamatoztatása, borgazdaságunk cs 
idegenforgalmunk intensiv fejlődése, len
dülete nélkül. Ez a feltétel pedig igen

Lapunk ggyes száma 36 fillér.
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szoros kapcsolatban áll a honi vendéglős- 
ipar boldogulásának feltételeivel. — Nem 
ellenlábasa, hanem kiegészítője, segítő 
társa egyik a másiknak.

A „Fogadó* az egyazon talaj
ban gyökerező érdekeknek összhangzatos 
ápolását vallja programmtételei egyik 
legfőbbikének s az igv kijelölt utón akar 
és fog haliadni tántorithatlanul. becsü
letes következeteséggel minden körülmé
nyek között. Ennek a célnak nyílt ki- 
f jezéseként áll a Fogadó-nak már
• hiiében is. hogy az egyúttal a hasai 
és idegenforgalom és borgazdasági (bor
értékesítés) érdékek szakközlönye is.

A „Fogadé,* céljai közt első sor
ban a főhelyet ezenkívül a magyar 
pincérség társadalmi életének fejlesztése 
és kultiválása foglalja el. Lapunk szel
lemi munkásait különben is elvek s a 
piiuérek társadalmi küzdelméhez fiizódó 
tradíciók kötelezik. Olvasó közönség ütik i s- 
tneri a múltban ezen téren folytatott mun
kásságunkat s ezt a munkásságot hisszük, 
hogy az J beleegyezésével iktathatjuk ide, 
mintegy bizonyitékul az újból felvett 
harcnak jogos folytatásá"a.

A „Fogadó* munkásai büszke ön- 
zérzettel szegődhetnek őreiül a ven
déglős és kávésipar egyetemes érdekeinek, 
mert e pályán nevelkedve tol, hosszú 
évek gyakorlati tapasztalati segíti őket 
az újság csináláshos szükséges szellemi 
készültségnek használatában. S bízvást 
el is mondhatják magukról minden kér
kedés nélkül, hogy ók tudják, érzik, mi 
az. ami ez iparososstály tagjainak örö
met. bút. bánatot és vigasztalást hozhat.

Erre az erkölcsi illetékességre s Dyil- 
tan kitűzött programmunkra támaszkodva 
fordulunk mi most a v Fogadó'-nak 
minden olvasójához, segítsen minket 
kifejtett céljaink sikeres szolgálatához 
azzal, hogy lapunk fentartéisához előfize
tésével járuljon hozzá'

Ez a legkevesebb amit kérhetünk s

T Á R C A
Az első fogadó
A rínfogadós meséiből.

I r ta : Boto:.
.Aranyos tubicám. édes kicsi szentem, 
• lyere ide gyorsan s adj egy csókot menten.“ 
De a gonosz lyány a szemem közé nevet... 
„Hát látott immár a világ szeme ilyet!"

Majd hirtelen aztán pici piros ajkát. 
Szemem elé tartja s agy kinálja csókját; 
De hogy megcsókolnám, nagy gyorsan

elkapja . . .
Könnye is kicsordul oly jót kacag rajta.

S évelödik velem : .ugyan bátya mondja. 
Hogy lehet mindig a leányokra gondja ?— 
S tüzes szeme párja rám mosolyog,

ragyog,
Mert tudja hogy én már öreg ember

vagyok.

ennek fejében a ^Fogadó* meg
erősödése és fenmaradása bizonyára 
eléggé értékes ellenszolgálat lesz min
den hazafiasán gondolkozó olvasónk 
szemében

S hogy a kölcsönös támogatás minél 
könnyebbé válhasson, a „Fogadó“ 
előfizetési árszabálya oly megfelelő ala
pon van megállapítva, hogy annak tel
jesítése igazán nem lehet lerhes senkinek 
sem. A _Fogadó“ előfizetése — vendég 
lős. kávés és főpincéreknek —

egy évre lé! korona, félévié 6 korona. 
Éthordók, Il-od szobapincérek, kávéh. 

segédpincérek stb. szakmabeli alkalma
zottaknak a „Fogadó“ előfizetése — 

egy évre 8 korona, félévre 4 korona. 
Ezen kedvezményes előfizetési összeg 

egy, legfolebb két részletben (hat-hat 
hóra terjedöleg) eszközlendő. Az előfize
tési pénzek beküldését legcélszerűbb 
postautalványon intézni.

A hazafias és jóindulatú szakközön
ségnek pártfogását újból kérve vagyunk 
hazafias üdvözlettel

a ..Fogadó4*
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Eazai és idegenforgalom 
és a mi iparunk.

Irta: Gidiiisz.
Petőfi Sándor, egyik gvöngyörü dalá

ban a magyarföldet Isten kalapjára, b>k- 
réfának szánta. Mert — énekelte:

Ha a föld Isten kalapja,
Úgy hazánk bokréta ra jta  . . .

A dalnokok királya eme sokat mondó 
poétikus szavaival azonban nemcsak az 
5 saját költői érzelmeinek adott kife
jezést. hanem annak a nézetnek is, amit 
e szép kincses földről általánosságban 
vallanak, hogy: „Magyarországnak ter-

De azért ha egyet kacsintok reája, 
Rózsapirba borul mint a két arcúja:
És oda ül mellém s fülembe csacsogja: 
„Megcsókolom hogyha még egyszer 

elmondja . . .

...Hogyha elmeséli még egyszer oly szépen, 
Azt amit elmesélt valamelyik héten; 
Két csók is lesz bátya!—mondja olyan

súgva,
Hogy ihég a füle is bele van pirulva.

„Hát jó, áll az alku, te kis boszorkányom, 
De a két csók kevés, legyen taláu három ; 
Aztán a ráadást sem lehet kihagyni, 
Egyet foglalónak szintén szoktak adni.

így ni. szép galambkám, — és most 
figyelj szépen; 

Nagyon régen volt az. igen-igen régen, 
Hogy a mostani szép mindenség helyében, 
Ureség és csönd volt roppant sötétségben.

Nagy dolog volt ezen változtatni, tenni, 
Semmiségből ég, föld és embernek lenni:

mészeti adományokban, széles e világon 
nincsen párja*.

A dologban egyébként az a különös, 
hogy ezt a tiszta szinigazságon alapuló 
nézetet nem mink, magyarok valljuk, 
hanem azok a külföldiek, akik szép tájat 
látni, hébe-hóba mihozzánkis elvetődnek. 
Amikor már a télen is tavaszi derűt 
sugárzó Déltirolt, a gyönyörű narancs
ligetes Italiát és az Álpesek fönséges 
szép vidékeit bejárták, — kerülnek el 
mibozzánk is és az itt egyszerre annyi 
változatban eléjük táruló csodásbnál 
csodásb tájak láttára hangoztatják az 
elragadtatás szavaival ezeket a kijelen
téseket :

„Bár csak legelsőbb is ide jöttünk 
volna ! . . .  Ily csodás dolgokat sehol 
a világon nem lehet látni, mint ebben 
az országban!“ — Es több ehez ha
sonlókat . . .

De nincs is ilyen szemet-lelket elbá
joló földrész ezen a golyóbison. Azokat 
a gyönyörű és ezer színekkel megfestett 
díszleteket, amiket a nagy színművész 
Természet — bércek tetején és hegyek 
oldalán, rónák szélen vagy folyók és tavak 
partjáu rendezett el, — emberi szem nem 
láthat sehol, egy földrészen sem. — 
Tavakat bércek tetéjen, remek művészi 
alkotásukat hegyek belsejében és egy 
csupa üdülő helyekkel, fürdőtelepekkel 
s hő- és hidegforrásokkal körös-körül 
vett szép darab tengert. — hol merre 
és mely országban lehet látni ? . . .

De nemcsak a tájak szépségében 
pazar és gazdag ez az ország ; ózondus 
levegőt árasztó erdős völgyei, friss élet
erőt és egészséget ontó gyógyforrásai
ban még gazdagabb. Egy valóságos 
feneketlen kincsesbánya. Amelyet kiak
názni késő évezrek múltán sem lehet.
S amely rengeteg kincseket érő anyaga- 
és területeinek mérhetlen kincsekre való 
váltásával; egy ország negyven milliónyi 
népének boldogulása és megélhetésére

El is fáradt az Ur ezen nagy munkába’ 
ügy hogy mingyártfölment égi országába-

Ottan lefeküdt és aludt hosszan s nyugton, 
Mialatt a földön szaporodtak folyton; 
Egyre szaporodtak, egyre többen lettek, 
Halni ritkán haltak, mindigcsak születtek.

Mire észre vette az Ur magát ott fönn, 
Az ember egészen elterjedt a főidőn; 
Faluk és város megsokasodának,
S volt nagyon forgalmas képe a világnak.

„Tyűk! az áldóját de elnyomott az álom, 
Sz’ egész változás van azon a világon: 
Péter szógám!- s az Ur ásított egy nagyot, 
Aztán serényen az öltözésbe kapott.

S folytatá végével az öltözködésnek: 
„Tán nem tenne roszat az egészségünknek. 
Ha egy kis testmozgást eszközölnénk

rajtunk,
Úgyis oly rém sokat pihen tünk,aludtunk.*

(Yőge követezik.)
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Knappé Jáno3 Bndapest.

Sziringer l’ál és családja Budapest.

állandó s nagy haszonforrást biztosit. És 
— még sem boldog a magyar!

Eme sorozatban folyó cikkemnek egyéb
iránt az volna a célja, hogy ami szakközön
ségünkkel megkedveltessem, megszerettessem 
azt az eszmét, amely a hazai és idegenfor
galom fejlesztésével kapcsolatosan — a köz- 
gazdasági hasznon kívül — elsősorban is a 
mi iparunk fóllenditését és annak egy nj és 
nagy haszonforrását szolgáltatja. Másodsorban 
pedig hogy kimutassam s az illetékes körök
kel lehetőleg megértessem, hogy fürdő- és a 
hazai idegenforgalommal viszonyló minden 
nyaraló és kiránduló ügy kérdésnél az ezen 
dolgok s intézésekbe való bevonása a vendég- 
lösiparhoz tartozóknak — úgy álladalmi min t 
közgazdasági (és közvagyoni) szempontból is 
első és legfontosabb érdek. Valódi természeti 
kincsekkel megáldott fürdő- és nyaraló telepek 
jó menetele és fölvirágzása illetve vezetése — 
jó szakszellemü vendéglősök (és a hozzátar
tozó szakmunkás) kezek irányítása nélkül el
képzelhetetlen dolog. És ez — egyelőre — 
mindent megmagyaráz . . .

Folyt.

Egyletet, szövetkezetét
Ope. ügyek.

A „Magyar Orsz. Pincér-Egylet
ez idei r. évi közgyűlését május hó 
17-én, délelőtt Szegeden a Tissza-szálloda 
dísztermében tartja a következő napi
renddel: 1. Elnöki megnyitó. — 2. Iga
zolvány és megbízó levelek átvizsgálása. 
— o. Igazgatósági jelentés. — 4 Szám
vizsgáló-bizottság jelmtés. —  5. Zárszá
madás és felment-vény. — 6. Alapszabály 
módosítás. — 7. Választások ( Igaz
gatóság és választmány kiegészítés). — 
8. Indítványok és a jövő évi közgyűlés 
helyének megállapítása.

(Az Ope. vezetése).
Az Orsz. P.-Egylet ezidőszerint úgy 

áll vezetőség dolgában hogy elnöke 
(miután Szüts L. vendéglős lett) nincs, 
mig Balika Gy. alelnöksége, aki Sziits- 
nek lett társa a vendéglőségben, szintén 
megszűnt. De Olmósi József, aki az

elnöki és volt felügyelői állások meg 
érvénytelenülésével az intézetnek elnök- 
helyettese l e t t s z in t é n  lemondott ezen 
tisztéről. Az Ope. tehát ideszerint veze
tőség nélkül volna, amit azonban a 17-éu 
tartandó Szegedi-közgyűlés pótolni tog. 
A vezetést addig is az igazgatóság tagjai, 
különösen akik a megalakításnál vittek 
dicséretes szerepet, intézik s mondhatni 
megfelelő sikerrel — a jelen körülmények 
között.

(Választás cs alapszabály módosítás).
A 31. Orsz. P  -egyesületnél megüre

sedett elnöki, alelnöki és háznagyi tiszt
ségek a 17-én tartandó szegedi kon
gresszuson töltetnek be, melyre nézve 
a hivatalos jelölésűk ma'r megtétet; ek. 
Miután pedig a közgyűlésen alapszabály 
módosítás is történik; a testületnek 
e io életbevágó kérdését akként 
ajánlatos és szükséges keresztül vinni, 
hogy az Egyesületnél a tiszteletbeli és 
igazgatósági tagokon kívül; a fizetett- 
tisztségek is mind e szakmából kerül
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jenek ki. Ugyanerre vonatkozólag első 
és elmulaszthatlan kötelessége a veze
tőségnek. hogy a helyeszközlést intéző 
ügyvezető állást, mely az „E gyesület
nek úgyszólván legfontosabb részét, 
képezi, oly egyénnel töltse be, aki nem- 
c-ak a betöltendő állásoknál és az üzleti 
körökben bír kellő szak- és általános is
merettel, hanem aki ezenfelül teljes köz
bizalommal is rendelkezik. A jelenlegi 
ügyvezető, ez állásnak eme szükséges 
kell-keivel nem rendelkezik, ép ezért az 
igazgatóság figyelmét nem mulaszthat
juk el újból is felhívni ezen legelsőrendü 
kérdés megtelelő megoldására.

(Az orsz. p.-egylet céljai.)
Az országos pincér-egyesület kezde

ményezői főcélul a következőket álla
pították meg.

1. A tagok díjtalan helyeszközlése.
2. Önsegélyzés. (a helynélküli tagok 

kölcsönnel való segítése):
3. Betegsegélyezés (melynek életbelép

tetése azonban a kerületi betegs. való 
tekintettel a körülményektől tétetett 
függővé);

4. Önképzés (Önképző körök létesítése), 
szakoktatás, a szolgálati idő és fizetés
rendezési kérdések megoldása.

Az orsz. P.-egylet egyéb főbb célját 
képezi a borravaló megszüntetési kér
dése is. mi azonban a jelen viszonyok 
rendezetlensége miatt kinyilvánítva eddig 
nem lett.

Folyt.

A „székesfővárosi Kisvendéglősök és 
Kocsmárosok Ipartársulata Springer J. 
elnöklésével április bó 14-én tartá r. 
évi közgyűlését, melyen mindekelőtt az 
ipartársulat cimét „Budapesti kocsnaí- 
rosok ipart,árstilatá^-xa változtatta. A 
közgyűlésnek ugyanekkor kellett volna 
betölteni a Drcchsler X. lemondása foly
tán üressé vált elnöki tisztet, melyre 
azonban Springer József elnökjelölt 
megválasztását egy-két tag indokolatlan 
agitációja meghiúsította. Az ipartársu
lat ezen pártos tagjai e cselekedetükkel 
testü’etilbnek határozottan nagy ká
rára és hátrányára cselekedtek, mert 
Springer-nél hazafiasabb s a Társulat 
érdekében ügvbuzgóbb, szorgalmasabb 
és áldozatkészebb elnököt keresve sem 
találhatnak. Ezt jó lesz megjegyezni az 
Ipartársidat érdekeit őszintén szivükön 
viselő tagoknak.

A mi családunk. 
Képeinkről.

I r ta : Tamás.

írhattam volna fenti cim helyett: a 
mi ösmeröseink vagy jó  (ismerősök, mert 
mind a két kifejezés talált volna. A 
mi ismerőseink, vagy a jó  ismerősök ép 
oly hő kifejezője annak a kapcsolatnak, 
ami a „Fogadó" mai számát emelő díszes

kópsereg t. tulajdonosait egymáshoz 
főzi, mind foglalkozásuknál, mind az 
előbbi sajtóink révén való név- illetve 
személyes ismeretüknél togva. Mindazok, 
akiket t. olvasó közönségünknek és a 
nagy nyilvánosságnak a „Fogadó*4 mai 
száma bemutat, nemcsak nekünk de — 
egymásnak is régi jó  ösmerősei. 
Szakiparunknak pedig oly kiváló alakjai 
és derék munkásai, hogy ebbeli érdemü
ket elismerni és róluk eképen megemlé
kezni nemcsak méltó, de dicséretes 
dolog is

Hisz a mi iparososztályunkkal, az 
állami- és nemzeti közgazdaság ezen 
elsőrendű erejével (de a magas társada
lomtól csak mintegy csöndesen megtűrt 
osztálylyal) úgy sem törődik s foglal
kozik senki, de különösen nem a sajtó. 
Az igazi, a szakmával szorosan kapcso
lódó érdemet meg pláne nem szereti el 
ismerni, de még az ő érdekvédelmüket 
annyira hangoztató szaksajtó sem. Ha 
csak valami olyan különösen, olyan rend
kívüli féle eset nem adja elő magát, 
ami ezen elismerést, nevezett sajtó 
részére is érdemessé teszi. Mert vannak 
ilyen esetek is. Oh, de hányszor . .  . 
Amikor e szakipar egyes kiválóságai 
megfelelően elismertetnek, s hogy minő 
érdem- vagy szempontokból — az 
mellékes.

De, nem célom a rekriminálás vagy 
cólozás: nem pedig akkor, amidőn a 
m» családunk-xól óhajtok szólni (e 
rövid előszómban). A mi családunk-ról, 
amelynek tagjait a mi szakiparunkhoz 
tartozók képezik; s kiknek érdekközö- 
ségük, valamint gondolkozásuk és érzé
sük is egy. Miként az egymás kö
rében ólő s a mindenben egyet óhajtó 
és együtt érező jó családnak.

Az egész világ egy család. A biro
dalmak, államok társadalmai és ezek osz
tályai — szintén egy-egy nagy családot 
képeznek. A mi szakosztályunkhoz tar
tozók alkotják a — mi családunkat, 
melynek több érdemes és közismert 
tagjai képét a „Fogadó" mai száma 
csoportosította. E képcsoportunk azon
ban nem teljes, mert abból — az isme
retes országos vasúti iölfordulás, vala
mint az időrövidsége miatt a legnagyobb 
rósz kimaradt. Addig is —  mig őket 
hasonló albumszerü lapunkban viszont 
látjuk: a mi családunkat s ennek minden 
egyes érdemes tagját, ez ünnepi díszben 
megjelent lap minden munkása nevében 
szívből és őszintén köszöntőm 1

Képeinkről.

Baveschitz Lőrinc né és Tlnagl Lajosáé.
Akiket nem a köztéren való szereplésből, 

hanem otthon: a saját szakkörükben ismer
nek és becsülnek nagyra, — a két jó  foga 
ddsné-val nyitjuk meg a Fogadó díszes kép
csarnokát.

Ha valakiről, úgy a mi két tiszteletre
méltó hölgyünkről lehet elmondani: az Isten 
is vendéglősöknek teremtette őket . . .  Az a 
példás rend és üzleti beosztás, valamint a fo
gadói közönségnek megelégedettsége s az ezen

vendéglők iránti szeretete, vonzalma, — ritka 
férti Kezek által vezetett nagy üzleteknél lá t
szik és tűnik annyira szembe, mint. a nagy- 
kanizsai „Szarvas* és Igló uj és szép ne- 
vezetesége: a Vigadó fogadóknál.

Baveschitz Lörincné egyébként tözegyö- 
keres alföldi magyar asszony, híres Cegléd 
városából. Meg kis leány korában innen került 
el, innen látogatott el az alföld szivébe. 
Szegedre, férjezett nővéréhez. Akinek nemso
kára való elhunytéval két kis árvának szerető 
édes anyja, egy minta férjnek hűséges neje, a 
régi jó Szőlő fürt-nek pedig valódi lelke lett. Ál
dott emlékű jó férje. Baveschitz Lőrinc (szintén 
vérbeli szakember) a nyolcvanas években vette 
át — abban az időben még nagyban látogatott 
de az ő szakszerű vezetés folytán még közkedvel
tebbé lett „ Hét választó fejedelema szállodát, 
amelyet a derék üzletfö elhalálozásáig bírt. A 
rendkiviil nagy tevékenységet- é3 gondot igénylő 
szállodát e súlyos csapás következtében adta 
el az özvegyé vált Baveschitz Lórincné s vette 
át az aránylag kevésb gond s teendőkkel járó 
„tilseni sörcsarnoku-ot, amelyet aztán diszes 
„Kávéház és Ktterem“-mé alakitatott át. A 
nekünk és több szaktársainknak is kedves 
emlékű helyből 1902. elején költözött el Iglóra, 
ahol az újonnan épült és ezidö szerint a felsó 
vidék legszebb fogadóját a „ Vigadó szá llodá it 
vette át. A históriai nevezeteségü 1(1 városok 
Iglója. intelligens publikuma a szép fogadó 
derék tulajdonos nőjét annyira megkedvelte 
és oly tisztelettel s szeretettel veszi körül, 
hogy — ha úgy jönne a sor — igen-igen ne
héz volna a mi Baveschitznénknak teljesíteni 
a költő szavát:

K i a Tissza vizét issza,
Vágyik oda szive vissza . . .

Amit szakiparunkban a Kassok (Szeged, 
Szentes és N.-Kikinda) a Bokros (Bock) ven
déglős és pincérfamilia jelentenek; ugyanazt je
lenti a nagykanizsai Ktiorízer család ia.Knortzer 
Frigyes már évtizedek előtt tiszteletre méltó 
névnek örvendett a nagykaniz-ai és egész zala- 
vármegye intelligens közönsége részéről. A 
tuladunai de különösen a Vas-, Sopron- és 
Zalai pincérség régi gárdájából (most már 
sokan élemedett vendéglősök is) igen kevesen 
vannak, akik Knortzerék-n&l, a Szarvasban ne 
töltöttek volna hosszabb és kevesebb időt. Akik 
előtt jelentőségre nézve a n.-kanizsai „Szarvas^ 
egyet jelentett a szombathelyi .'•zabária (és 
régi Zöldfa) a szegedi Tisza és Európa >stb. 
előkelő fogadói üzletekkel.

Tinágl Lajosné, a n -kanizsai Szarvas szálló 
tulajdonosa, ebből a híres vendéglős családból 
származik. A vendéglősségben tehát benne szü
letett. Ami egyébként meg is látszik az ő 
minden legkisebb tettében, de legkivált 
konyháján, amelynek tudományát ő, müvé- 
szetileg ju tta tja  érvényesülésre A két 
nagy épületből álló fogadó minden részén, — 
szobák, éttermek, kávéház stb fölött való 
felügyelet és minden intézkedés teljesen az 
ő személyes vezetése mellett történik, s immár 
közel négy éve, mert ez év február havában 
elhunyt derék s nagy európai műveltséggel 
bíró férje, az idő óta gyengélkedő és fekvő 
beteg volt. Ebben az időben mindenki csodál
kozott, hogy miként képes eleget tenni a fér
jé t  is személyesen és odaadó gyengédséggel 
ápoló gyenge női erő, a rengeteg fáradságot 
igénylő üzleti teendőknek. I)e a jó  fogadósné, 
győzte az emberfölötti munkát. Az üzletben 
soha egy pillanatra se lehetett észre venni, a 
tulajdonképeni gazda hiányát, mert a valódi 
helyettes minden legkisebb hiányt pótolt 

Tinagl Lajosnét méltán megilleti a jó  fo
gadósné, mely elnevezéssel az ottani városi 
közönség és szaktársai illetik. De még inkább 
az a szeretet amelyben a szak- és minden fogadói 
alkalmazottak részesítik az ő jó  asszonyukat, 
és a mi családunk ezen sokérdemü, kiváló 
tagját. . . .

Neubauer János.
Egv igazi típusa azoknak a jó  kocsmáro- 

soknak, akik nemcsak bivatottságnknál, de
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külső kifejezésüknél fogva ia erre a mester
ségre termettek. Neubauer bátyánk különben 
jubiláns vendéglős, vagyis a mi pályánk rögös 
földjét már egy jubiláns ünnejre való 
idő tapossa. A jövő hó. junius 2-án lesz 
40 éve, hogy e pályát a zalai Bak híres Nagy- 
vendéglőjében, Somody Sándornál (jelenleg 
Zalaegerszegi vendéglős) kezdte meg. Innen 
1868-ban került el az ismert nagy szak- 
tekintélyű Knorfrer Frigyes szállodájába, 
N.-Kanizsára, majd azután Pécsre, s miután 
katonai kötelezettségének is eleget tett; feljött 
Pestre (187 ) hol az akkori országszerte híres 
Belez nai-kertben, Parag Gábor vendéglőjében 
nyert alkalmazást. Mint fópincér lépett be 
innét a volt Kalap- és Zöldfa-utca sarkán 
lévő Rákóci-kávéházba (régi jó világ, régi jó 
üzletek . . .) ahonnan huzamosb idő után a 
szolnoki vasúti vendéglőbe, Bessenyeihez került, 
mig Bessenyeytöl — a „Duna gózhajőzási 
társaság" „Budapest hajóján az I—II osztályú 
éttermek lop. állását foglalta eL Ugyanezen 
évben a fővárosi Eötvös-kör vendéglőben, ezt 
küvetőlegHidashollÓ8 majd Vasváron (1876.okt. 
1-től) lett a „Korona fogadó" fópincére. Ami 
egyszersmind végleges megtelepedését is 
jelenté, miután itt 5 évi főpincéreskedése 
után a vendéglö8séggel váltá föl a pincéri 
pályát, s folytatá i t t  1891—1897-ig, mig 
ez időtől, P07 okt. 1-tól a Körmendi „Magyar 
királyu vendéglőt bírja. Neubauer János,

Kirisite János Kaposvár.

mint pincér nemcsak a vendégközönség, de 
főnökei és kartársai részéről is állandó köz- 
tisztelet és tekintélynek örvendett, amely 
iránta, mint vendéglős iránt még inkább 
fokozódott. Körmenden, a pincérség ezen leg
termékenyebb városában, szeretettel keresik 
föl az innen-onnan sűrűén hazalátogató vendég
lősök, pincérek a város közepén lévő „Magyar 
királyu régi jó gazdáját, akiről Petőfi Sándor, 
ha, élne, még egyszer elénekelné hogy — 
„Áldja meg az Isten, mind a két kezével*. . .

Endersz János.
Endersz János a szorgalom jegyében 

született. Endersz János különben Vas
ból, Máriafalváról származik s tanonc- 
éveit a szombathelyi híres „Zöldfa-szál
lodádban (most Hungária) kezdte, ahol 
—  hasonlóan a vasbeli pincérgyerekek
hez — alaposan megtanulta mesterségét 
s miután azt egyes helyeken huzamosb 
éveikig gyakorolta: szakszerű tapasztala
tok szerzése végett külföldi majd a hazai 
lo- és vidéki városok előkelő üzleteiben fő- 
pincéreskedett, közben Nyitrán a „Szar
vas “-szállodában egy húzómban 8 évét 
töltött el. A németóvári híres határ
széli fürdő nagy vendéglőse a 80-as 
évek első felében lett s birta azt

1901-ig, amikor is a székesfehárvári 
„Feketesas szálloda*-1 vette át. Endersz 
János szakismeretét és tevékeny szelle
mét teljesen itt érvényesítette, mert 
szállodája csakhamar a tuladunai leg
jobb szállodák egyike lett. De nemcsak 
mint szállodás, hanem mint szőlész és 
borász is a legtiszteltebb nevet vívta 
ki magának Az ősi király koronázó 
várost dél és északnyugatról övező szőlő
hegyekben egy oly gyönyörű e's jó bor
termő szőlőterülettel rendelkezik, hogy 
ezt bármelyik első rendű szőlősgazda is 
megirigyelhetné. Őszintén óhajtom, hogy 
a magyarok Istene minden jó fogadóénak 
adjon egy ily szép darab szol földet mert 
ekkor Engel bort, olasz bort magyar
csapiár — nem árulna többet.

Kiss Kálmán N.-várad.

Gottwald Rezső Miskolc.

Egy jubilánsról.
Egy fővárosi úri ember, (aki Budapestről 

azóta se volt távol, hogy megházasodott) az 
elmúlt év őszén Bécsbe utazandó az Ersek- 
ujvári pályaudvaron kiszált, hogy ott bevárja 
a két óra múlva Nyitra felől érkező kávéfőző 
masinát, pardon! — _bumlivonatu-ot. Dél
tájra  já r t az idő s Érsekújváron legtöbb 
megállapítása a vasparipáknak ilyenkor van, 
A fővárosi úri ember tehát nem unta el 
magát, mert volt mit nézni a jövő-menő vona
tokból ki- s beszálló utas közönségen.. .  A déli 
gyorsról egy, legalább is porosz herceget ábrá
zoló előkelő megjelenésű úri ember szállott ki, 
venni valamit a vonat 10 perei szünete alatt. 
Sietve kap föl egy kanapét, de mivel mást 
hamarosan nem kapott, elkezd zajongani: 
— „Ich bitté, Mukibácsi! — és aztán megint 
csak . . . Muki bácsi! . . .  A mi utasunk 
figyelmes lón, hogy vajh ki lehet az oly nagyon 
szólított — Muki bácsi ? Hát egyszerre csak

látja a siető fópincért, akinek a porosz utas 
ugyancsak szives mosolygással s bizalmasan 
adja tudtára kívánságát. Ekkor azonban már 
más 15—20 irányból is hallatazott a — 
Muki bácsi.' Ami még inkább szeget ütött a 
fővárosi ur fejébe, hogy — ez a mind 
idegen ember hogy majmolhatja el oly 
hamar attól az előkelő kinézésű úrtól azt a 
— Muki bácsit ? De nemcsak azok, hanem ifjú 
szép hölgy utasok, bebé kalapos bakfisok i- 
mint a Muki bácsi néven hiven hívták, s be
cézték a mindenütt egy pillanat lévő s meg
forduló nagyon szorgalmas lábú fópincért. 
Alig várta a nyitrai „B um /f-t, hogy barátjá
tól információt szerezzen eme különös dolog 
iránt. Hát. csak szinte elhül, mikor érkező 
barátja is -  „Kedves MnA» bocsi* odahaza 
nem maradt időm . . . szavakkal fordul a fő- 
pincérhez Muki bácsi pedig ekkor már ott sem 
volt s Száraz főételhordonak adta ki a ren
deletet a — P .. .y  nagyságos ur ételei iránt. 
Eközben aztán megtudta amit akart a fővá
rosi ári ember is. Hogy t. i. annak a porosz 
és minden utasnak valamint az 0 barátjának 
is Muki bácsi— igen régi és 25—26 év ót-ai jó 
ösmerósük . . .

Abban az időben azonban még csak s épen 
25 éve múlt, hogy ott működött Eördögh János, 
aki eme jelentőségteljes negyedszázados évfor
dulóját : J9üS. augusztus hó 12-én jubilálta meg. 
A vasúti vendéglő nagy étterme egészen meg-

Benky Vilmos Szombathely.

telt Érsekújvár előkelő úri közönségével, s az 
összes vasúti tisztekkel, akik nem sablonsze
rűén, hanem a bensőből őszintén előtörő ke
resetlen szavakkal gratulálták az ö- és min
denki derék Muki bácsiját. Mily lélekemelő 
szép és nagy benyomást keltő volt ezen 
őszinte ünneplés a jubiláns főnöke és kar
társai előtt, akik azon ugyancsak teljes szám
ban vettek részt . . . Azt, bog}* 13 éves korá
ban s 1878-ban kezdte meg pályáját az Er- 
seknjvári vasúti vendéglőben — minek mon
danám el? Mindennél szebben beszél az a 
huszonöt esztendő, amit Eördögh János Muki 
bácsi egyliuzomban és egylielyen (s hozzá — 
vasnti vendéglőben) töltött el. Amit nem hiszem 
hogy tudna-e utána csinálni a kontinensen 
— valamelyik’pincér bácsi ? . . -

Randvégh József.
Ha a „régi pincér gárda-, szakmánk köz

evei és nevezetesen a pincérség életében 
LaW forduló pontot jelentő Országos pnic r- 
auesületi mozgalomról esik szó — mindezek 
landcénh József neve nélkül említésbe sem 
ühetnek. Mert ott volt ó, ületve ó mindezekben 
. legelső volt. A régi Szegedi pincéregyletnel, 
.honifan társadalmi szakéletünk es kozerde- 
:eink emelésére annyi sok nemes eszme 
ndult ki és valósult meg, sokáig yegez e az 
üiyletd-titkári állással járó s nem kis szeUemi 
is fizikai erő* igénylő teendőket; emellett az 
írsz nvugdijegyleti mozgalmakban is nagy 
zerepet v itt’s majd a szegedi nyugdíj választ-
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inány legfontosabb, — a titkár é$ ellenőri állá
s it töltötte be. Ezt megelőzőleg pedig — 
amikor •- lapok szerkesztője „Örs;, pincér- 
egyes,ilet~ eszméjével Szegedre jö tt s ugyanitt 
„Éjkor*- lapját meginditota; a rövidesen 
széles arányokban elterjedt mozgalomnak 
ugyancsak Handrégh József lett a lelke. — 
l'andvégh József nevehez, szerepléséhez tehát 
számos oly tény fűződik, melyért a pincér
ig-.' mind a jelen mind a késő jövőben hálás 
elismeréssel adózhat iránta.

I>e Umdvejh József nemcsak a közszerep
lőd. hanem e szakma terén is a legérdemeseb- 
i -« köze tartozik. A pincén pályát lS<>*-ban 
kezdte, bárha ugyan szülői, elóke’ó s jómódú 
Kőszegi iparos család, a tudományos pá
lyára szánta inint fivéreit, kik egyike gym- 
naziumi tanári s a másik p. ügyititkár állá- 
sokat töltöttes be) mi célból nézy gymná- 
ziumot is végzett. Ám a közbejött körül
mények ezen óhajnak útját vágták s a mi 
Randvéghunkból, egy a saját szakmájára 
mindenkor dicséretet hozó derék jó pincér 
lett Fiatal éveiből — amíg főpincér lett, 
4 evet mint tanonc a szombathelyi hires 
Zöldfíi-ban, a többit Bécsi és Budapesti elő
kelő éttermi üzletekben töltötte el. Szegedre 
el*3ízben 183l-ben került, s az akkor még 
osztr. m államvasutak vendéglőjében rövide
sen a főpiacén állást nyerte el s folytatta 3 
évig. Ezután a szabadkai ‘Háráni/J és a hirea 
kikindai Kas.* s több nagy városok elsőrangú 
üzleteLközben Vihnye s a la tra i  fürdőkben való 
föpincéreskedése után — 1887-ben a Zimonyi 
„vasúti vendéglő" bérletét nyerte el, a honnan 
három év után Indiára ment 8 a gróf Peja- 
csevits-féle nagy vendéglőt vette ki, melynek 
eladása után Gyulán rendezett be fényes 
kávéházat, sörözővel kapcsolatban. De e kitűnő 
menetű üzletet betegeskedése miatt kény télén 
volt eladni s egészségi okokból Szegedre jött. 
ahol — a N -liecskereki hírneves Peatváros és 
félegyházi Kneffel-szállóban tö ltö tt fópincé- 
reskedése után 1896-ban. Baveschitz Lőrinc 
elhalálozásával a Pilseni sörcsarnok és kávé
ház üzletvezetői s főp. állását vette át, melyet 
becsületes szorgalom és igyekezettel 6 évig 
töltött be. Kiváló fónöknője. özv. Baveschitz 
Lórincné t9->á-ben az ő tanácsára bérelte ki 
az iglói Vigadó nagy-szállodát, amelynek a 
mai igényeket fölülmúló fényes és praktikus 
berendezése ugyancsak az ő finom ízlését di
cséri. Azóta i t t  vezeti a kiteijedt nagy 
üzleti ügy- s teendőket, amelyek idejét mind 
magán- mind a közdolgoktólelvonják.de amely
nek dacára lélekkel, szívvel mindig a 
köznél van ő, a pincérek közjóügyének e 
mindig igazi derék s hű embere.

A közjó gárdája.
Gétzy, KóÜay, Knappé, Sziringer és 

Littmann.
Az Országos Pincér-egyesület eszméjével 

189S. elején jö tt e lapok szerkesztője Szegedre, 
ahol a Kossuth Lajos sugár-uti Csikós ven- 
déglölsen, négyük között (Flór Gy. Hegyháti 
S. Kosinszky A é» Yizmathy B. voltak a 
résztvevők) folyt le a tenni valók megbeszé
lése Volt pedig ez február hó 7-én délután, 
és az Ope első „Mozg. bizottsága és Asztal- 
társasága** fébr. hó II-én délután a „Fekete
sas szálloda** éttermében tarto tt értekezletén. 
Kandvégh J. elnöklésével (és ngyarcsak az ö 
egyhangúlag való elnökké választásával) ala
kult meg. Kilenc nappal később, vagyis február 
20-án jelent meg az „Újkor*4 első száma, mely 
az < Ipe. eszméjét éa ennek érdekében az eddig 
történeteket az egész országban azonnal meg- 
ösmertotte. Az Orsz. pincér-egyesület eszmé
iének első leglelkesebb barátja Budapesten 
Mitrovátz Adolf, és a.Hungáriaszálloda- akkori 
fő és szobafópincérei voltak, mig a kitartó 
hívei és harcosai: Getzy, Szhts, Holta;/,
Fúr intő* és Knappé János lettek.

Mintán az „Újkor" a következő evben 
Budapestre lett áthelyezve, az Ope. mozgalma 
szintén i t t  központosait s az egyesület kiala

kulása az andrássy-nti „Arany fácán"-i (je
lenleg Schuszter Hugó éttermei) Társaskörből 
nemsokára szintén kezdetét vette. Akik e 
kezdet munkáján leginkább fáradoztak : Gél zy 
Kálmán. Holta;/ József, Forintos Dénes, Ssüts 
Lajos és Kalmár Fábián voltak, mig a nem aktív 
résztvevők, de az ügy igaz barátai és pár
tolói első sorában : Sziringer Pál, Knappé Já
nos. Littmann  József, Ults Géza, Halassy 
Gyula. stb. előkelő fópincérek álltak. A közjó 
ügy gárdája eme jeles katonai egyébként a 
most már létező Orsz. p.-egyesületnél mint 
vezér, illetve aktív szerepet töltenek be s jó l 
talált arcképe néhány nak közülök, (az idő rö
vidsége miatt nem|kerülvén sor többre) családi 
képcsoportozatunknak ugyancsak szép díszére 
válik.

Holta;/ József, amily őszinte barátja s 
harcosa a Közjó ügyének, ép oly kivá'ó jó 
munkása szakmánknak is. Amit egyébként és 
legjobban az ó vasmegyebeli-sége bizonyít. 
Mivelhogy ö is a jópincérék vármegyéjéből 
származik. Költőn született 1871-ben. Tanonc 
éveit Felsőőrön és a Nagykanizsai s abban az 
időben híres „Zöldfádban végezte be. Már 
mint készpincér került föl a fővárosba, de 
rövid évek múltán ismét a vidéken és i t t  már 
mint főpincérrel találkozunk vele, a nagy 
városok elsőrangú üzleteiben. A múlt évtized
ben újra feljött a fővárosba hogy innenjrbbó 
el se menjen. Azóta it t  m ü k ^ ü íres  — 
dacára elsőrendű üzletei fáradságos elfoglalt
ságot igénylő voltára, — mindig talált rá al
kalmat. hogy a szakma javára több irányban 
is dolgozzon. Amellett, hogy az Orsz. p-egylet 
megalapítását, elősegítette, létesité a Kollay- 
féle fópincérek óvadéktársaaágát is. Ez és többi 
humánus tettei szaktársainál mig közbeeső
iéit és népszerűséget: a nagyközönség részé
ről tiszteletet és tekintélyt számára, ugyan
csak becsületes működése és többoldalú mű
veltsége biztosított.

Gétzy Kálmánnak csak a nevét kell kiej
teni. vagy leírni, s már mindenki maga előtt 
látja a jóismerős, az örökön mosolygós képű 
s jókedvű, de a folyton komoly irányú nemes 
közdolgok javán fáradozó Gétzy Kálmánra. Ép 
ezért (és azon okból, hogy az ö érdem elisme
rése vagy kiírása miatt folyton perpatvarba 
áll velem . . .) nem is írok róla. csak annyit, 
hogy az utolsó ízületig pincér ember ö, még 
pedig a legjavából és még akkor is — amikor 
rendé glő* vagy üzletvezető — és nem pincér 
volt. Mert volt immár ö gazda is, már mint 
vendéglósgazda. De legkedvesebb gazdája mégis 
az Ope. Társaskörnek volt az andrássy-nti 
Arany fácánban. Különben született Budapesten 
a csömöri-utón), it t  is tanulta meg jelesen 

a pincérséget. A „Vadászkiirtlien** borfius- 
kodott a s „Nemzeti-szálloda**- és régi „Szik- 
szay“ éttermekben képezte magát éthordóvá. 
Mint fópincér ugyancsak a fővárosi (közben 
egy-két vidéki nagy városi) előkelő üzletekben 
működött. Volt közben szállodai, kávéházi 
üzletvezető, a Tátrai fürdőn három idényen 
át és 188ö óta a Margitszigeti felsövendég- 
löben a vasbeli Kappel Sándor fópincérnek 
hűséges társa, mig a téli időközökben néha- 
néha vendéglőséget folytat. De minden idő
ben és minden foglalkozásában lelkes elókato- 
nája kartársai érdekeinek, a közjó nemes 
ügyének. Egyébiránt még most is oly fiatal 
mint ezelőtt 15 évvel, és 15 év után is oly 
mosolygós vig kedélyű mint ez időszerűit s 
ha valamikor 95 éves korában megtalál halni, 
azt fogják róla mondani: „Nagy kár érte, mert 
még egészen fiatal volt**. Adja hát az ég 
hogy sose haljon meg

Földi elmúlásról lévén szó, Knappé János, 
a közjó gárdájának ezen egyik igen érdemes 
tagja, — nem valami könnyű szívvel határoz
hatná el magát a másvilágba való átköltözésre. 
Mert neki vajmi szebbet az égvilág sem nyújt
hatna, mint a „Balaton**. Amelyről egyes s a 
szépészet kultúrájában gyönyörködök azt 
állítják, hogy a szép igényeinek megfelelő ily 
ékes csarnok még o tt sem létezhetik.— Knappé 
János eme szép kávéház főpincére, már

régebb óta. Egyébként a huzamos időnek ó 
amúgy is nagy elvi és gyakorlati embere, 
inért minden üzletét huzamos évekig szokta 
betölteni A régi hires „Szikszayban** ahol pá- 
yáját mint *anone kezdte, valamint a régi 
nevezetes „Török császáriban, Némay Antal 
Kávésipartársulati elnök volt kávéházában 
szintén hos-zu évekig volt, úgy hogy mikor 
utóbbi üzletből kilépett, mint fópincér foly
ta tta  további működését több előkelő üzletben, 
köztük a Pannóniában is A közérdek ügyé
nek. mint az Orsz. p.-egylet kávéházi szak
osztályának elnöke válik előnyös javára, s ez 
valamint az Egyesület újra alapítása körüli 
ügybnzgó munkája helyezi ót az igazi érdemre 
méltók legelső sorába.

Folytatás következik.)

Különféle közlemények.
Lapunk legközelebbi száma — a „M a

gyar Orsz. Pincér-Egyesület* Szegedi 
K özgyű lése napjára, május 16-án 
d iszes ünnepi k iadásban fog meg
jelenni. T . ósmerőseinket és barátainkat 
kérjük, hogy lapunkat terjeszteni szives- 
Ized jenek.

Szakiparunk vesztesége Már egyszer 
híre járt, hogy Bokros Károly vissza vo
nul a közintézeteinknél viselt tisztségei
ről. Búr ugyan ez a hir nem valósult 
meg, miután annak egyik okul szolgáló 
kérdését a tavalyi Temesvári kongresszus 
szerencsésen és okosan elintézte, és Bok
ros Károlyt szándékának megváltoztatá
sára Kirta. Ámde a fáma (és Mikszáth 
szavai) szeriut, némely akamókok folyto
nos foudorkodásira — akiknek hiúságát 
roppant sértette Bokros Károly ész
beli és szellemi fölénye — újból föl
merült e híresztelés, s ezúttal oly for
mában, hogy szakosztályunk ezen nagy 
idealizmussal de még nagyobb tetterővel 
biró fórfia előbbi elhatározásán semmi 
körülmények közt sem változtat. Bokros 
Károly egyébként nemcsak az Országos 
nyugdij-egyleti elnökségről és az „Orsz 
vendéglős szövetségnél11 viselt igazgatói 
tisztségéről mondott le, hanem a „Bor- 
sodmegyei vendéglősök ipartársulatáu-ná\ 
elfoglalt elnöki tisztéről is, amely egylet 
tulajdonképen az ö fáradozásán épült és 
virágzott föl. E lemondásokhoz okul — 
az általunk is teljesen ösmert nagy ki
terjedésű üzletével járó gondja és elfog
laltsága is járul, aminek azonban nem 
szabad lett volna okká válni, nem pedig 
akkor, amidőn szakosztályunkban, 
Bokroshoz hasonló s országos intézeteink 
vezetésére megfelelő s alkalmasb tehetség 
ezidőszerint nincsen. Bokros Károly, — 
az ily fontos közérdekeket magukba fog
laló orsz. intézetek ügyvitele és vezetésé
hez szükséges értelmiség- és műveltség
ben magasan, mondhatni egyedül áll 
szakosztályunk szellemi előkelősége 
az úgynevezett: vezérférfiai közt. Ezért 
mondtuk és hangsúlyozzuk újból, hogy 
az 5 visszavonulása pótolhatlan nagy 
veszteség szakiparunkra nézve.
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Lapunk késedelme. A .Fogadó" jelen 
számának tulajdonképen május hó 1-jére 
kellett volna megjelenni, amiben azonban 
megakadályozta az orsz vasúti forga
lom megakadása, másrészt pedig a la
punkkal összeköttetésben lévő ci litográfiái 
mű intézet, amely helyiségét szintén 1-én 
változtatta s amely a _Fogadó“ cimképe 
(fejklissé) elkészítését is elvállalta. Cso
port (családi) Jcépeink nagyobb része 
ugyancsak ezen okból nem jöhetett mai 
lapunkban. Mindez azonban e hét folya
mán teljesen elkészül s legközelebbi szá
munk még impozánsabb képseregével és 
saját cimképével fog megjelenni

Hymen. Pineértársadalmunknak egy 
előnyösen ösrnert s közbecsülésben álló 
tagja. Dávid Sándor mondott búcsút a 
legényeidnek, hogy Hvmen ő felsége 
rózsaláncaival örökre (eláncolja magát 
egy bájos és kedves földilénvhez A szi
vek érzelmi szálain szövődő szép sze
relmi viszony a napokban vált öiömtel- 
jes eseménnyé, amidőn Dávid Sándor t. 
barátunk, bájos jövendőbelijével, Dvora- 
csek Mariska kisasszony nyal, Dvoracsek 
Antal, Tatabányai bányabivatalnok szép- 
müveltségil leányával eljegyzési ünne
pélyét ülte. A boldog vőlegénynek, szak
osztályunk emez egyik legérdemesb tag
jának sikerült arcképe — Minden Tamás 
krónikásunk kisérő szövegével jövő szá
munkban fog megjelenni. A tiszta 
szerelemből kötött frigyhez őszintén 
gratulálunk!

Glück Frigyes képe. A „Budapest* 
fogadósok, vendéglősök és kocsmárosoki 
ipartársulata" Gliicli Fiigyesnek, a „Pan
nónia fogadó" tulajdonosának életnagy- 
ságu arcképét az „Ipartársulat" részére 
megfesttette, mely alkalomból nagy ünne
pélyt rendezett tiszteletére. Az ünnepé
lyen s a „Hungária szállodában" ren
dezett társas lakomán számos előkelőség 
vett részt s az ünnepeltet' minden 
részről lelkesen üdvözölték.

Sajtópör. Az újabban „Magyar Ven
déglős" (volt Kisvendéglős) című lap egy 
a múlt hóban megjelent száma lapunk 
szerkesztőjét meggyanúsította és róla 
nevezett lap kiadója (s névleg szerkesz
tője) : Nikházy Géza rágalmakat terjesz
tett. Felelős szerkesztőnk, Flór Győző — 
ki az időben nem tartózkodott a fővá
rosban — értesülése és a szükséges ada
tok beszerzése után fennevezett lap szer
kesztője és kiadója ellen sajtó- és rágal
mazás miatt büntető eljárást indított.

Menház megnyitás. A „N-váradi pin
cér-egylet" saját tulajdonát képező és 
újonnan épült fogadóját és menházát — 
melyről már többször adtunk kirt — f. 
hó 10-én nagy ünnepségekkel kapcso
latban nyitja meg. — Az ünnepély sor
rendje a következő: 1. „Házavatás", 
Mezey Mihály kir. közjegyző (az egylet 
alapítójának fia) megnyitójával d. e. 9 
órakor. — 2. Egyleti szálló és menház - 
megnyitás d e. 11 órakor. — 3. Az 
egylet 30 éves múltjának megörökítése 
képekben fél 12 ó. — 4. Lakoma a

Feketesas alsó éttermében (térit, óra 5 
korona) ■— 5. Hangversenyével egybe
kötött táncestélv a Feketesas nagyter
mében, kezdete este 8 órakor. Az ünne
pélyen a n.-váradi „Szigligeti Színház" 
művészei és művésznői fognak közre
működni.

Külföldi nagy kávóházak sorsa. Bécs 
különben nem is külföld, de a mi fővá
rosunk szép kávéházaihoz hasonlót még 
Becs sem képes fentartani. Ezt a körül
ményt az ott pár hóuappal előbb meg
nyílt „Lurion" kávéház igazolja, amely
nek berendezésébe Lurion .Miksa 240000 
koronát fektetett s mely a napok
ban, vagy tán eddig már be is záró
dott. A bezárulás okául egyébként azt 
adják, hogy a kávéház azért kénytelen 
megszűnni, mert Bécsváros tanácsa nem 
engedte meg a kávéház  ̂ előtt való 
nyári terrasz felállítást. Ámbár ez is 
elég csapás egy nagy kávéházra, azon
ban a tulajdonképeni bajuak még is 
abban kell lenni.hogy Gross Wietinek nin
csen olyan fejlett kávéházi élete mint a 
mi székesfővárosunknak: ami egyébiránt 
nemcsak Becsben, de még más külföldi 
nagyvárosokban sincs meg. Mert a „szép 
kávéházak" egyedüli hazája — a mi 
hazánk és ennek fiatal szép fővárosa: 
Budapest.

Érdem és szorgalom. A való érde- 
mesültségre jogositóbb és méltóbb 
körülmény volna-e más, mint a ki
tartó munka és szorgalom ? S az igazi 
szorgalomnak — melyet vásárra nem 
visznek s nem fitogtatnak — van-e 
szebb és nemesebb jutalma, mint az 
őszinte s önönmagától megnyilvánuló 
közelismerés ? . . .  Ilyen szép elismerésben 
részesítette a Kolozsvári Pincér-egylet 
egyik régi tagját, Erfurtit Hugót, akit 
kitartó szorgalmáért és példás maga 
viseletéért díszoklevéllel tüntetett ki, 
amelyet érdemesült részére a f. é. már
cius végi r. évi közgyűlésből kifolyólag 
állított ki. A régi főpincér-gárdából való 
Erfurth  Hugót, aki a Kikaker kávéház
nak hosszabb idő főpincére s akit az 
Egyesületnek e kitüntetése egész várat
lanul ért, a főnökök és karfásai szép 
ovációban részesítették, ami kartársunkra 
nézve ugyancsak meglepő és megható 
volt A hivatását mindig becsületes igyek- 
véssel és szorgalommai teljesítő s a 
közjó érdekében áldozatkész, bár a sze
repléstől mindenkor szerényen vissza
húzódó kartársunk iránt ez alkalomból 
megnyilvánult elismerésekhez mi is 
őszinte üdvözletünket csatoljuk.

Eljegyzés. Bleier Márton, a Szatmári 
Pannónia kávéház fizetőpincére, ápril 
hó 28-án tartotta eljegyzését , Deutsch 
Mici kisasszonynyal, Deutsdi Ármin, a 
szatmári „Emke„ kávéház tulajdonosa 
szép műveltségű leányával.

Szörpök. (A  narancsszörp készítése.) 
A narancs héját lefejtjük s ezt a lefejtett 
héjat a kifacsart narancs levébe tesszük, 
amelybe másnapig állni hagyjuk. Ekkor 
megszűrjük s még egyszer annyi cukrot

adunk hozzá és szörppé főzve összeke
verjük. pár percig forraljuk s miután 
nemez szűrőn át üvegekbe szűrtük, bedu
gaszoljuk és lepecsételjük. Az ekként ké
szített narancsszörp évig eláll, s nyáron 
limonádé és fagylalthoz is használhatjuk.

Minden Tamás „ Vendéglői szakács - 
k ő n g v e melyet már a tél folyamán ter
vezett Kiadni — a nyári hónapok első felé
ben fog díszesen elkészülni Minden Ta
más munkatársunk ugyanc ak ez év 
végevei készül el „ L tazás u vendégfoga
dók köriUi  cirnü s gazdagon illusztrált 
króuikiís könyvével is, melynek folytatásos 
közlését egyik közeli számunkban kezdi 
meg

Gyászrovat
Az elmúlt hetekben rendkívüli bő ara

tása volt a Xagvkaszásnak; szakosztá
lyunknak számtalan családját borította 
sötét gyászba és fájdalomba. Március ele
jén a soproni .  Magyar király" fogadósát, 
annak idején közösmert főpiacért: Léh 
Fúlt, élete delén döntötte a sírba, mig 
egy héttel rá az előnyösen ösrnert Szom
bathelyi Straidt István és családjára 
hozott fájdalmas gyászt, elragadva két 
kis ártatlanságukat: Anmish.it és Pisti- 
kát, egyiket hannadféléves s a másikat 
11 hónapos korában. A z itten való bor
zasztó pusztítása után Győrbe ment. 
ahol Vachtl Konrádot, a „Lloyd" étterem 
régi és általános köztiszteletben részesülő 
föpincérét ejtette el, akit derék gazdája, 
Priiger Gyula és győri kartársai, a’ig 
hogy kikisérték utolsó útjára, ismét 
gyászra gyülekeztek László József ven
déglős házához, akinek ifjú szép neje 
alig bárom éves boldog házasság utiíu esett 
áldozatul a ké:felhőtlen halálnak. Ugyanily 
mély gyászba borította a keszthelyi _ A má
zon" szálloda tulajdonosát: llozeay Bálin
tot, akinek szintén szeretett neje és 
nyolc derék gyermeknek szerető édes 
anyja költözött el öléi köréből. A szivek 
gyásza és fájdalmával telhetetlen fekete 
ember Keszthelyről Kolozsvárra lépett, 
ahol Faragó Mihályt, a pincér-kar régi 
tagját és általánosan kedvelt M iska bácsi
ját kaszálta le, hogy aztán nemsokára 
Budapesten Papp Emil, a régi főpincér 
gárdának ösrnert tagja, volt kávés és 
legutóbb „Phonograph hengergyár" tu
lajdonosnak halálával egy özvegyet hagy jon 
szomorúságban és nagy fájdalomban. 
Utóbbit is sok tisztelője és volt kartása, 
köztük Kaszás Lajos főpincér, az el
hunyd: kereazttía kisérte el a végső útra 
A gyászba borultakkal enyh’ és meg
nyugvás s az elköltözőitekkel béke legyen!

Üzleti híreink.
Helyváltozások.

Levelező és tudósító m.-társainkat 
és ösmeröseinket tiszteletteljesen felkér
jük, hogy a körükben előforduló szak- 
és üzleti Lirekről lapunkat értesiteni
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szíveskedjenek. Egyúttal lapunk azon 
t. pártolóit és előfizetőit, akik helyet 
változtatnak kérjük, hogy nj állás fog
lalásukról egy levelező lapon hirt 
adni szíveskedjenek, hogy a lap küldést 
rendesen eszközölhessük.

A „Fogadó” szerkesztősége, 
Kerepesi-ut 13.

Pályázat vasúti vendéglőre. Az érsek
iíj vári vasúti vendéglőre, melynek bérlete 
1904. szept. 1-éu lejár, pályázat van 
hirdetve. Ajánlatok május hó 11 <1. e. 
12 óráio nyújthatók be a balparti üzlet
vezetőséghez, Bpest, V I. Teréz-körut 
62. I. 6. Bánatpénz 3500 korona.

Uj kávéház a fővárosban. A so
roksári-utca 13 száma alatt nemsokára 
egy a fővárosi nagy kávéházak szín
vonalán épülő szép kávéház fog nyílni, 
melynek tulajdonosa Szokolyai Horti 
Nagy  Lajos, a tatai „Esterházy11-nák 
hosszúidéig volt derék fogadósa lesz. A 
r szép kávéházak'--hcz hasonló elegáns 
berendezésű uj kávéház megnyitása május 
15-ére van tervezve.

Fürdővendéglö átvétel. A vasmegyei 
híres Tarcsa-fűrdö -Korona44 fogadóját 
és nagy vendéglője bérletét Pósch Ká
roly és Gyula, a szombathelyi „Hungária- 
szálioda“ tulajdonosai nyerték el. Az 
ily kiváló szakerők megválasztása hasonló 
fürdőkre — eltekintve a vendéglőnek 
is jövedelmezőbb forgalmától, — mind 
hirnévi mind lendületi szempontból — 
határozottan nagy előnyt jelent.

Uj vendéglős. Mint már jelentettük, 
Győrben a Kisfaludy-n. 3. sz. alatt lévő 
Körner-féle vendéglőt Lachier István, 
a győri vasntivendéglőnek hosszabb 
időn át volt főpincére vette át. Uj ven
déglős szaktársunk (kinek családi képe 
a mai lapunkból tehnikai okokból ma
radt ki) a régi üzletnek nemcsak jónevét 
de forgalmát is újjá lendítette.

Keszthelyen a régi -Bronner-szállo- 
dát“ Foss Mór vette át. Az uj átalaku
láson átmenő és ízlésesen berendezett 
szállodát uj gardája f  hó 1-én vette át 
és nyitotta meg.

Budapesten a Teréz-koiuti jó hírnevű 
Staudhammer vendéglőt Chrobok Vince 
f. hó 1-én átvette. Standban mmer J . 
szaktársunk a IX. kér, Ferenc-téren lévő 
saját házában folytatja tovább a vendóg- 
lősségefc, hol jó konyha és saját termésű 
borai biztosítják üzlete jó menetét.

Miskolcon a Sörház utca 9. sz. alatt 
Vei$2 József, a „Horváth nagy kávéház44 

főpincére egy szép kis vendéglőt ren
dezett be. A felső város részen eső s 
Avasi boráról jóhirü kocsmát a ki-kirán
duló pincér szaktársak is kedvvel lá
togatják.

A ..Hazám4' kávéház Budapesten gaz
dát cserélt. Volt tulajdonosától ugyanis, 
a nevéről közismert kis PoTlaktól a fő
városi „Helvécia kávéház* volt főpin
cére Vámos Dezső vette meg. Az ün
nepélyes megnyitás m. hó közepén 
történt.

Medved István régi és tuladunán 
közismert főpineér Keszthelyen a sör
gyári vendéglőt vette át. A mindig 
frissen főzött és csapolt sört kedvelő 
publikum, a gyönyörű árnyas udvarral 
ellátott vendéglőt szivesen látogatja

Schwartz Miksa, a szatmári „Emke“ 
kávéház volt derék tulajdonosa s kiváló 
szaktársuuk. a törvényszéki palota szom
szédságában épülő uj „Kávéház és ét
termét14 f. hó 22-én fogja megnyitani. 
A megnyitási eseményről egyébként 
még megemlékezünk.

Kávéház átvétel. Miskolcon az Ipar 
kávéházat, annak idején az üzleti kar
társaknak is élénken látogatott helyét 
Kronstein Gusztáv vette át. Uj tulaj
donos rokonszenves alakja az üzlet 
régi jómenetét biztosítani fogja.

Kirándulók megnyílása. Schmider
Adolf szaktársunk a szatmári Szamosi 
uszoda kiránduló vendéglőjét ünnepé
lyesen május hó 1-én nyitotta meg. — 
Ugyanekkor eszközölte a „Kossuth-kert“-i 
vendéglő megnyitását Valkovits Sá
muel el is.

Bbdán. a „Fiume41 szálloda éttermi 
helyiségeit Linenberg József szaktár- 
sunktól a fogadó közismert tulajdonosa, 
Beinpreeht Alajos, f. hó 1-töl saját ke
zelésébe vette át.

Zalabérben a Fekete-féle nagyven
déglőt Szieber Jenő, a keszthelyi Szieber 
József vendéglős kartársunk fivére 
vette át.

Fogadó átvétel. Marossy Gerzson az 
érseknjvári Központi kávéház tulajdo
nosa ugyanott a Nemzeti szállodát 
átvette s annak kávéházát egészen ujan 
rendezte be.

Hely változások. Kolossá Viktor (lapunk 
levelezője) Trenesénben az Erzsébet szálló 
fópincéri állást, Dórid Sándor szaktársunk 
helyét töltötte be. Mellette mint éthordó: 
Németh Sándor tölt be állást. Kolossá István 
laptudósitónk) a „Héviz-fürdő44 nagy ven

déglő fópincéri állását fogja betölteni. Ha
lász Ferenc a Kaposvári Korona-szálló éts 
terem főpincére ugyanily minőségben a 
Keszthelyi .Hullám41 szálloda föp állását tölti 
l>e. Ulreich János szaktársunk a' keszthelyi 
Korona szálloda föp.állását töltötte be Mandula 
Lajos a nagy-kikindai Nemzeti szálloda volt 
üzletvezetője (s az Ope. mozgalmának egyik 
úttörője) a fővárosi Báthori-féle kávéház 
üzletvezetői állását töltötte be. Gr ősz Samu, 
a pécsi Otthon kávéház volt főpincére a 
kolozsvári Kioszk vendéglő föp állását nyerte 
el. Unttrreiner Vince, a külföldön is előnyö
sen ismert szaktársunk a Tusnád-fiirdöi 
r  Gyógy terem “ fópincéri állását foglalja el.— 
Bábista József a Margitszigeti Kapa J. foga
dójának hosszabb időn á t volt szobafőpin- 
cére a városligeti -Fővárosi pavillon44 nagy- 
vendéglő fópincéri állását foglalja el, mig a 
íizetópincéri állást m ellette: F áim  Ödön tölti 
be. Garger Pál (levelezőnk) a szatmári Pan
nónia szálloda étterme fópincéri állását fog
lalta el. W olf György a llévizi „Mexikó41 
vendéglő fópincéri állását foglalta el. Ke- 
mentzey Károly Tarcsa-fiirdő a Pósch „Ko
ronás-szálló fópincéri állását folalja el. 
Ugyanitt a Jellasits-féle vendéglő fópincéri 
teendőit Weber Károly látja el. Pimperl 
János a szombathelyi vasúti vendéglő III. 
oszt. éttermi fópincéri állását tölti be. 
Ugyanitt Valachy János a Deák parki étter
mek fóp. állását foglalta e l ._______________

TTÉT RŐT i-HÉT RE.
Rezsi.*)

Lolermayer József verses kötetéből.

Ki ismeri e szót ? — uem hiszem hogy lenne, 
Olyan köztünk ki e szóra ne ismerne;
Nálunk egész tele vele a levegő,
Aki í  a. ö lte volna kő . . .

Régente a Rezsit hírből sem ösmerték,
Ma pedig annyira s úgy nyakba ölelték,
Hogy leeszik szegény vendéglősök zsírját, — 
S panaszkodnak hogy még őket --esziknyúzzák.

Az áldóját! — ilyent kitudna elhinni,
Vasúti pincérnek, kéne őket adni.
Én fogadni mernék rövid idő múlva,
(Minden vasúti pincér strájkba borulna). . . .

*) Veráin'' ezt a  vasúti streik alkalm iból rótta

Isten’ szeretet . . .
Istenét magyarnál jobban ki szereti?
Jó és rósz sorsában folyton emlegeti;
Mégis mindig őket veri folyton s egyre, —
. . .  Mintha csak asszony vagy törödió lenne.. .

A tiszta üzlet.
A  Húsvéti ünnepekben egyik ösmert 

győri főpincérnek a fivére látogatóba 
jött. Ez a látogatás azért is igen alkalom- 
szerű volt, mert Vasban lakozó édes 
atyjuk ugyancsak átrándult a győrben 
nem rég házas fiához, akinek az Isten 
igen takaros sjó  kis feleséget adott.Ennek 
az atyafiságos összejövetelnek az alkal
maiba aztán a raásodünnepen a két főpin- 
cér-tivér egy családi vacsorát rendezett 
a Hajó söröző éttermében, amelyet kö
zösen fizettek s melynek számláját 
V . . .  a, a sörözői főp. mikor össze
állította: a Cs . . . főpincér neje 
által különösen rendelt burgonyá-ért 10 
krajcárt rótt föl. A 10_kr.-os burgonya 
említésénél azonban Onagysága igen 
komolyan megütödött és emelkedett 
hangon szólalt fö l:

— De Jan i, a jó Isten áldja meg, 
ne számítsa azt a pár darab krumplit, 
holnap hozok magának érte két egész 
burgonyát! . . .

Mikor pedig a J  . . .  fő, nem állott 
erre az ajánlatra, indignálódva jegyezte 
meg :

— Alig tett ki egy fertály krumplit 
az a kis yarnirnng, s én —  kettőt hoznék 
helyette . . . Hiszen ez csak tiszta 
üzlet! . . .

Hiába, ebbe a tiszta üzletbe a 
söröző fője nem ment bele.

Szerkesztői üzenetek.
R. Gy. Pécs, — L. J. Debrecen — K. Szom

bathely. —  R. G. Fiume, —  D. Brassó. — 
levél ment, levél jön! —  L. Gy. Keszthely, — 
P. A. Kolozsvár. —  B J. Csurgó. — az inté
zet rendetlensége, költözködése m iatt marad
tak ki a képek — a jövő szám — nagy cso
portjába. Szives köszöntés!

Nyomatott Heisler J. kő- és könyvnyomdájában Budapest, H. kerület, Yárkertrakpart 1. Bzám. 1904. V. 7. 1000.




