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Szegeden.
A  -V. Orsz. Pincér-Egyesület szegedi köz

gyűlése.

Tisza-Maros szög híres városa, 17-én 
újra viszontlátta az Orsz. Pincér-Egye
sületet, a melynek eszméjét ő születte 
és ösraertette. Az Orsz. Pincér-Egyesület 
eszméjének a legszebb és legmagyarabb 
város volt a dajkálója. nevelője.

A Szegeden napvilágot látott Ope. 
eszme azonban ma már nem eszme, 
hanem kész valóság. Intézménye egy 
sok ezerből álló s oly társadalmu osztály
nak, amely a nemzeti közgazdálkodással 
szorosan kapcsolódó foglalkozásánál 
fogva ugyancsak számbaveendő s fontos 
tényező. Szeged eszméje, az Orsz. 
P.-Egyesület, a maga egészében eme 
ténykörülménynek a hükifejezője és ezt 
elősegíteni és elismertetni egyik legfőbb 
törekvése és célja.

A magyar társadalom különböző osz
tályaiban eddigelé alakult orsz. intéz
mények közt egy sincs az opehoz ha
sonló, amelynek célja oly hazafias és 
nagy jelentőségű volna, mint az Orsz. 
p. egyesületnek. Ami ugyan onnan van, 
mert a többi iparág mélyen alul áll 
a magában nagy terjedelmű és mindenre 
kiható vendéglős! és pincéri szakmán. 
Ez a jelentéktelen s annyira lenézett 
pincérség fölülmúl bármily tekintélyes
nek elismert közgazdasági és ipari ágat.
— Állami és Nemzetgazdasági szem
pontból egy gazdasági es ipari ág sem 
hasznosabb a mi iparunknál. Ezt az 
ipart azonban s ennek legforgóbb kere
két, a pincérséget, (s különösen ezt) 
fejleszteni és építeni szükséges, s ezt 
tenni, ebben elüljárni nemcsak vendég
lős s pincórségnek, de elsősorban köteles
sége magának az államnak s az államtól 
hasonló föladatokra kirendelt ténye
zőknek.

A legmeszebb menő hazafias alapon 
indult M. Orsz. P. egyletnek csak egy — 
az ö nagyjelentőségű feladatait szembe
tüntető nemes vonását emlitjük meg, 
azt, amelyben egyik főcélul tűzi ki, 
hogy a külföld jelentékenyebb pontjain
— az 1898-99-bcn  nagy .Londoni 
Magy. Pincér Kör“-höz hasonló testü

leteket szervez s alakit, hogy a hazai 
pincérséget külföldi üzletekben elhe
lyezze azokat szellemi mivelődés. nyelv- 
s a többi szükséges tudás és ismeretekben 
gyarapítsa. Szükséges-e ennek — a ha
zai és idegen forgalom fejlesztés s 
hasonló nagy közgazdasági kérdésekre 
kiható fontosságát fejtegetni, magya
rázni ?

A pincérség ezen Orsz Egyesülete 
ügyében jött össze f. hó 17-én Szege- 
gen. A közgyűlést intéző Igazgatósági 
titkárság azonban felületesen vette a 
dolgát s még annak szükségességéről 
sem gondoskodott, hogy a gyűlés rendes 
lefolyása biztosítva legyen. Ennek tulaj
donítható a gyűlés menetét megakasztó 
azon botrány, amely nemcsak a céljá
ban magasztos s nemes egyesületet, de 
megcsufolta és szégyenbe hozta az 
egész művelt magyar pincérséget. Ami 
különben arra nagyon jó volt, hogy 
az intézet vezetősége végre belássa és 
figyelembe vegye a régi (első) azon 
szabályzatot, amely az Egyesületbe a 
hazafiasság és jellemben tiszta tagfelvételt 
írja elő.

A M. Orsz. P. egyesület, mint minden 
komoly intézmény, hazafias és erkölcsi 
alapon létező testület s ezt az alapot 
meg kell védeni a fennálló törvények 
és minden rendelkezésre álló eszközök
kel. Épen ezért a vezetőségnek komo
lyan kell venni feladatát, s az Egyesü
let helyes kialakulási és berendezkedési 
teendőihez komolyat) és akként szüksé
ges hozzálátnia, amint azt annak ide
jén tervezte Szeged s miként az 'szak- 
foglalkozásunk és minden magyar pincér 
kívánalmának legjobban megfelel.

BORGAZDASÁGUNK.
Furcsa háború.

Az igazi háború nem a koreai vize
ken vagy Mandzsúriában, hanem miná- 
lunk van. A gócpontja, színhelye itt 
van, Magyarországon, s a szereplő har
cosokat hozzá — az olasz, a francia 
(újabban a spanyol is) és a hazai bor- 
termelöség adja. Ez az utóbbi különben, 
dacára a saját vacka körüliségének — a 
támadó felet (önvédelemből) mig előb

biek (s ugyancsak önjogukat védők! a 
megtámadottakat képviselik. A kormány, 
a nagy közönség és borkereskedő világ 
pedig a markába nevetve szemléli ezt 
a — furcsa háborút.

A dolog sava egyénként az. hogy a 
hazai bortermő vidékek népei már majd 
mind szóra és lábra keltenek, hogy az olcsó 
olasz lőre beözöulése ellen a kormány
nál deputáci ikkal. szónoklatok stbvel 
tiltakozanak. Am a kormány jó csizmadia, 
ígér mindent, — még azt is, hogy a 
hazai hegyek termelte bort fölibe 
helyezi az olasz vörös-káposztalének. 
Csak azt nem köti az orrukra, nagy 
bölcsen, amit ők tulajdonképen tudni- 
vélni akarnak, hogy a magyar bor mi
kor lesz végre ur a saját hazájában V

Különben nem régen a kereskedők — 
a borkereskedők! is úgy tettek, 
mintha az olaszbor ellenes akciót helye
selnék. A kereskedelmi miniszter azon
ban alaposan letorkolta őket, (azzal amit 
mi is már jó régen hangoztatunk,) bogy 
a magyar bor jóbiraevének kizárólag 
ők a megrontói. Lám, Becsben már 
mindenütt kimondták a „Los t'ö»“-t a 
magyar kereskedők által kogvvalizált 
magyar borokra. És igy jár a birneves 
magyarbor a külföldön és mindenütt, 
ahova csak a kereskedöség közvetíti, 
szállítja eladásra.

Ebbe a furcsa háborúságba egyéb
iránt a francia azzal szólt bele. hogy 
borainak hozzánk szállítását illetőleg 
szintén az olaszéhoz hasonló kedvez
ményre aspirál, mig a spanyol azt ta
nulmányozza, hogy az 5 spanyol borait 
— kedvezménnyel vagy anélkül, miké
pen hozhatná be úgy, hogy annak itt 
minél nagyobb legyen a kelete. Szóval 
itt mindenki háborúskodik és taktikázik, 
csak a borgazdák önvédelmezik magu
kat, ahelyett, hogy ők is okosan takti
káznának, a melyben ügyüknek és 
terméseiknek minden magyar bormérőt 
és kocsmárost megnyerni igyekeznének. 
Az egyedüli helyes és jó cselekedet ré
szükről, ebben az igazán tragikomikus 
helyzetben, ez volna, nem pedig az oly 
kicsinyes és önző számításon alapuló 
óhajtások, hogy boraikat palackokban 
és 50 l it  felül és alul is, valamint

Lapunk egyes ssám a 36 fillér. —  A „Fogadó1" legközelebbi száma május 29-ón jelenik meg.
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szövetkezeti kocsmáikban is ők maciik 
szorgalmazzék eladni. Furcsa háború 
hát ez a borháboru, amelyből némi 
haszon mindenkinek (legtöbb a borke
reskedőnek) jut, ám vajmi kevés a 
termelő és vendéglősnek, ennek a két 
egymásra utalt de egymást alaposan 
meg érteni nem tudó s akaró két föntos 
gazdasági osztálynak. Ami egyébként 
ennvk a kettőnek az érdeke: érdeke 
az államnak is, aki azonban e saját 
érdekét ép ugv nem óhajtja fölismerni, 
mint ahogy előbbiek nem akarnak rá
térni az okos és helyes cselekvési térre. 
Ks igy aztán egyre tart és tudja Isten 
meddig tart ez a — furcsa háború. . .

Almádiban múlt csütörtökön a bala- 
tonvidéki szőlősgazdák mintegy ötszázan 
uépgy ülést tartottak amelyen a többek 
közt azt határozták, hogy : z olaszbor 
behozatalát károsnak tartják, s hogy a 
Imitaladót hasonlóan veszedelmesnek 
tudják, mi és több okból küldöttség 
menesztessék a kormányhoz, hogy az 
olasz borra 20 arany forint vámot 
vámot vessen-

Egyletek, szövetkezetek
A M. Orsz. P.-Egyesület szegedi 

közgyűlése.
Szeged, május 17.

(Saját tudós Hónktól.)
Amilyen lélekemelő s magasztos jele

nettel kezdődött, ép oly roszvért szülő, 
kellemetlen botránnyal végződött a ,M. 
Orsz P. egyesület“ szegedi közgyűlése. 
A miniszterileg felfüggesztett s az Orsz. 
P.-egyesület által visszafogadott szociá-

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

Ir ta : Botoz..

Péternek megtetszett az Isten eszméje, 
Állott is legottan és gyorsan melléje; 
Hisszen ő is kezdte már az eget unni, 
(Csuk nem mert emiatt szegény, pa

naszkodni).

Annál jobban örvende hát ez esetnek: 
Neki is látott az előkészületnek,
Egy nagy kézi tarsolyt gyorsan előkapott 
íi egy-kettőre abba mindent belepakolt.

Aztán fölültek egy tarajos felhőre,
Mely leszállt velők egy magas hegytetőre; 
A rnátra hegytető volt ahol leszálltak, 
S honnan láttak — amit még tán sose 

láttak.

Ep a nap kelt: messze távol hegyek mögött 
JSgett a/, ég és föld lobogó fény

között;

FOGADÓ

lista pincér szakegyesület tagjai, akik 
újabban Reformpártinak nevezték el 
magukat, oly botrányos magaviseletét 
tanúsítottak, hogy a gyűlést vezető elnök, 
Juránovits Ferenc a közgyűlést fölosz
latta. Az újabb közgyűlésre való intéz
kedései az igazgatóság bízatott meg.

A M. 0. P.-egyesület közgyűlésén le
folyt durva incidensnek előre kiszámított 
célja a hazafias, művelt pincérek tárgya
lásának a Mikelikai vagy a Piricsáp 
szocilisták gyűléséhez való lealacsonyitása 
volt. A szegedi pincerség tiszteletre
méltó kedves ősz atyja, az elnöklő 
Juránovits Ferenc és a szegedi fiókegy
let mind kifogástalan jellemű és úri 
ember tagjai nem készültek erre a mű
velt pincéreket érintő és sérteni óhajtó 
tapintatlanságra Nem gondolták hogy a 
mi vadhajtásu szociáiismusunk fanatiz
musával magúkat teleszitt pincérek 
annyira tapintatlanok és illetlenek le
gyenek. hogy botrányos magaviselettel 
akasszák meg a közgyűlést.

Ez az eset egyébként okul szolgál
hat az ' írsz Egyesület vezetőségének 
és mindazon magyar pincéreknek is, 
akik eddig az Orsz. egyesülettől bármi 
érzelmi okból távol tartották magukat. 
Minden jóravaló magyar pincérnek va
lamint a hazafias és józan gondolkozásu 
vendéglősöknek egyesülni és együtt 
érezni kell abban a gondolatban, hogy 
a pincérseg létjövője alapját veszélyez
tető és tekintélyét még jobban sárba 
tipró elemet ki kell küszöbölni.

A gyűlés nap jának lefolyása egyébként 
a következő volt:

A gyűlésen Budapest, Temesvár, 
Szombathely és N.-váradi megjelentek.

S a lángtenger rájuk ömlött a hegy ormán, 
Onnan alá futott s folyt tovább a rónán.

„Ej ha! — bámult el szent Péter e
nagy csudán,

Es kapkodott gyorsan pápaszeme után; 
Szemének szokatlan vala a napfénye —  
De oh ! pápaszemét fönt hagyta az égbe.

Az Isten nevetett: — látod Péter, látod. 
Itt látszik meg a te szeleburdiságod; 
Ily kapkodva végezel te minden dolgot. 
Meglásd, egyszer még a fejed is elhagyod!

Ezek után aztán neki fohászkodtak,
S Eg segedelmével lefelé indultak: 
Ilejh, magas e hegy. de azon időtájba, 
Még tiz vagy husszorta volt rnagasb'

a Tátra.

És hozzá meredek mint egy templom- 
torony,

Majd lelkűk kiszakadt: minden lépten
nyomon;

Fohászkodott Péter, ám de mind hiába, 
Ugv jött hogy a földet sem érte a lába.

Mikor végre leért, ugrott egy jó nagyot. 
De véletlenségből s ugv orrára bukott,
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szegedi kartársaik kalauzolásával reggel 
0 órakor a Klauzál-térre, Kossuth szob
rát megkoszorúzni mentek, ahol kalap- 
levóve s mélyen meghatva hallgatták 
G-yenes Manó clr. az Egyesület ügyészé
nek igazi hazafias, gyújtó hatású és 
fölemelő szép beszédét.

A beszéd végeztével a szegediek friss 
bogrács-paprikással vendégelték meg 
idegen feartársaika*, melynek befejeztével 
a Tisza szálló dísztermében kezdődő p. 
gyűlésre mentek, amelynek elnöklésóre 
Juránovits Ferencet a szegedi választ
mány köztisztelt elnökét kérték föl. A 
jegyzőkönyvet dr. Gyenes Manó vezette.

A közgyűlés napirendjének 3-ik pont
jánál, a felmentvényék megadásánál 
azonban megszakadt a közgyűlés menete. 
A M. 0. P.-egyesület igazgatósága és 
tagjaival a közgyűlésre le ment néhány 
szociális érzelmű pincér oly éktelen zaj
ban. és személyeket sértő s meg
gyanúsító közbekiáltásokba tört ki, hogy 
az elnök a gyűlést felfüggesztette, majd 
pedig amikor az újbóli megnyitásnál 
megismétlődött a botrány hajhászók 
magaviselet© — Juránovits Ferenc a 
gyűlést föloszlatta és azt semmisnek 
nyilvánította.

A közgyűlés ekkénti bezárása után az 
idegen vendégek, szegedi kollegáik kalau
zolásával megtekintették a szép magyar 
város látnivalóit s este a Kossuth L.-uti 
Csikós-vendéglőben mintegy 250-en 
társas vacsorára gyűltek össze. A tár
sas vacsora lefolyását, melyen egy lel
kes felköszöntő Jókai szobrára 100 s 
egy másik lel-es (Koltay) toaszt az 
Egyesület pénztára javára hozott szép 
simányi koronákat, valamint a közgyü-

Hogy az Isten majd megszakadt nevetőbe — 
Ott a magas Tátra pázsitos szélébe.

„Ördög bújjék beléd, Péter! — szólott 
az Ur,

(Az pediglen nyögött,nagy irgalmatlanul.) 
Te engem végre is még szégyenbe 

hozol,
Mért nem vigyázsz jobban, minek 

fiekándozol! . . . “

Ez hatott; szent Péter talpra ugrott 
legott,

De nagy hirtelen az oldalához kapott — 
Hova lett a tarsoly ? —  a tarsoly

szent Atyám!
S nézi jobban de hát, csak nincs az

oldalán.

„Tyüb, a ragyogóját ennek a világnak, 
Vége vagyon, vége — evés és ivásnak! 
Pedig oly jó porcos, s csutora volt benne; 
Oh, ha még valahogy, ejnye, ha meg lenne...

S nézett föl a hegyre a merre jött, hátha 
Itt akadt nem messze föl valamely fára; 
Hátha itt nem messze potyant ki nyakából, 
Hátha rátalálna, amúgy hamarjából.

(Vége bövetezik.)



Riicögő József Debrecen 
Palkovits Andor Kolozsvár.

lései kapcsolatos többi dolgokról időnk 
rövidsége miatt jövő lapunkban szá
molunk be. Ugyancsak ekkor ismertetjük 
azt az átiratot, amelyet az Egyesület 
szegedi választmánya a M. 0. P. Egye
sület Igazgatóságához intézett, amely
ben a botrányt okozó és az Orsz. Egye
sület javát és haladását veszélyeztető 
elemnek az intézetből való eltávolításra 
hívja fel.

Végül — nem hagyhatjuk megemlí
tés nélkül a közgyűlés előkészületére 
befolyó és azt oly igazi szeretettel és 
buzgalommal teljesítő szegedi orsz. p.- 
egyleti választmányt, ennek érdemdús 
elnökét, Juránovits Ferencet, Szarka 
István alelnököt és az utasításokra kész 
hű — Lichtner Gyulát (a szegediek jó 
Gyula bácsiját) Kövessy Nándor és Pop
per  Mihály (Tisza szálló főpincérei) Soós 
Jenő (titkár) Peél György. Fáber Lajos, 
Bosner Sándor és Vass J. v. tagokat 
Itt jegyezzük még meg, hogy a szegedi 
szálloda tulajdonosok a közgyűlésen

'Lobermayer Józs<-f 
Boda Mihály, Miilin Jean Debrecen.

Ruwald Gyula Pécs. 
m egjelen t tag o k  á lta l e lfogla lt szobákat 
k iv éte l nélkül m ind ingyenesen  bocsá
to ttá k  rendelkezésre

Menház avatás.
A  n.-váradi pincérek ünnepe.

Á N.-váradi Pincér-egylet £ hó 10-éu 
tartotta Menháza felavatási ünnepélyét, 
amely az iránta megnyilvánult érdeklő
dés folytán országos-ünnepé nőtte ki 
magát’ Az impozáns ünnepség, amelyen 
Nagyvárad művelt társadalmán kívül 
az országból majd minden egylet részt 
vett — reggel 7 ,10  órakor kezdődött, 
s az esti késő órákban ért véget.

Az ünnepség egyébként reggel fél 
tiz órakor vette kezdetét, s az egyesü
let tágas udvarát egészen megtöltő ün
neplő közönség előtt Mezey Mihály 
mondta el a megnyitó beszédet, inig 
Sarkadi József titkár a zárókő alá 
helyezendő okmányt olvasta fel. Az 
Ünnepi szónok Dcsi Géza dr. volt.

Capf József Debrecen.
Logáth György Keszthely.

A délelőtti ünnepségek utolsó pontja 
volt az arckép leleplezés, amelynél 
Gundel János beszdlt, aki az Országot 
P.-egvesület. jókivánatait tolmácsolta.

A diszebéd délután két órakor volt 
a Fekete-sas alsó termében, mikor is 
Gundel János, Stern Hermán és CegUdy 
Sándor egyleti diszelnökök és Korn- 
háuser Henrik elnök, Láncy József dr., 
Dési Géza dr. Fekete Lá-zió és az al- 
elnüköh Bors János Márkus Samu Kiss 
Kálmán és Szabó Gy- '■ mondtak talpra
esett fölköszöntők' A

A fényes ünnepéi. ste pompásan 
sikerült hangverseny zárta be. amely a 
hajnalig tartó táncmulatsággal együtt 
a Fe/:ete Sas nagytermében zajlott le.

A hangversenyen amely este 8 óra
kor kezdődött — Bihari László sza
valta Sas Imre Prometheus-át, azután 
Lendcay Miéi a miskolci színház éne
kesnője Bauer egyik kedves románcát 
énekelte. A következő számban Bihari 
Ákos, aztán Szántó Gáspár, a szegedi
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szlntársu’afc kitűnő baritonistája és 
Mezey Mihály léptek a pódiumra, s 
ritkán hallható >zép csengésű bariton 
hangjukkal valósággal niegindirották a 
ki '/.ön-iégef. Az ünnepély ezen kima- 
gasló részét Brdei Sjzidi vendégszerep
lése zárta be. Az ünnepély alkalmával 
befolvt adományokat lapunk más helvén 
közöljük.

A mi családunk.
Képeinkről.

I r ta : Mind-w Tamás.
Köttbaum Gyula.

A 70-es 80-as évekből sorozó régi 
gárda legjobb és több katonáját leginkább 
a Vassal ölelkező Zala. Somogy — (ország) 
és Sopron vármegyékből válogatta. Eme 
derék gárdába tartozik a somogyi -Mar
cali “-bán született, de azonnyomban 
Zalai illetőségűvé vált Köttbaum  Gyula 
is. aki azonban mégis Somogynak adta 
az elsőséget, miután annak fővárosában, 
Kaposvárt, az akkor már hírneves „Ko- 
rona“ szállodában ( Baboehaynál) kezdte 
meg a pincér pályát, töltvén itten tel
jesen öt esztendőt. Mint teljesen szak
képzett pincér került el innen a szeg- 
zárdi _ Korona“ a szegedi „Juranovits 
szállodádba és aradra „Witmunhoz" 
s miután egy évet Bpesten és huzamosb 
időt Sz.-tehérvárt. Veszprémben s a 
n.-kanizsai „Korona" és Bogenrieder 
vasúti vendéglőben töltött; a rutkai p 
u vendéglői főp. után Keszthelyen az 
Amazon szálló főpincérségót vette át s 
folytatta 4 évig, miközben itt kedves 
élete párját is megszerezte. Szombat
helyre ezelőtt 7 évvel jött, ahol a Ko- 
váts kávéházban 3 évi főpincéreskedése 
után és azóta, Haintsman János előkelő 
vasúti vendéglőjének ugyancsak fontos főp. 
teendőjét intézi. Ami Köttbaum  kartár- 
sunkat kfilönöseu jellemzi s a legelső 
érdemesek sorába helyezi. — a hivatásá
nak őszinte szeretető s ebből íolyólag 
ama pontos köteleség teljesítés, melyért 
Iónokéi mindenha mintegy a családhoz 
tartozót tekintették, viszont alárendeltjei 
a velük szembeni valódi kollegiális visel
kedéséért szerették és becsülték nagyra 
S a kőzbecsüiés és tisztelet terén ily 
pozíciót tölt be a társadalomban is s mi
ként e müveit osztály és pályatársai, — 
va Íja magáénak a közjó is. amelvnek 
érdekszolgálatában és munkájában min
dig első ember a mi családunknak 
is érdemben első tagja — Köttbaurú 
Gyula.

Littman József

Ott van az ó szép hazája a sok Tátrai és 
Szepesi fürdők hazájában. — de tartóz
kodási helye kisgyerniekségétól. vagyis a 
mióta pincér — a világ legszebb fürdői és 
nyaraló helyével rendelkező Magyarország szép 
fővárosában, Budapesten van. I tt  tanulta e 
szakmát s  ̂ lépett a pályára 1880—81-ben, 
Mc»í András híres szállodájában, ahonnan az 
Eötvös-téri Braun étterembe került, ahol

egész öt évig éthordóskodott. Ebben az ágbani 
kitűnő képzettségével több előkelő üzletben 
működve lett nemsokára főpincére a Wein- 
gruber-kioszknak. a Dukász- majd a Rémi- 
és Nemzeti szállói éttermeknek, honnan mint 
szobafópincér került a London szállodába. 
A Paris szállodában szintén ily minőségben 
volt 2 éven át. miután l'jtátrafüred-rőla saison 
végével hazajött, ahonnan kilépve a volt 
Terézköruti Lantos-vendéglőnek lett üzletveze
tője. Az utóbbi idóhén a Lipótvárosi kaszinó 
éttermei főpincéri állását töltötte be.mig jelen
leg a „Vigadó- kioszk ily ügyét intézi. Litt- 
ma» szak‘ársunk neve nem annyira ösmert. a 
nagy általánosságban (bárha a közügyek pár
tolásánál mindig az elsők között van s jelen- 
Í8 az Orsz P.-egylet igazgatóságának tagja) 
mint szakköreinkben, ahol nem csak kollegia
litása de művelt modora teszi szeretetreméltóvá 
és kedveltté a megjelenésében mindig élőké ö 
és egyéniségében vonzó szakembert, s aki 
ennélfogva nemcsak dísze, de érdekes alakja 
is a mi családunknak.

Bohos Lajos.

Hires Somogvorszn gnak van egy ked
ves szép tája, — a Tahi határ. Ez a 
Tabi határ hasonló a vasmegyei Táplán- 
fai kerekes erdőhöz. Kerek, mint a 
zsemlye. S e kerekes zsemlyét patak 
folyja keresztül melynek közepén van 
egy három garatos vizi malom, innen 
azon egy kopott csárda s ezen íul — 
Tab. Bohos Lajos a régi gárda jeles 
embere Somogyországnak e poetikus 
szép községében 1863 körül született 
De pályását n- m itt hanem a Siófoki 
Kalberger-féle vendéglőben és Székes- 
fehérvárnak az időben himeves „Bárány" 
szállodájában (most is jómenetü vendég
lő) kezdte Itt is maradt egész a katona
ságig s miután eme harcos éveken is 
túl esett — Keszthely, Szolnok, Miskolc, 
Ungvár, Temesvár, Arad, Eperjes és 
Kecskeméten töltött hosszabb föp. időket.

Utóbbi állásából Bpestre jött s itt az 
„Otthon irdk és hírlapírók köre“ ven
déglőjét bérelte ki, melynek három évi 
bírása után a belvárosi térparancsnok
sági palotában nyitott egy szép vendég
lőt, amelyet midőn rövid két év után 
átadott, ismét föpineér lett. Orsováról 
a mait év őszén a szfehérvári újra ala
kult „Hungária" kávéházba került, s 
azóta itt van s egyedül üzletének és 
kedves családjának él a legszebb határ 
szülötte és osztályunknak hasznos és 
érdemes embere.

Sziringer Pál.

Mintha valakitől hallottam volna, hogy 
Sziringer Pál az aki leginkább beleillik 
a mi csaladunkba. Nem azért, mintha 
tán ő különb volna a mi családunk, többi 
érdemes tagjainál, de, - -  tekintettel 
lévén az ő bájos családjára . . . Egyéb
iránt a mi családunkat én szint’ ekként 
képzelem el és igy szeretném látni 
mind — mosolygó boldogság és boldog 
megelégedésben. Aki ily pzép és kedves 
családdal rendelkezik: javai, kincsei van
nak, és annak a földön semmije sem 
hiányzik.

De hát a mi szerencsés szaktársunk

sem úgy álmodta meg az életnek ezt a 
szép paradicsomát, hanem megküzdött 
s íáradott érte. A pincér mesterséget már 
kiskorában, a hircs .Gyolcs étteremben" 
(volt Muzeiun körúton) kezdte a 
hol a szükséges szakdolgokat úgy el 
sajátitá, hogy kitűnő képzettsége min
denkor a legjobb pozíciókat biztosito- 
számára. Mint éthordó és főpincér 
Budapest és Bécs legelőkelőbb üzleteiben 
(mig a vidéken nagyobb város első 
szállodájában) működött. Utóbb a „Paris" 
szállodának volt huzamosb időn át szoba- 
főpiDcére, mig a Kérni szálló kávéházá
nak terhes szolgálatú föpincérségét most 
már két év óta eszközli. De jön a nyár, 
amikor az esztendő 11 nehéz munkás 
hónapját egy szabaddal váltja fel, amelyet 
rendesen odahaza, a tolna megyei Hö- 
gyészen tölt el a szeretett szülői otthon 
és családja körében. Ekkor teljes az 
elégedettség s amit ekkor a kedves ott
hon és családi-kör nyújt, — Sziringe- 
riink egy világ mindenségével sem cse
rélné föl.

Föpineér fivérek

Dávid Sándor és Pál — Dózsa József 
és Jenő.

Gyorokot, Ménest hires boráról, So
mogy vármegyét bicskájáról (ezt ugyan 
a huncut zalaiak fogták Somogyra) és 
vérbeli magyarságáról ismerik széles e 
hazábaD. Igaz, Somogybán vannak egy 
kis tótocskák is, ez azonban nem zárja 
azt ki,-hogy somogyvármegye — Somogv- 
ország legyen. Különben Gyorok hazája, 
Bihar, szintén ország, tehát Gyorok 
is (nikéntlen Somogy, kétszeresen is 
gyai/apult országos hírnévben.

Ily nevezetesség emeli szárnyain a mi derék 
barátunkat, a somogy beli K arádi /  átad Sán
dort. de a kisebbik Dávidot (termetben ugyan 
egy kicsinyt nagyobb) Pált is, akiknek édes 
atyjuk, Dávid István t. szaktársunk mint volt 
jó volt régen, még most is köztisztelt 
és szeretett vendéglőse a kies Balaton
tól egy jó futásnyira eső derék Karó diainak. 
Dávid Sándor egyébként a pincérmesterséget 
szintén neves embernél, a humanuságáról 
közismert Szőllósgyörki vendéglősnél. Rátkay  
Lajosnál sajátította el. A mi derék pincér 
mesteremberünk valódi nevezeteségefil azonban 
nem ez, hanem az a körülmény szolgál, hogy 
tözsgyökeres somogyi magyarsága mellett a 
francia, lengyel és szerb nyelveket oly folyé
konyan beszéli, mint a németet vagy magyart. 
Ezeket különben a Pária, Belgium éa Belgrád- 
ban való hosszabb tartózkodása a la tt sajátí
to tta  el, aminek most igen előnyös s nagy 
hasznát veszi Trenesén-TepJic fürdőn, (Teplic- 
szálloda) melynek előkelő vendégközönségéb 
jobbára a külföld szolgáltatja, akik 
eme szép műveltsége folytán igen nagy 
népszerűség és tekintélyben részesítik s im
már 189<i. óta. Mint jeles szakember ösmert 
.Szegeden is, hol sokáig a Tisza nagy szálló
nak volt föpincére s amig ily minőségben 
működött a fő éa több több előkelő vidéki 
városban, nem feledkezett meg a legszebb: a 
zenei művészetről sem. Dávid barátunk ugyanis 
olyan hegedűs, hogy a „Hármas-kis-karád"- 
ról származó hires Kiss Jancsi cigányprímás 
sem külömb nálánál Amivel egyébként kel
lemes örömet a zeneművészetért szintén ra
jongó bájos s nemsokára kedves kis felesé
gének szerez. A mi Dávid Sándorunk, mint



praktikus és udvarias ember, ennek tudatában 
a világ legboldogabb és megelégedettebb 
embere.

Es én ugyanezt kívánom derék fivé
rének, Dávid Pálnak is, aki szintén emez 
állapotokra törekszik s aki (köztünk le
gyen mondva) ugvancsak megérdemli, 
hogy törekvéseit siker koronázza. Dávid 
Pál egyébként poétikus hajlamú (mint 
majd minden jlíravaló pincér ember) 
aminek kifejezéseképen már a pincér- 
séget sem a Karód megye-országhoz 
közeleső valamelyik városban, hanem Sze
gedében, a nagy Tiszában (miután ma 
már „Kis Tisza" a'la mode „Kis Bika“ 
is létezik) kezdte meg tanulni. Öt-évig 
891—896, volt itt egy húzómban s mint 
szobapincér került innen a szabadkai „ Bá
rányba", hol két évre a „Kaszinó étterem" 
tőpincére lett. Mint ilyen működött Ara
don, Miskolcon, B.-bányán — „Szászá
nál s két évig mint szobafő a nyíregy
házi „Korona"-bán (hol ily jeles bizony
latot ritkaság elérni) mig jelenleg a 
n.-kikindai „Nemzeti szállóban•*, jó Szi
lágyi szaktársunk fogadujában intézi a 
fop. teendőket. A tudomány ismereteknek 
annyi okát-fokát, mint fivére még ugyan 
nem érte el, de mint ritka ambiciózus 
egyén itt sem fog hátra maradni Pál, a 
kisebbik Dávid, de abban sem. hogy 
mindeme szép tulajdonságok elnyerése 
után egy oly ideális lelkű szép kis fele
ségre tegyen szert, mint'a trencséni bércek 
ózon dús levegőjétől pirosló arcú 
Sándor bátyja Eltekintve mindezektől, jó 
vendéglős édes atyjuknak büszkesége 
telhet két föpincér fiában, aminthogy 
dicsérete ez a két kiváló derék szak 
tehetség a mi családunk- és szakiparunk
nak is.

(Folytatás köv.)

O lvasó k özöuségiiukhez!

Teljes tisztelettel felkérjük mind
azokat, a kiknek mai lappal utalványt 
mellékeltünk,hogvelőfizetésüket beküldeni 
szíveskedjenek, a „Fogadó" előfizetése: 
Egy évre: 12 kor,- Félévre: 6 kor,- Negyed 
évre: 3 korona,- Éthordók, kávéházi 
s.-pineérek stb. szakbeli alkalmazottak
nak a,Fogadó* évi előfizetése 8 kor. 
ona és félévre 4 korona.

A
„Fogadó" szerkesztősége és kiadó 

hivatala.
Budapest, Rerepesi-ut 13.

Különféle közlemények.
Lapunk üdvözlői. Ritka lapmik — 

különösen szaklapnak — a megjelenését 
fogadta még közönség o’y lelkes és oly 
őszinte örömmel, mint „Fogadó“ lapun
két amelyben a mi t. közönségünk az 
ö igazi lapját, a megtestült valódi szak
sajtót látja A volt „Újkor" lapunk 
derék közönsége, vendéglősök és pincé

rek egyaránt (utóbbiak sorából nagy
számmal — a mi ösmert Ope. mozgal- 
mistáink és colt pártolóink) — nap-uap 
után juttatják hozzánk üdvözlő, elismerő 
és kitartásra buzdító soraikat, melyekben 
egybehangzó s keresetlen őszinte sza
vakkal köszöntik a kiállítása és tartal
mában a többi szaklapokat túlszárnyaló 
„Fogadó"1 -nkat. Lapunk üdvözlői, tisz
telt szaktársaink és barátainknak — 
nauy elfoglaltságunk miatt uem lévén 
módunkban nagybecsű soraikra kíilöii- 
külön válaszolni: itt fejezzük ki hálás 
és ő'zinte beusöi köszöuetiinket. Azou 
hozzáadással, hogy e megnyilvánulás 
okául szolgáló szaksajtói működés és 
feladatainknak még fokozottabb mérv
ben igyekszünk megfelelni.

Esküvő Remes Mihály, a Győri (sziget) 
„Adriakávéház" törekvő ifjú tulajdonosa 
e hó elején tartotta esküvőjét Szombatiig 
Róza kisasszonnyá1. A tiszta szerelemből 
kötött frigyen tartós boldogság legyen.

Adományok. A „N.-Váradi Pincér
egylet Menháza felavatási ünnepélye" 
alkalmából — tekintettel az ügy nemes 
céljára — szakkörünkből és az ezzel 
kapcsolatos pezsgő és sörgyárak több 
rendbeli adománnyal járultak. így a 
helybeli vendéglősök közül Szauer és 
Dolgos (a „Bazár" tulajdonosai} Maresrh 
Károly szállodás és Ccglédy Sándor egy- 
egy hordó óbort, mig Bognár és Szántó 
30 koronát és két bordó óbort küldtek 
a m. bizottságnak A fővárosból majd 
minden jelentősebb cég, köztük a Részv. 
serfőzde és Kleinosckek testvérek pezsgő
gyára 30 kor. és 2 hordó sör illetve 
utóbbiak 60 ü. pezsgővel és 5 korona 
készpénzzel gyarapitották az adományo
kat Érdekes annak megemlítése, hogy 
Dreher, a (jdrészint pincérekből lett) 
hazai vendéglősöktől meggazdagodott 
sörös Dreher, az Egyesület meghívóját 
—■ úgy a hogy jött — visszaküldte. Az 
osztrák sógorból lett magyar milliomos 
ezen tapintatlan eljárására nem kívá
nunk semmi célzó megjegyzést tenni, 
csupán csak azt, hogy a vendég 
közönséggel közvetlen és elsősorban 
érintkező pincérségiink figyelmét — 
mint annak idején a Littke pezsgős 
cégre — erre is felhívjuk. Az adomá
nyozóknak egyébiránt a Menház ünne- 
pélyi rendezőség nevében Bors János 
egyleti aleluök ez utón is hálás köszö
netét nyilvánítja.

Öngyilkosság. Kovátsics Ignác, a régi 
főpincéri gárdának előnyösen ösmert 
tagja s az utóbbi időben a ruttkai vasúti 
vendéglő bérlője S.-A.-Ujhelyen, ahol a 
Frisch-téle városi vendéglőt rövid ideje 
hogy megvette, f. hó 2-án reggel agyon
lőtte magát. Az eset annál inkább 
tragikusabb, mert szerencsétlen szak- 
társunk alig pár hónapja nősült s el- 
hunytával fiatal özvegyét is gyászba 
borította Az öngyilkosság okát egyéb
ként teljes homály födi s senki sem

tudja, hogy az anyagilag teljesen rende
zett vendéglőst mi vitte eme végzetes 
tettére. Temetése f. hó 4-én történ: az 
ottani szaktársak és a közönség nagv 
sokaságának részvételével.

Föpincérek óvadék társasága. Az
utóbb: időben, az Orsz. Pincóregvesületi 
mozgalmak kapcsán a pincérség fontos 
érdekére több „Ovadek társaság" is 
létesült, oly célzattal, hogy az eme tár
saságokban résztvevő tagok szükség 
esetén megfelelő kölcsön vagy óvadék
hoz jussanak. Bpesten ez idő szerint 
három ily intézmény, és pedig a Koltai, 
Kassai és Kállai-féle föpincérek ovadók- 
társasága létezik, melyek közül azonban 
csak a Kassai József elnöksége alatt 
álló -0 . társaság" hat ki olyképen, 
hogy abban tagként vidéki föpincérek 
is szerepelhetnek- Ez az ovadéktársaság 
egyébként Kassai J, szak társunk igye
kezete és ügybuzgólkodása folytán 1902. 
január 1-én alakult s alapszabályai 
(melyek uj módosításban ép most van
nak sajtó alatt) a főbb célt a követ
kezőkben állapítják meg. A „Budapesti 
főpiucérek óvadék letéti társasága" 
tagjai felvételi dij fejében 5 koronát és 
negyedéveukint tagsági d i j j a t 6 koro
nát tartoznak fizetni. A „társaság" úgy 
a tóvárosi mint a vidéki tagjaiért meg
felelő helyeken a szükséges ovadékot 
leteszi, mely óvadék összegért az illető 
tag minden 200 korona igénybe vett 
kölcsön után hetenkint egy koronát 
fizet, mely összegbe kamat és tőbe 
törlesztés ben foglaltatik. A „Bpesti fő
pincérek óvadék letéti társasága" tag
jai ezenkívül 50 db. a társulat tulajdo
nát képező sorsjegy nyereményeiben 
részesülnek. A tagok kölesönére nézve 
elszámolás, illetve kilépés a társaságból 
bármikor történhetik. Közönségünknek, 
különösen a vidéken tartózkodó pincer- 
ség szempontjából, ahonnan ez ügyben 
gyakran fordultak hozzánk, ide iktatjuk 
még, hogy legcélszerüb a „Budapesti 
főpiucérek óvadék letéti társasága" tit
kárához, Szél S. úrhoz (Erzsébetvárosi 
bank VII. Baross-tér 18.) fordulni, aki 
a szükséges felvilágosítással bárkinek 
készséggel szolgál.

Búcsú. A megkésett idei ujoncozás hó
napja, május, a mi levelező és tudósítónk 
körében is változást okozott, s a haza és 
királyérti szolgálatot teljesítők közé a mi 
gárdánknak is egyik élénk buzgalmu derék 
iíju tagját sorozta l>e. Varga János, a Hajó 
szállói sörödé fópineére lett ötdintes had fia 
a Győri 9-ik ezredi huszárságnak. mely uj 
nevezetes hivatását e hó s-án kezdte meg. A 
mi katonánk innen intézi búcsú szavát lapunk 
olvasóihoz és kartársai hoz. azon reménységben, 
hogy a kis hamm esztendők elteltével köz 
érdekbeni munkálatát újból oly közmegelége
désre méltón folytathatja, miként eddigeté. 
Amidőn pedig a laptudositással járó teendőket 
mindig oly lelkiismeretesen és pontosan tel
jesítő m. társaktól mi is búcsút veszünk. 
— kapcsolatban ezzel szives köztudomásra 
adjuk, hogy a lapunkat illető Győr és vidéke 
tndositási teendőket Zsombor László, a Hajó
szálló étterem régi közismert fópineére vál



lalta el. Uj -zaktársimkat és lapunk régi. ki
tűnő barátját o közönségünkkel jövő lapunkban 
(ismertetjük meg.

Mennyegzö Schrettner Márton, a Teréz- 
köruti Chrobofc (volt Staudhammer) ven
déglő főpincére f. é. július 5.-én tartja 
esküvőjét a Terézvárosi templomban 
Hofftnan Annuska kisasszonynyal, Billo
vits Ferenc ázondy-utcai vendéglős bájos 
sógornőjével. Az esküvőről a nászsere
get Billovits vendéglős vig lakodalmi 
torra várja, amely — ismerve Billovits 
szaktársunk vendégszerető házát — 
■gyanesak nagyszabásúnak mutatkozik 
s nevezetességben hasonló lesz a Teréz
városi többi emlékezetes ily vigalmak
hoz. Az ifjú párt és lakodalma'n részt
vevő sereget előre is őszintén üdvö
zöljük.

Élmények és szódás palacksörök.
Hogy a pár fillérnyi olcsóság miatt 
szatócs- és krájzleráj boltokban vásárló 
publikum nem jut a kívánt tiszta jó 
minőségű palak sör- és boritalhoz: ezt 
illetőleg immár a közönségnek is vannak 
tapasztalatai, — de arról, hogy az ily 
palacksöröket még a valódi helyen, a 
sörrakktárak is szí dával pancsolják — 
szintén bő tájékozást szerezhetnek mind
azok — akiket illet — a hasonló hírlapi 
köziemén vekbői. A szódával való sör- 
pancsolásról egyébként újabban egyik 
kolozsvári napi újság a következőket 
közli tájékozásul. — Egy Becsben lakó 
hazafi és nagy sörszakértő a napokban 
Kolozsvárt tartózkodott s a magvar- 
utcai egyik kereskedésből palackos sört 
hozatott, aminek fölszálló gyöngyeiből 
azonban csakhamar kitapasztalta, hogy 
a 13—14 krros sör szódázva van ala
posan. Ennek ellen próbájára, bontatott 
aztán egv barna sört a Rákóci-utcai sör
raktárban is. de a söralján képződő lég- 
hólyaeskák itt is azonnal szemébe tűntek. 
Kz az újabb és egy másik ily fölfedezés 
is pedig arra indították a sörszakértőt 
— de egyébként Becsben tartózkodó 
hazánkfiát —  hogy jó  sört inni vendég 
lőbe táradt, ahonnan aztán élményeit 
megírta a kolozsvári lapoknak. A ta
nulsága pedig ennek, hogy a közönség 
ne sajnál ja pár krajcárral jobban meg
fizetni a vendéglősök sörét, borát, mert 
azok holmi félfilléres haszon fejében 
üzleti hírnevüket nem kockáztatják, 
ergo — palack söreiket sem szódavizezik.

Kertészeti kiállítás. A düszeldorfi 
kertészeti kiállítást Vilmos német trón
örökös e hó elején nyitotta meg. A ki
állítás szines látnivalóját a magyar ki
állítók csoportja képezi, amelynek ren
dezésével Győri István kertészeti tan
intézeti tanár volt megbízva. A meg
nyitáson Molnár István gyümölcsézeti 
kormánybiztos és Emiéit Gusztáv, az 
(>rsz. raagy. kertészeti-egyesület elnöke 
jelentek meg.

6. oldal.

A mi társaságunk.
Ahol a magúnkféle fajta ember a 

teste H el két egészen lekötő nehéz 
napi munka utáni pár óra szabad ide
jét gondnélkül és kellemesen eltölthetnó, 
oly kevés hely van. dacára annak, hogy 
az ugyancsak általunk gyakorolt ven
déglő s kávéházi üzletek száma, négy
szerié nagyobb a kelleténél. De nem is 
ily szórakoztató helyekre gondolunk, 
(elvégre egy egész nap és még egy 
pár órának a vendéglő-kávéházi levegője 
úgyis uütig elegendő élvezet mindenkire 
néz vei, hanem az olyan magunkból! 
emberekből álló társasági körökre, ahol 
egy-két órányi szr.bad időnkben feszte
lenül érezhetjük magunkat, elbeszélve 
egymásnak a napi élményeket s elpana
szolva az ért bántódásokat. mig az 
ezenfelül maradó időt nemes közügy! 
dolgok meghányása-vetése, vagy más 
szórakozást nyújtó társasjáték stb. hasz
nálhatnék föl.

Igaz ugyan, vannak egyleti kö
reink (Bpesti P.-egylet és Önképzőkör 
és Orsz. P.-egyesület), azonban ezekben 
a távolsági és üzleti viszonyaink miatt 
épen azokat nem találhatjuk, akikkel 
találkozni szeretnénk.

Az okok, vagyis az okszülte ily körül
mények hozzák tehát magukkal, hogy 
a megfelelő társaságot és szórakozást 
utbaeső, alkaSmasb helyen keressük. A 
-Jó  cimborák~ társaságát e fajta körül
mények hozták létre, melynek tagjai 
napról-napra, estenként vagy délutánon
ként (a kinek az ideje ahogy magával 
hozza) a Janiira vendéglőben (VI. kér., 
Podiuanicky- és Gyár-utcák sarkán) ve
rődnek össze s töltenek el ittra kellemes 
perceket.

A „ Jócimborák11 társasa'ga egyébként 
eddig még formálisan nincs megalakulva 
(aminthogy különös formalitások ily tár
saságokra szükségtelenek is), de azért 
a hozzá tartozók, mint 3Í0‘rgenstern 
Ákos, Gaál István, Rosner Pál. Vigh 
István, Bússá Jenő, Bodor Zoltán és 
pincértársadalmunknak több érdemes 
tagja rendesen felkeresik az ő ismert 
helyiségüket, ahol Janiira Károly, a jó 
cimborák jó gazdája szives szóval és jó 
borral várja és látja el (de ha a szükség 
úgy hozza, még a ruffoiás, tacsolás, vagy 
kibicelésből hiányzó tag pótolásában is 
kisegíti) őket. A „Jó cimborák14 kom
pániája tehát itt úgy érzi magát, mint 
odahaza s éppen azért, mert Janiira 
gazda szintén közéjük tartozik, minél
fogva a helyhezet az ő kívánalmaiknak 
minden tekintetben megfelelő. A „Jó 
cimborák44 tagjai egyébként mindegyre 
szaporodnak s mint értesülünk ebből 
folyo'ag a napokban holmi „Házirend44 
megállapítás és rJd cimborák* cimf'el- 
avatására is történnek intézkedések. 
Mindezek persze a jó cimborákhoz illő 
vidám hangulat s vidám poliárkocintás 
közepeit történnek s mig az idő tellik-
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mullik, mintha odahaza volna, oly kelle
mesen érzi s talalja magát a mi társa
ságunk minden tagja.

2. szára.

Gyászrovat.
Azon kevesek száma, akike szakosztály 

közjogát képező dologban teljesitnek — 
őszinte iigybuzgalnui és tiszta önzetlen 
nagy szolgatatokat; egvgyel megint 
kevesebb lett. Egy oly kiváló tagjuk 
mondott búcsút a földi életnek, aki a 
közérdek ügyében végzett nagy jelen
tőségű munkálatainál fogva bármily 
társadalmi osztálynak örökös dí
szére válna.

Pósch Nándor, a Győri vendéglős 
ipartársulat alapitó e'nöke, a Győri ven
déglősök szikvizgyára alapitója és örö
kös tiszteletbeli elnöke, valamint a 
„Győri Pincér-egylet44 alapító tagja s 
elnöke f. hó 9-én hunyt el. A  „Hét
vezér44 vendéglő tulajdonosának halál 
hire megdöbbentőn és meglepően hatott 
az őt nagy köztisztelet és szeretetben 
részesítő Győri közönségre és szaktár
saira, annál inkább is, mert a 60-as 
években járó Pósch Nándor még min
dig friss életerőnek s egészségnek lát
szott örvendeni. A rövid ideig tartó 
betegség azonban ledöntötte az életében 
oly sokat dolgozó erős férfiút, szerető 
nejének, csaladjának nagy fájdalmára és 
iparának pótolhatlan nagy veszteségére. 
Hogy ezt a vesztességet a közvetlen 
nem a mi közönségünkhöz tartozó, a 
Győri társadalmat is milyen érintette; 
hű kifejezője az érdemes férfiúnak te
metése, a melyhez hasonló nagyszerű 
és impozáns gyász ünnepélyt Győrben 
igen-igen régen láttak. Pósch Nándor 
szerdai temetésén ugyanis nemcsak a 
szaktársab vettek részt teljes számban 
(a vendéglős ipartársulat és pincéregy
let gyászzászlóik alatt) de a közönség 
is oly sokaságban jelent meg, hogy leg
nagyobb rész kívül az utcákon várta 
be a gyászház nagy udvarán befolyó 
gyász szertartást, és véget nem érő 
sorokban kisérte ki a temetőbe. Elhunyt 
szaktársunk fent nevezett intézményeken 
kívül az Orsz. Nyugdij-egyesület Győri 
választmányának is elnöke volt, igy a 
halála fölötti gyászt a helyen kivül is 
igen sok számosán fogják érezni. A mi 
részvétünk elhunyt iránt annál mélyebb, 
mert benne egy igazi jóakarunkat és 
barátunkat vesztettük. A megholtak Ura 
adjon neki örök nyugalmat ésbékeséget!

Kassán, mint ottani tudósítónk irja 
£ hó 10-én temették el nagy gyász 
pompával Schalcház Lipótnót. Az életé
ben mulhatlan becsű munkát alkotott 
Schalcház L. szállodás özvegye temetésén 
a „Kassai vendéglősök, kávés k, kocs- 
márosok Ó3 pincérek-egvlete* testületi
leg és teljes számmal vonult ki.

Rock Antal pincér hosszas szenvedés 
után 40 éves korában elhalálozott. A



(
kassai közkórháziján elhunyt r.'szere az 
ottani pincéri-kar gyűjtést rendezett s 
szaktársukat díszesen és nagy részvét 
mellett temették cl. — Áldás és béke 
hamvaikra!

-

Üzleti híreink.

Í
 Helyváltozások.

Pályázat vasúti vendéglőre. A pös- 
 ̂ pök-ladányi pályaudvari-vendéglő bérle- 

I téré pályázat hirdettetett, meU re nézve 
a szükséges okmánynyal ellátott ajáu- 

|  latok 1904. junius 7. déli 12 óráig az 
I Aradi üzletvezetőséghez küldendők. Bá- 
|  natpénz : 300 korona.

Kávóház átvétel. (U j kávés) Lábesz 
I  Frigyes, a nem rég bezárult G und cl 
I J. István főherceg szállodáájnak hosszú 
I időn át volt főpincére, megvette a Ba- 
K ros- utcai jóhiruevű Sprung-féle kávé- 
§ házat, amelyet saját tulajdonába és ke
rt zelésébe szeptember 1-én vesz át. Aká- 

9  véházat régtől fogva nagy szeretettel és 
|  nagy számmal látogató Józsefvárosi pol- 
|  gárok örömmel néznek e változás elé, 
t  amely rájuk nézve nemcsak a második 
I  otthonná vált kávéházuk ujjáalakulásá- 

bán, de annak tulajdonosát illetőleg is elő- 
|  nyös és jelentőségteljes. Uj kávés szak
társunknak szép üzleti jövőjét épen ez 
az előlegezett bizalom és népszerűsége 
biztosítja.

Vendéglő átvétel. Ungváron a „Sava- 
nyuviz vendéglőt" ennek tulajdonosa, 
Fiala Ferenc vette át kezelésébe. A ha
tásos gyógyfürdővel kapcsolatos vendég
lőnek, a megnyitása múlt vasárnapon 
történt.

Szekszárdon a Haspell-féle vasúti 
vendéglőt és nyári kirándulót Csillag 

Antal, volt paksi nagy szállodás vette 
át. Az érdemes kezekbe került, vendéglőt 
a kiránduló közönség máris nagy szám
ban látogatja.

Budán, a Dunára néző „Fiume“ szál
loda vendéglő helyiségét Lineberg 
Józseftől nem Reinprecht J. mint a múlt, 
számunkban említettük, hanem Gebaaer 
Antal vette át. Törekvő fiatal szaktár
sunk nagy szakavatottsága a jóhirü és 
jó raenetelü vendéglő forgalmát még 
inkább föllenditette.

Kiscellben a vasúti vendéglőt Horváth 
József szaktársunk, az ottani Uj-kávékáz 
tulajdonosa f. hó május 1-én vette át. 
A közkedvelt vendéglőst a városi pub
likum naponta nagy számmal keresi föl.

Vendéglő áthelyezés Kiirthy Elek 
Szegeden az Európa szálló közelében 
volt jóhirű vendéglőjét a Bitó-féle szál
lodába, a Kossuth Lajos-sugár-utra he
lyezte át.

Sörödé megnyitás Márkus József a 
nagykárolyi Központi szállodában tágas 
és a mai kor igényeinek megfelelő szép 
sörcsarnokot rendezett be. amelynek 
ünnepélyes megnyitását f. hó 8-án esz
közölte.

2. szám. FOOADo

Az ..Elité11 uj gazdája. Budapest székesfő
városunk egyik legnagyobb kávéháza, az elő
kelő komfortjáról közismert Kerepesi-uti 
„Elité" kávéház. f. hó .junius 10-től K)in;>pr 
Jánost, a fővárosi „Szép Balaton" volt. 
föpincéret fogja tulajdonosának nevezni. Kiváló 
szaktársunk ugyanis az „Elitét- jelenlegi tu
lajdonosai : Eauka és Hevesitől megvette s azt

saját tulajdonába és vezetésébe fent nevezett 
időben fogja átvenni. Amidőn az „Elité" tu- 
tnlajdonosa Knappé János t. barátunk uj pá
lyája és vállalatához előre is szerencse kivá- 
natunkat fejezzük ki, ez alkalomból az öt 
megillető ezen rovatban — mint az „Elité" 
kávéház leendő kitűnő gazdáját mutatjuk be 
olvasóinknak.

Fiirdövendéglö átvétel és megnyitás A
„Harkány“-fürdői nagy vendéglőt Kováts 
Jakab, Baranya-szászvári nagyvendéglő 
ismert tuiajdonosa f. hó május elejével 
vette át és nyitotta meg. A későbbi 
időben nagyban elhanyagolt bár ki finő 
gyógyhatású kénes vizzel rendelkező 
fürdőre Kováts szaktársunk vendéglős- 
sége nagy előnyt és lendületet jelent.

Nagyváradon a nagy piactéri Fűchsl 
palotában Benrád Albert sörcsarnokot 
rendezett be, ahol a helybeli sörfőzde 
nagyon jóminőségü sörének kimérésével 
kitűnő vendéglői forgalmat eszközöl.

Lineberg József, a Fiume szálloda 
vendéglőjének volt bérlője, újabban a 
Várkert nagy-vendéglőt vette át. Line
berg szaktársunk derék szaktudása és 
népszerűsége üzlete jómenetét biztosítja.

Ifj. Zidarits József a kotyogós borá
ról hírneves pécsi vendéglős, a Makár- 
utca 7-ik szám alatt levő vendéglőjének 
udvar-kert helyiségeit f. hó 8-án nyi
totta meg nagy ünnepélylvel.

Szálloda átvétel. A Ceglédi „Buda
pest" szállodát melynek tulajdonosa az 
utóbbi években Boros Ármin szaktársunk 
volt A ntal Pista vette át. A szálló ven
déglőjének megnyitása m. vasárnap 
történt.

A „Bihar kávóház" sorsa Nagyvára
don. mint levelezőnk étesit bennünket- 
egvelöre szerencsés megoldást nyert, ame- 
nyiben azt egy Brodi J. ottani élelmes 
üzleti szellemű fakereskedő vette meg. 
Igaz, hogy a szerencsétlen auzspieiumok

közt nekiindult „Bihar -nak inkább 
egy erősen szakavatott ember felelne 
meg. de tekintettel az alaposau tönkre
ment Gyárfásra, akinél a tőpincéri vál
tozások minden harmadnap voltak beren
dezve,- a mai viszonyok úgy mutatják, 
hogy a nag\várad világvégén lévő Luri- 
on féle kávéház szénaj't rendbe szedni, 
ha nem is fennállását biztosítani, most már 
csak egy derék fakereskedő tudja.

Stögermager Antal, a szolnoki Móric 
ligeten lévő „Arany lakat" vendéglőjét 
tuult napsugaras vasárnap nyitotta meg 
A szolnoki publikum a Tisza Zagyva 
sziget e kellemes kiránduló vendéglőjét 
a lehetetlenségig való zsúfolással töltötte 
meg.

A budai uj Krzsébet-hidfővel szem
beni Döbrentei téren Rapszky Zsigmond 
egy a mai modern stylusnak megfelelő 
szép k:.véházat rendezett be. Az elegáns 
üzletet -zaktársnuk . Erzsébet-Hid* bá- 
véház címen e hó közepén nagy ünne- 
pélveseu nyitotta meg.

Pécsett a  Cserta A -fele fővárosi sör- 
í aktár épületében Baycr Ferenc egv 
Ízléses nagy sörcsarnokot rendezett he. 
melyet ünnepélyesen 1. hó 8-án nyitott 
meg

Kávéház vétel. Nagyváradon a „Ko
rona- kávéházat Klein Lajos, melynek 
három éven át volt bérlője megvette s 
azt mint tulajdonos folytatja tovább a 
saját vezetésében.

Pozsonyban a II. „Bimbó" nagy ven
déglő és kávéházat a pozsonyi publikum 
eme legszebb kiránduló helyét Udvorka 
Tstváu szaktársunk május hó 8-án nyi
totta meg.

Nyitrán a magyeszerte kellemes hírben 
lévő s a várostól alig 10-percnyire fekvő 
Sártábori-vendéglőt. Kvotek Lőrinc a m. 
napokban nyitotta meg.

Helyváltozások. A Szt. Margitszigeti Sehnffrr 
(alsó) vendéglőben Lábesz József üzletvezető 
(ki e minőségben már f-ik éren működik itt) 
és t isp ö k  József régi főpincér sz&kt-ársiank 
mellett mint éthordók működnek: Kroun-
retter József, Pauer Lajos, Antalik Ká
roly. Demusz Károly. Demusz Gyula. Musni/ák 
Frigyes, .1 futnunk József. Farka- Vince. Kolb 
Ferenc, Roziuatiiis József, Horkman Károly. 
Frisch Károly. Körhegyi Béla. SzcoUoda Lajos 
és fíáth Kálmán. — A „Kaps“ felső) vendég
lőben Koppéi Nándor és Gi lzw Kálmán föpin- 
cérek mellett- működnek : Sogiii/ József. Fog- 
'ii/as József, Schmuk Lőrinc, Simon .Sándor, 
i'uper Zsiga, Götz Jakab, X>meth József. 
Berger íiéza. Kulik  József. 0 fésűk Sándor, 
Kehít/i János és Bajzits Kálmán. A szobafóp. 
állást az idén is Klatsman Károly szaktárcánk 
tölti be. — Budán a „Politikus szatócs- fö- 
pincéri állását Tomka Antal szaktársunk töl
tötte be, akinek fizetöpineóre Vast József 
lett. — A „Osáazárfiirdön" az összes éttermek 
fópincérségét az elmúlt évadban is ott működő 
Aszner JánoB vette át. A szobaié- éí tizelö- 
pincéri állásokat Csaló József tölti be. Mint 
szobapincer K/rin Lajos, működik mellette. 
Mint éthordók: Be»r.«ny Rezső Padrvsitzly  
Árpád es Kurlújja István nyertek alkalmazást.
— Horváth József a budapesti Itesits kávé- 
ház lop. állását töltötte be. A Chrobok (volt 
Standhamnier) rendezi ében a fóp. állást to
vábbra is Schrettncr Márton tölti be. mig u. i.
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mint éthordók Odor Zsigmond és Hagy Mi
hály m ti Ködnek — Hagy várad (K. K  tudósí
tása). Schmidt Alajos .1 Széchenyi szálló fóp. 
állását töltötte he. I*. i. a Szabó-vendéglőben 
itj. Valtner Károly éth. állást nyert. Véyh 
Mihály a Szt. László (Püspök) fürdő és 
Maga.**!/ Árpiid a _Félix fürdóu fópincéri 
állását foglaltak el. Az utóbbiban a szobafóp. 
teendőket Blnm József intézi. — Figura János 
a Badacsonyi „Hableány" szálloda föp. állá
sát nyerte el Copf József előnyösen ösmert 
szabolcsi fóp szaktársunk a debreceni „Bika 
szálloda" sörödé;e fóp. állást, töltötte be A 
fővárosi városligeti „Veingrnber kioszk" fó
pincéri állását Anion g Fülöp és Vilmos 
ösmert nevű sznktáisaink töltötték be. - 
Bafá;. János a B. palotai állomás mellett 
levő Horváth-féle vendéglő fópincéri- állá-át 
foglalta el. — Mnrgenxtern Áko3 szaktársuuk, 
a Szeman kávéház fópincére mellett P>rf 
Ernő. Fodor Zoltán és Vigh István mint 
segédpincérek töltenek be állást — Maros- 
vásárhelyt a Transylvania szállodában a na
pokban nagyobb változás történt. Reehnitzer 
Adolf a káveháznak 8 éve óta volt derék fő- 
pincére lapunknak 1. munkatársa kilépett s 
ugyanekkor Szendrei Jenő is megvált szoba
fóp. állásától, Bechnitzer kartársunk helyét 
Frixríi Menny hért, az éttermek ugyancsak 
huzamosb időn át volt fópincére mig utóbbi 
állásút Srnthmnry Kálmán töltötte be. A 
szobafóp. állást Binder M. foglalta el. Szene
den a Próféta szálloda fópincéri állását Mé- 
száros Jenő) régi fóp. szak-társnnk töltötte be. 
U. it t  Faher Lajos fóp. mellett, a Kass .Vi
gadódban : Schön Zsigmond reg?, tizctó és 
mint segéd pincérek — Alatx Ferenc. Mii lady 
Sándor, Mo/rny Vince Bodössy Lajos és Eurut: 
Lajos működnek. Hagykikindán a városi ká

véház fóp állását Vingert Miklós nyerte el. 
Győrben a Hajó sörödéi fóp állást Megáll 
József töltötte be A Lloyd éttermek fóp. 
állását boldogult Barid Konrád helyét Csuko- 
rits József tölti be. U. i. a vasúti vendéglő 
fóp állását Tóth Sándor foglalta el mig 
az éthordói teendőket mellette Szívós Lajos 
intézi A szegedi Tisza szálló fó-zakácfi állását 
Cinoher Ferenc és fóportáai állását Binder- 
man Mátyás töltik be. — Kn.sxi >M. Gy. 
tudósítása) K/eimon József az András kávé- 
háznan mint regg. fizető működik s ugyanitt 
Szűkíts Imre és Bolond Ernő segédpincéri 
állást nyertek. — Vjtátrafüreden a dr. Szon- 
tagh Miklósné fürdő Fagy-vendéglói fópincéri 
állását — Kramtz Gyula és Lintzmayer Gyula 
közismert szaktársaink foglalták el. Az n. i 
alkalmazást nyert többiek sorát a jövő szá
munkban közöljük.

HÉTRŐL-HÉTRE.
Lesz-e tánc . . .*)

Lobermayer József verses kötetéből. 
Lesz-e tánc e földön még egy oly nagyszerű, 
Hol nem konyhakésnek forog a köszörű!
Hol tányérok helyett ágyuk dorgedeznet 
S fizetjük a kontót — duplán a németnek.

Lesz-e a mig élek olyan lakodalom,
Hol a Ibidet piros vérrel locsolhatom!
Hol ki sem számlálgatja a borravalót,
Az ólomgombóccal rótt díjtalan adót . . .

Lesz-e a magyarnak még valaha Tágya 
Százezerszám menni borzasztó csatába ;
Ahol reng a fold s az égboltozat szakad — 
8 a halál két kézzel, két kaszával arat.

. . .  Ha lesz a magyarnak még egy oly 
zászlója,

Melyen a „Szabadság" szó lészen kiírva,
Ha lesz és megérem e nagy pillanatot. 
Boldog leszek ha hazámért meghalhatok ! . .  .

f’.Vt.ink c verset a Japán-Orosz háború alkí Imából

Joób . . .

Joób volt próba köve egykoron az Urnák,
Ha a bibliai szentek nem hazudna! : 
Csakhogy a közmondás ezt feleli erre*
Minden szentnek maga felé hajlik keze . . .

Csevegés . . .

A z üres tojáshéjról.

A pincér emberik általában (s jobban 
mind nem) — tájékozott emberek. Ala
posan vannak informálva mindenről. 
Közegészségügyi, politikai, állatügyi szó
val: minden ügyről. Különösen aBendi, 
a .Ualambér fogadów-nak még ugyan 
nem fője, de már* nem is borlegénye. 
B.-Ildivel türtéut a minapon is, hogy 
egy kócos, de máskülönben roppant ele
gáns német vigéc, aki saját szórakoz
tatására a viccelődést szinte sportszerűen 
űzi, elvégezvén tojás reggelijét, ily kér
dést intéz vala hozzá (már t. i. Ben- 
dihez):

— Ugyan kérem, mi az oka, hogy itt 
vidéken még a tojások is ily galamb
tojás kicsinyek? (s a két üres tojás
héjra mutat . . .)

— Hát kérem tisztelettel — mondja 
nagy fontoskodva Bendi — az ok nem 
más, minthogy tőlünk mindennek a 
javát, nagyját, de még a szarvas
marhának is — Becsbe szállítják . . .

— Hát hogy van az, hogy a nehezét, 
nagyját mindennek kiszállítják s a leg
nagyobb marhák még is itt vannak?

—  Hja, kérem, mi nem tehetünk arról, 
ha ezek Bécsból mindegyre visszatola
kodnak hozzánk — feleli nagy flegma
tikusán Bendi, a suttyomban mosolyogni 
készülő bécsi utazónak. . .

Szerkesztői üzenetek;
A. Gy. Miskolc. Földvári -Jakab, az Isten ’ 

nyugosztalja, már meghalt, igy hát ö, ked
venc mondásai népszerűségének nem örvendez
het?!:. Különben pedig akár Isten velünk, akár 
nem Isten velünk, azért a dolog mégis úgy áll, 
ahogy mondtuk; mi nem a folyó végére, ha
nem a forrásához mentünk. Ami a vidéket 
illeti, ide az a dolog csak annyiban vonatkozik, 
hogy B. fölényét a fővárosaikon o tt is általá
nosan elösmerték. S jóval előbb, hogy a B - 
megyei v.-egyletét megcsinálta. Egyebekben 
pedig a nyert felvilágosításra még F . . . . i 
is más válaszolt volna mint — Isten velünk.

G. F.-né K-bánya. — Tört bors és fahaj 
Előbbi hogy tartalm at, másik hogy kelle
mes izt adjon. Erről különben Minden T. 
Y.-szakácskönyve is beszélni fog.

Ifj W. K N.-várad Lapunk személyes élű

dolgokkal nem foglalkozik, csak azon esetben, 
ha szakosztályunk vagy •'nnek tagjait más utón 
éri megtámadás. Miután az Ön ügye kizárólag 
személyi és helyiügy; próbálja meg azt ottani 
sajtó valamelyikében szóvá tenni.

M. S. Szombathely. Az a bizonyos Szombat- 
helyi Horváth Ferenc, a szegedi Tisza nagy 
szálloda szobafőpincére és lapunknak levelező 
m. társa — Ejnye, ejnye — hát még ezt 
se tudja . . ?

K. L . . . e Arad. Hát kedves nagysád, az a 
dolog ngy áll. mint a rósz töpörtös pogácsa 
és — Anyámasszony katonája. — Nem jó. De 
azért, ha lehet, jobban megnézzük, és se
gítünk — a javulásán.

Nyilttér*)
*) E rovat alatt felelőséget nem vállal 

a szerkesztő.

Üzletvezetőt

keres ÁbraMmovits Mórnc, felsö-  
inairyarorMzági lie lyeszk özlö  iro 
dája részére. — S . a. Í jh e ly .

Egri borokat ó- és asztalit bármily kis és 
nagy mennyiségben szállít Kotzán Sándor ven
déglős — Eger.

ÜZLETEI VÉTELE ÉS ELADÁSA
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vaunak összeköttetésben s 
azokról fölvilágositást csakis a komoly Uzletvevö 
feleknek nynjtunk.

Kávéliáz dunántul legnagyobb váro
sában a legélénkebb központon biztos meg 
élhetés és haszonnal — 5000 forintért 
eladó.

Felsővidéki legnagyobb forgalmi 
szállodája családi körülmények miatt 
eladó. Üzleti ár 50000 korona.

Kávéház. 38 ezer lakossal biró nagy város
ban jó menettel, kimutatható napi 88—40 fr. 
bevétel, más vállalat m iatt — játányosan 
eladó. Házbér- 1080 írt.

Alföld vidéki nagy város legrégibb 
és jobb menetű szállodája és vendéglője, 
melyhez az éttermi, kávéházi és polgári 
vendéglő helyiségeken kívül — 12 szép 
berendezésű szoba, páratlan szép és nagy 
nyári kert, fedett és táncvigalmakra, 
bankettekre épült tágas szaletli s a mai 
igényeknek megfelelően épített nagy szín
ház, ezenkívül kocsiszín, két jégverem —  
üzlettől való visszavonulás miatt jutá
nyos feltételek mellet szabadkézből örök
áron eladó. A szállodával nagy gőz
kád- és uszoda fürdők vannak kapcso
latban. — Csakis komoly reflektánsok 
vétetnek figyelembe.

Nagy kereskedelmi 45 ezer lakossal biró 
városban, gyárak és kórházak közelében nyári 
kiránduló nagy vendéglő, gyönyörű kerttel és 
mészárszékkel — jutányosán eladó.

Két K ávéház dunántul legnagyobb 
forgalom városaiban, biztos exisztenciát 
biztosítva- 3500 és 3000 forintért eladok.

Nyomatott Heisler J. kó- és könyvnyomdájában Budapest, II. kerület, Várkertrakpart 1. szám. 1904. V. 21. 1000.




