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Hazai és idegen-forgalom és 
a mi iparunk.

n.
I r t a : Gidiász.

Nálunk majdnem minden megfordítva 
történik vagy pedig —  sehogyan sem. 
Megfordifcattak különösen azok a tett 
intézkedések, amelyek állam- és nemzet- 
gazdaságra hatnak ki, de melyek fontos 
érdekeltségben s elsősorban egyes ipari 
vagy gazdasági dolgokra vonatkoznak. 
Ezek a ferde irányzatú vagy sehogyan 
sem elintézett dolgok vetik árnyé
kukat a mi hazai és idegenforgalmunk 
nagyjelentőségű kérdésére.

Hogy az idegen (és hazai) forgalom 
érdekeltség tekintetében a mi iparunkra 
nagyon fontos, az általunk köztudott 
dolog, s hogy ugyan-e kérdéshez — 
kulturális és nemzetgazdasági szempont
ból az államnak is fontos érdekeltsége 
fűződik — szintén elvitathatlan, amit 
egyébként bebizonyítva is látunk egyes 
oly tények által, amelyeket e kérdés 
fölkarolására az állam, vagy egyesek 
előbbi segítségével foganatosítottak. 
Ezek között áll első sorban az idegen
forgalmi vállalat.

Boldog Isten! — kiálthatunk föl erre 
az állami micsodára — hát még ilyesmi 
csodára is szükségiiuk van. Akiknek 
annyi igazi természeti ékeséggel, bájjal 
teleszórt szép földjük van, mint nekünk, 
magyaroknak. Avagy tán éppen ugyan
csak arra alapitották ezt az intézetet, 
hogy legyen valaki, aki e drága kin
cseket érő szépséges tájak megbámu- 
lására seregestül jövő idegeneket ide- 
oda, egyik szép csodától a másik szép 
csodáig elkalauzolja elvezesse ? De hi- 
hiszen erre elég volna egv-két, vagy 
egynéhány jókarba hozott Cicerone is. 
ügy, a hogy az idegen forgalom érdeke, 
illetve az ide ránduló idegenek ebbeli 
érdeke megkívánja.

Tehát, amit első szavaimban a meg
fordított vagy sehogyanse intézkedések
ről mondtam, itt ennél a kérdésnél t ű 
nik ki legjobban. Mert — mi ez az 
idegenforgalomi vállalat és miben rej
lik az idegenforgalom kérdésének leg
komolyabb valósága ? . . . Már t. i. az a

komoly valóság, í.mi ebből a kérdésből 
kérdést állít föl és aminek érde
kében nemcsak egyesek, de az állam is 
a legkomolyobban működésbe lép és 
megteremtésre segiti az idegenforgalmi 
intézetet.

BORGAZDASAGUNK.
Furcsa háború. Múlt lapunk ily című 

közleményére egy fiatal vendéglős szak
társunk, aki egy jó bortermő vidéki 
városban közel öt éve vendéglősködik 
(az előtt tuladunán volt előnyösen ös- 
wert föpincér) — a következő sorokat 
küldte be lapunknak:

Frej’alinger József Nagy-kanizsn.
A v Fogadóu múltkori száma igen 

fején találta a szeget. A mit ugyanis 
.Furcsa háboru“-jában leír és elmond
— az a leghívebb kifejezője a hazai 
termelők jelen borharcánál;, ami már
— szintén nevetségesség számba megy. 
Olvasom — de bárki, is olvashatja nap
nap után a lapokban: —  Kecskemét, 
Arcul, Kisgöreséwj, Avasálja, Gyöngyös, 
Moór stb. stb borvidéki városok szőlős 
gazdái gyűléseit, amelyek mind az 
olasz bornak üzenik meg a háborút — 
a miniszterekhez indított deputátusaik 
vagy kérvényeik utján. Ahelyett, —

mint a hogy a Furcsa habom is kife
jezi — hogy ezek a buzgó termelők a 
belföldi főpiac — ?. hazai összes ven
déglősök és kocsmárosokat akarnák meg • 
szerezni, megnyerni, bármi módon, 
bármi áron, termelt és raktáron lévő 
borkészleteiknek. Ea ugyan még csak 
öt éve hogy a vendéglösséget gyakor
lom, de azért — a legfőbb árucikkemre 
való gondoskodó tekintettél — némi 
tapasztalattal rendelkezem a hazai bor
értékesítés előmeneteli ügyét illetőleg. 
Vagy nem-e elég tapasztalat-e az: én, 
az én nem épen nagy üzletnek nevez
hető vendéglőmben egyre-másra naponta 
elmérek 135 liter bort. A város lakos
ságának majd 5-öd része bortermelő, 
de borkereskedő is van egypár. Mind
azonáltal az idő óta, hogy itt vendég
lősködöm, még egy termelő sem érdek
lődött nálam a borai vétele vagy eladása 
tárgyában. A ni nap se múlik, hogy 
ugyan ez ügyben kereskedő ne tenne 
kérdést. Hát bizony ekkor — egészen 
helyes húrokat penget — a furcsa háború.

Borvásár. Szegeden a Magy. Szőlős
gazdák Országos Egyesülete által f. é. 
szeptemberben rendezendő „Országos 
borvásár“ ügyében a szegedi helyi ren
dező bizottsága a m héten ülést tartott, 
amelyen Juranovits Ferenc a szegedi 
Vendéglős ipartársulat elnöke, Szarvaiig 
Lajos a keresk. és iparkamara elnöke, 
Ssobonya Bertalan nagy szőlőbirtokos. 
Szűcs Mihály a (Jazdasági Egyesület 
titkára és dr. Drucker Jenő a „3/. Sz. 
0. E .“-nek igazgatója vettek részt 

Miután Drucker Jenő dr. bemutatta 
közp. r. bizottság által elfogadott vá
sári tervezetet. — egyes észrevételek 
megtétele után lölolvasta a vásárra va
lamint a borok poharankénti kimérésére 
vonatkozó tervezetet, melyet a bizottság 
többek hozzászálása után jtontonkint 
szúról-szóra elfogadott, — a vásár helyéül 
a bizottság a régi gimnáziumi épület 
helyiségeiben állapodott meg

Országos borszövetkezet alakítása ér
dekében Tallián Béla földiuiv. miniszter 
több bortermelőt és borkereskedőt érte
kezletre hivott egybe e hó 27-én, ami
dőn is az értekezlet az Orsz. Szövetke
zet alakítását kimondotta s az elföga-

Lapunk egyes ssáma 36 fillér.
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(lőtt alapszabálytervezet letárgyalására 
Wekerle Sándor elnöklésével szükebb 
körű bizottságot választott.

Egyletek, szövetkezetek
Az országos p.-egyesületből.

'A szegedi közgyűléshez.)
A _M. orsz. P.-egyesület* szegedi köz

gyűlésének eseményeit múlt lapunkban, 
idő és térbeli viszonyainknál fogva csak 
nagvjáb-'d említhettük meg, miért is 
eme tudósításunkat, valamint az előző 
s/.ámnnk ezen rovatában Opc. ügyel: ci* 
mén hozott közleményünket ezúttal a 
következőkben egészítjük ki:

A szegedi közgyűlés előkészületét az 
az orsz. egyesület vezetősége, mint min
den eddigi dolgát, oly lanyhán és felü
letesen végezte, hogy a szegedi választ
mány még a közgyűlés előtti, vagyis az 
rkezési napon sem tudta, hogy tulaj

donképen hányadán is áll. Végre nehezen. 
Ití-áu d. e. 11 és 12 óra között meg
kapta az irodájában épen tanácskozását 
folytató választmány (Juránocits Ferenc 
elnök. Soós Jenő titkár, Lirhtner Gyula. 
Fuss J. és Bnrghardt ü. v. a várvavárt 
iratot, a mely a fővárosból érkezők név
sorát tartalmazta . . .  A szegedi vá
lasztmány őszintén mondva — ebből 
az előkészületien előkészületből nem 
valami sokat jósolt a közgyűlés jóered
ményét illetőleg.

A közgyűlésre a vezetőség részéről 
— Ssüts Lajos, Koltay József, Dr. Gye
mé Manó egyleti ügyész, Veitlinger J. 
pónztárnok és Ültnósi Józsefen kívül Ke
szeg Flóris, Fodor Károly, Lctz János 
stb. tagok is lementek s ez utóbbiak 
az Egyesület ellenzékéhez — bár nem 
a szociálisztikus elveket valló reformpárt
hoz — tartoztak Ezzel egyébként, t. i. a 
reformpárttal, vajmi kevesen vannak 
tisztában azon hazahas érzésű magyar 
pincérek közűi, akik az Országos P.- 
egyesiiletuek feltétlen hívei, de akik az 
egyesület vezetőségének működésével 
sehogyan sincsenek megelégedve. Miután 
pedig a reformpárt, melynek vezérem
bereit a belügyminiszter által megszün
tetett szociális irányú szakegylet volt 
vezéregyénei Képezik, ugyancsak erős 
ellenesei a vezetőségnek; előbbiek eme 
egyező nézetek alapján csatlakoztak a 
reformpárthnz, s ugyanezen okból jogo
sították föl őket szavazatuknak a köz
gyűlésen való gyakorlására.

Az Orsz. Egyesület tagjai nagy részé
nek az a tájékozatlansága jellemzi leg
jobban a vezetőséget. Ugyanis, ha a 
vezetőségben az intézet komolysága és 
célja iránti jóakarat- megvan, vagy a 
vezetőség az egyesületi tagok bizalmát 
csak némileg is bírja, nem lett volna 
szabad előfordulni annak, hogy a tagok 
n agy része egy oly irányzathoz csatla
kozzék. amelynek fölülkerekedése nem
csak az Orsz. Egyesület pusztulását, de

az általános pincérhaladásnak is meg- 
akasztását jelentené. Az a szociális tö
rekvés, ami a pincérség egy aránylag 
csekély töredékénél nem régen oly zaj
jal nyilvánult meg, ezt az eshetőséget 
vonná maga után, amitől ugyan félni 
fölösleges, mert a józanul gondolkozó 
magyar pincérek többsége — a pincérség 
intelligenciájával és hazafias fölfogásá- 
sával ellenkező ily kabalisztikus elvek
nek sosem kapható meg. Csak ideig- 
óráig. amíg a helyzet- tükrét teljesen át 
nem látja. P t ily ideig-óráig, vagyis a 
múltkori esetre seift lett volna rábírható, 
ha az Orsz. Egyesület vezetősége a 
tagokat idejében akként tájékoztatja, 
hogy a reformpárt tulaj donképeni szel
lemi vezérei ama szociális szélsőségek 
egyengetöi és irányitói, amitől a mi 
kivételes s ingatag erkölcsi és anyagi 
alapon álló szakmánkat nagyon is szük
séges óvni és megvédelmezni.

Az M. Orsz. P.-egylet igazgatósága 
figyelmét egyébként Koltay József ig. 
tag már többször felhivta erre a kár- 
tékonyhatásu áramlatra, s ez ellen a 
hason véleményű igazg. társak nevében 
indítványt is terjesztett be. Koltay Jó
zsefnek, aki az ő világosan látó fölfo
gásával az igazgatóságban úgyszólván 
egymaga állott és egymaga képezte az 
ellenzéket, emiatt a reformpárt vezérei 
ugyancsak ellenlábasai lettek, ami legin
kább Szegetlen tűnt ki, ahol Olmósiék- 
kal együtt akarták az igazgatóságból 
kibuktam. De hát ez az óbaj, csak óhaj 
maradt, ami azonban, ha valami nagy 
véletlen folytán sikerül is — legjobban 
ezt az a nagy többség bánta volna meg, 
akiket a Koltay s a hasonló nézetet 
valló vezető egyének személyét illetőleg 
— a reformisták által — tévedésbe ej
tettek.

Az Országos-egyesületnek különben 
egyedüli komoly elnökjelöltje Koltay Jó
zsef volt, akit ugyan eme fővezetői 
tisztre nem a központ, hanem a szegedi 
választmány óhajtotta jelölni. A  szegedi 
választmány ugyanis, mint az Orsz. 
Egyesület sorsával őszintén törődő többi 
választmány vagy egyes tagok, szintén 
teljes tisztán látja azt a tarthatatlan 
helyzetet, amit az Egyesület vezetősé
gének a köríilményekkel való tisztában 
nem levese okozott s melylyel az inté
zetnek előnyére legkevésbé, csak hátrá
nyára lehet. Ám ezt a jóakaratu szán
dékot, a felmentvény, elnök s a többi 
tisztség betöltésével kapcsolatos fontos 
mozzanatot megakadályozta a reform
párt vezérei előre kifundált szellemes
sége, s ennek folytán az Egyesület egye
lőre a régi maradi és fejnélküli álla
potban maradt. Hisszük azonban, hogy 
az Orsz. P.-egyesület hazafias érzelmű 
tagjai a legközelebb Budapesten tar
tandó évi közgyűlésen a saját józau 
gondolkozásuk és belátásuk szerint, nem 
pedig mások fel biztatására fogják föl

használni jogukat és fogják érvényesí
teni ugyané képen — ily esetben az 
Egyesületre életkérdést képező fontos 
kötelességüket.

(A szegedi választmány á tira ta )
A M. 0. P.-Egyesiilet választmánya, 

mint utóbbi számunkban is jeleztük, az 
Egyesület igazgatóságához, az ismert 
incidenssel végződő közgyűlésből kifolyó
lag a következő átiratot intézte:

A M. 0. P. E. tek. Igazgatóságának!

A f. é máj. 17 ere városunkban egybehí
vott közgyűlés megtarfhatása s annak sikeres, 
méltóságteljes nyugodt lefolyása elé a leg
nagyobb örömmel néztünk azon jó remény
ben, hogy a hozzánk meghívott s érkezett 
szeretett kártársaink magukat, úgy a közgyű
lés folyama, valamint városunkban töltött ide
jük alatt, szívélyes vendéglátásunkat teljesen 
élvezni fogják.

De ezen reményteljes várakozásunkban na
gyon csalatkoztunk, mert minden igyekeze
tünk dacára, nem csak a közgyűlés tiszteletre
méltóságát sértették meg a magukat reform
pártiaknak nevező pincérek a hozzánk való 
lerándulásukkal, hanem városunkban általá
noságban a pincérség örvendetes és tiszteletre
méltó tekintélyét a közgyűlésen, az ö indoko
latlan, utcai botrányhősökhöz való viselkedé
sükkel teljesen alásfllyesztették, ngy annyira, 
hogy mi szégyenünkben nem tudunk hová 
lenni és annak helyrehozására alig találunk 
megfelelő mentséget

Igen tisztelt Igazgatóság ! A megbotránko
zásnak a legelkeseredettebb hangján vagyunk 
kénytelenek ezen példátlan és botrányos el
járásért a reformpárt tagjait elitélni. kik 
makacs és botrányos magarisel-tük által erre 
méltán rászolgáltak azáltal, hogy a közgyű
lés rendes, csendes lefolyását a folytonos 
izgága s jogtalan kifogások és közbekiáltá
sokkal olyannyira megzavarták, hogy a köz
gyűlés megtartása teljesen lehetetlenné vált s 
azt az igen tiszteletreméltó elnöklő Juránovits 
F. elnök ur kénytelen volt feloszlatni.

Amidóri ezen reánk is szégyenteljes körül
ményről a t. Igazgatóságot átiratilag értesít
jük, nem mulaszthatjuk el a közgyűlésen meg
jelent igen tisztelt igazgatósági tag uraknak, 
mint. kartársainknak szives megjelenéseikért 
hálás köszönetét nyilvánítani, s a reform-párt 
botrányos viselkedése felett megbotránkozásun
kat kifejezni.

Egyben arra kérjük a t. Vezetőséget, hogy 
a rendes munkálkodás sikeres keresztülvitele 
érdekében, valamint Egyesületünk fenállliatása 
érdekében minden lehetőt kövessenek el a r.a  
nézve, hogy ezen annyira veszedelmes, mint 
iparunkra nézve szégyenteljes áramlatok az 
Egyesületben ne érvényesülhessenek és tért ne 
hódítsanak. — Maradunk hazafias kartási üd
vözlettel í Szeged, 1004. május 17-én. Juráttö
ri Is Ferenc v. elnök, Szarka István v. alelnök, 
Soós Jenő v. ellenőr. Engliinder Béla, lienyöky 
István, W'irasstrom József, Ladányi Miié, 
Lichtner Gyula, Rosner Sándor, Manóig Sán
dor, Fo* József, Lipkorits József, >árdi Hor
váth Pál, Szekeres Sándor, Bouer József.

(Szakoktatásunk)

Szakoktatásunk ügye, az Orsz. Egyesü
let egyik legfontosabb célja, a szegedi 
közgyűlés fölosztása következtében szin
tén hajótörést szenvedett. A „szegedi 
tanonciskola“ felállítása kérdését Jurá- 
novits Ferenc, a minden pineérügyek- 
nek valóságos jó atyja és pártfogója 
vette sziv ére még a múlt évi „orsz. ven
déglős-szövetség11 temesvári közgyűlésén,
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s arról a jelen gyűlésen óhajtott szót 
tenni. Tekintettel arra, hogy az Orsz. 
P. Egyesület igazg tagjai közt ezen 
kérdés már előzetesen szintén szóbeszéd 
tárgyát képezte, s erre nézve szélesebb 
intézkedés kifejezője Szegeden Knappé 
János, a fővárosi „Elite“ leendő kávésa 
kívánt lenni, (amit ugyan jelen helyze
tében leendő közgyűlésen még inkább 
kifejezésre juttathat), — a szakoktatási 
iigy kérdésének elintézése a szegedi köz
gyűlésen a legszebb sikerrel kecsegtett.

(Ope. ügyek. — A mnlt hibái).
A magyar országos Pincér-egyesület

nél mindazáltal kezdtek javulni a viszo
nyok, s a helyzet a célnuk megfelelően 
kezdett kialakulni. Mindez persze még 
semmi ahoz, mint ahogy egy bel- és 
külviszonyilag rendezett országos testü
letnek lennie szükséges. Vagyis más szó
val : a jelenlegi egyesület a valódi
Országos P-egyesülettől még messze, 
mérföldnyi távolságban áll.

Erdős*}’ Kálmán és neje Budapest

Az országos egyesület hibáit mi kü
lönben is a vezetőségben s a vezetőségnek 
a tulajdonképeni céllal teljesen ellentétes 
működésében láttuk. Ami elsőben is 
abban nyilvánult meg, hogy a tiszt
viselői állások majd miudolyanokkal 
lettek betöltve, akik a mi szakmánkat 
illető legkisebb ismerettel sem rendelkez
tek. Ennek a következménye persze nem 
maradt el. mert csakhamar bebizonyult, 
hogy fából vaskarikát nem lehet csinálni. 
Amire azonban csak későn jöttek rá, 
amikor az Orsz P.-egyesület már majd- 
majdnem Összedőlt.

Az Orsz. p.-egyesület első alapszabály
zata kimondja, hogy az Ope. valamint 
anuak minden fiókjánál tisztviselőkként 
kizárólag csakis szakmabeli egyének alkal
mazhatók. A múlt nagy hibái közé so
rozható, hogy a volt vezetőség az 
Opetiék ezt a legsarkal atosabb pontját 
nem tartotta be. — Miért tette i 
Mert ezen nagy jelentőségű intézmény

s enr.ek intézési dolgaival semennyire 
sem volt tisztában. De a gazdálkodáshoz 
sem értett. A befolyó jövedelem sose 
fedezte a kiadást Amit ugyan kívánni 
sem lehetett, — a 3000 frtos házbér s 
a tisztviselők majd 1200 forintnyi havi 
stb. kiadások mellett.

(Folytatás.)

A mi családunk.
Képeinkről.

I r ta : M inim  Tárnán.
Föpincér fivérek.

Bússá József és Jenő.
Bózsa József, szakosztályunk eme 

ritka derék tagja már kis gyermek 
korában is szem előtt tartotta a köl
tőnek — „itt élned halnod kell**! 
szavait. S eme folyton fülébe csengő 
szavak folytán lett ő e pálya embere, 
mert — vélte a mi logikusan gondolkozó 
kartársunk, ha a híres borvidéktől, Győ
röktől el is szakad, lesz egy körülmény, 
ami őt az édes szülői tájjal állandó lelki

L  :!.:J
Rédei Vilmos és neje Székesfejérvár 

és testi kapcsolatban tartja — a pinc r- 
ség. Bózsa József egyébként 1873-ban 
vagyis a nagy jégesők évében született, 
bárha ugyan az idő eiue viszontagsága 
legkevésbé sem látszik meg rajta. 
Tanonci éveit 12 éves korában, az Aradi 
hires Wittman (most Kass Béla éttermei) 
kezdte, de már 1890 -92-ben  az ottani 
Vas (Duifner) szállodában mint szoba
pincér majd ugyanily minőségben a 
Nádor szállodában is működött. Aradról 
Kassára (vasúti vendéglő) aztán Eperjes, 
Temesvár nagy üzleteibe került el, inig 
innen Budapestre jött fel s a 1 lovai 
szállodábani működését az ugyan ottani 
„Faternielők klubja’* vendéglőjének ki- 
bórelésével fejezte be, amelyet Jenő fivé
rével együtt vezetett előkelő nívón s a 
klubvendéglő közönségének nagy meg
elégedésére. A bérleti idő leteltével azon
ban a vendéglöséggel fölhagyott és újra 
föpincér lett az Avas oldali hires város
ban, Miskolcon, ahol Bokros Károly

Korona szállodája sörödéi helyiségeinek 
ióp. teendőit intézi, mint kiváló főnöke 
mind a vendéglői közönség legtel
jesebb megnyugvására.

Húzna Jenő ,a fényképén Arsontinia alkirá- 
’vához hasonlít) Bozsa Józseí szaktársunk 
derék fivére ugyancsak a híres ménes-táji 
Győrökből szál mazik, s szakmáját bátyához 
hasonlóan. Aradon s ennek első fogadójában, a 
Fehér keresztben kezdte. Innen azonban, mi
után a jópincért csakhamar fölismerték benne, 
Debrecenbe hívták, hol az akkor nagyon lá
togatott. Vilmos étterein és sorcsarnokban 
működött hosszú ideig. Innen Szarvasra, majd 
üdülés céljából Budapestre a Lukács-fürdőbe 
került, ahol azonban jó hosszú ideig ingyen 
kúra biztositatott az életrevaló kartársnak 
Müködött a l ’annoniábao is s mint föpincér a 
pécsi régi Nádor sz.. a Kövessy-étterniek ven
dégközönsége, majd a n.-\,aradi és kassai kö
zönség előtt tette magát érdemessé a köztisz
teletre. a honnan aztán Dinét a fővárosban 
jö tt f  ii és lön társa a ltoyali fatermelók klubja 
vendéglőjét, kibérelő József fivérének. Ez idő 
szerint a Teréz-körnti íSztancsu nagy kávéliáz 
éjjeli főpincére, mig emellett oly szorgalmas 
s buzgó el óh arcosa a Janiira vendéglőben szé
kelő .Jócimborák társaságának^ mint a milyen 
kedvelt a érdemen tagjai szakosztályának

Kolb József és neje Budapest.

Gottvald Rezső.

A/, előkelő üzletek embere, Gottvald 
Rezső, Bózsa Józseffel egy fedél alatt 
foglalkozik. Ami egyébként e tiszteletre
méltó szaktársunk pályáját nevezetessé 
teszi, az, hogy folyton előkelő üzletek
ben működött s ez idöszerint is a vidék- 
egyik elsőrendű éttermének, a miskolci 
.Korona fogadó*1 étterme föpincér: állá
sát tölti be. Kezdeni, különben a tóvárosi 
„Virágcsokorban** kezdte pályáját, 
ahonnan huzamosb idő után a Nemzeti 
Kaszinóba, Palkovitshoz ment át. ahol 
aztán kitartott mindaddig, amig csak a 
tüzérség zászlója alá nem szólították. 
Az országos Kaszinóban, MOllóméi már 
mint obsitos huszár illetve tüzér kezdte 
újra a pincéri teendőket és teljesítette 
azt dicséretreméltó buzgalom és igye
kezettel egész a legszebb és legmoza- 
nalosabb élete szakáig — a házassági 
ideje határnapjáig, amely egész pon
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tosan 1901-ben történt amikor is a 
mindig előkelő üzletek derék pincére 
a legboldogabb emberek sorába lépett 
Jelenlegi üzletében a mait évi ang. hó 
1-jétöl kezdve működik s miután főnöke, 
a kiváló szakember. Bokros Károly, (akivel 
egyébként komasági viszonyban is áll, 
lévén keresztapja az 5 kedves kis cse
metéjének) teljesen meg vagyon elégedve 
éttermének derék főjével, a mi Gottvald 
szaktársunk ott is leend mindaddig, mig 
csak ott egy másik előkelő üzl etonnan 
— tulajdonosául, el nem szólítja.

A debreceniek.

jBőcögő, Boád, Capf.MÜlin ős Loberrmyer.
A minapiban a „Foca<ló“ szerkesztőségeben 

fgy angol utazó járt es utánam tudakozódott. 
Én ekkor éppen az „Elité* főjével, Geiszlinger 
komával amoljen távoli keresztkoma) hánytam 
vettettem meg a világ fontos sorját. Küldtek 
hát utánam, hogy egy Anglius óhajt velem 
rögtön társalogni. Az Anglius pedig mikor 
megmondtam neki Minden nevemet, azzal a 
kérdéssel fordult hozzám, hogy ki a Debreceni 
Kika jelenlegi fogadósa? — Ejnye, adta Al- 
bionja — indignálódtam én azonnyomban — 
hiszen ennyit a redukció is kegyes tudomá
sára bocsájtott volna. Azonban ó szabadkozott 
s menten kirukkolt a mondanivalójával.

— Azért óhajtom elsősorban és kizárólag 
Minden úrtól — mondta az Anglius — meg
ismerni a Debreceni Bika tulajdonosát, hogy 
az Ön szives közbenjárásával, hát ha rábír
ható lenne arra, hogy Pretoriának most épülő 
s a budapesti Hungáriánál háromszorta na
gyobb fogadóját át venné, de persze, csak azon 
feltétel alatt, ha a „Fogadó* utóbbi számában 
látott gentlemanokat. a hadnagy úrral együtt 
is — ha magával hajóztatná. — Uram ! — 
tört ki ebkor az Albiánns — ez a fogadós 
30 ezer angol fontnál sohasem keresne keve
sebbet, az öt gentelman pétiig ugyanannyira, 
persze összesen, szintén rá jönne. Mert — 
mert meg mondom hogy miért részesülnének 
ekkora jövedelemben. Mert. Angolhon, az ó 
minden gyarmati birodalmával — nem ren
delkezik oly fogadóval, ahol a pincéri sze
mélyzet ily aPright-szerüen és fennomálisan 
volna összeállítva . . .  Elismerem — monda az 
angol — hogy ebben a magyar fogadósok an
gol és többi nemzetiségű kollegáikat magasan 
fölülmúlják.

— Ezt teheti is egész hátran. mondtam 
nyugodtan, valamint arról is meggyőződhet, 
hogy a sok jeles szaktudású magyar fogadós 
és főpincérek között kevés akadna, aki bár
mily jövedelemmel kecsegtető Pretóriai-féle 
üzletek igazgatása- s vezetésére vállalkozna. 
Mert erre meg nincs még kifejlődve nálunk a 
szükséges vállalkozói szellem I)e a jó magyar 
éghajlat ezt a jó tulajdonságot is kiműveli s 
nem terminálok harminc esztendőt, hogy 
amint a magyar pineérség — nem csupán 
csak a Debreceniek — szaktudás és megjele
nésben első a kontinens pincérei között, ép 
akként fog vezetőszerepet vinni fenti érte
lemben ír a közel jövői magyar vendéglőssé#. 
Mindannak dacára, hogy az én t. látogató 
Angolom o tt volt, ahol a mádi izraelita, — 
szívesen köszönte meg a hallottakat s fejezte 
ki ismételt elismerését a debreceni gárdának.

Amelyre nézve különben már Lóber- 
mayer poétikus társam is megjegyezte, 
hogy a biographicei leírás helyett — a 
Debreceniek maguk fognak beszélni. így  
hát én többet se mondok róluk, (ezúttal), 
minthogy —  Böfögő József, a Bika- 
kávéház főpincérje született két megyé
ben. Vas- és Zalában. Boda Mihály, a
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Bika étterem közkedvelt főpincérjének 
pedig Sopron megye (a vasi határ mel
lett) a szülő megyéje, igy hát szomszé
dok, de nemcsak szomszédok, hanem — 
testvérek is, még pedig a legnemesebb 
erény: a művelt okosság és tisztesség 
értelmében. .Mindakettő pedig tetőtől- 
talpig és abból a fajtából való pincér, 
akiket az intelligenciával összefüggő 
szerény magaviseletüknél lógva nem
csak kartársai szeretnek és beesülnek 
nagyra, de a művelt közönség is. Ilyen 
Copf József is, Szabolcsország szülötte 
és Szabolcs székhelye: Nyíregyháza, 
valamint a hajdúk fóvárosa: Debrecen 
közönsége által általánosan tisztelt szak
társunk is, aki ugyancsak a Bikában a 
sörödéi fői teendőket intézi. Capf Jó
zsef, a vérbeli jópincér, csak egyet hi
bázott el, hogy nem Vas vármegyében 
született. Ezt a hibát azonban — írja 
a filizof Lobermayer —  helyrehozta az
zal, hogy kiváló pincéri és kartársi tu
lajdonságainál fogva mi, tiszteletbeli 
vasvármegyeivé avattuk. Ugyan ezzel 
jellemzi az ö legbensőbb barátját, M illin  
Jeant. a Bika-fogadó nyolc nyelvet tö
kéletesen tudó szobafőpincérét is, aki 
egyébkét az 5 szép talentumát, a he
gedű-virtuozitását óhajtja belé önteni, 
már t. i. a mi szombathelyi Lobermaye- 
rünkbe Aki aztán nemcsak az Arany
bika kávéházi derék fizetője, de egy
szersmind és egy személyben: poéta és 
hegedűművész is leend. S minderre az 
én derék Angolon* mai én is csak azt 
mondom, hogy a mind ilyen kiváló 
tulajdonságokkal bíró erőkből összeállí
tott munkásgárdára csakugyan büszke 
lehet Német András, a Bika-fogadó de
rék főgazdája.

A „Fogadó" munkatársi és tudósító gárdája

Rún áid, Rédei, K irisits, Legáth, Kiss. 
Pallcovits.

Kirisits János.

Régi szép, régi jó idők! merre vagy
tok. hova tüntetek. . .  ? Hol van az a 
kalandos, bohó szép idő, amikor a post’- 
restante által felkért bájos leány tudatja 
az érte hevülő ifjúval, hogy, pl. a Deb
receni Indóházi-téren, kérésére meg
jelenik s amikor a várvavárt szép angyal 
jelvényével, a tubarózsával a kijelölt 
helyen az a még nagyobb imposztor, 
éthordó kolléga sétál tol alá s várja 
nagy csintalanul légyottra szabadnapos 
kartársát, aki mit sem sejtve, nagy sziv- 
dobogva meg is jelenik . . .

Ezek a régi idők lejártanak, elmúltának, s 
azokra Kirisits, Sipos s a többi ártatlan ered
ményű kalandokat átélt kartársak is csak 
mint egy kedve* buborék-m emlékeznek visz- 
sza. Kiriaits János egyébként, mint aok jó 
pincérein bér, tuladunáról származik, aliol édes
aty ja a 60-as években Fehérvárnak voit híres 
csöndbiztosa.

(Folyt, köv.)

Egyleti élet.
, A Budapesti P.-egylet haladása.

Amig a hazai szaktestületeknél, Orsz. 
vendéglős szövetség, M. 0. P.-egyesűlet 
és a többi egyleteink életén a csöndes 
stagnáció és élettelenség látszik, ^addig 
a „Budapesti P.-egylet és Önképzo-kör* 
örvendetesen halad előre a maga zajta
lan utján. Örvendetes ez a haladás, 
nekünk különösen, akik a mi társadalmi 
helyzetűnk és érdekeink javulását első 
sorban is a testületi utón való szerve
zés és stb. munkálatok szorgalmazásától 
várjuk.

A Bpesti P.-egylet egyébként, mint a 
múltban, úgy a jelenben is, feltűnés 
nélküli csöndeségben végzi azt a jóté
kony munkáját, amelyből nemcsak a 
saját tagjai látják erkölcsi és anyagi 
előnyüket, de a nagy zöm, a pineérség 
közül is. E mellett nem hiányzik sehon
nan és megjelenik mindenütt, ahol 
csak a közjó ügye s szakosztályunk érdeke 
és tekintélye kívánja, miközben, és mond
hatni szüntelenül végzi és teljesíti a 
legnemesebb és legszebb tett, — az em
berbaráti szeretet gyakorlását és a 
segítség, gyámolitásra szoruló kartársak 
és az ezekhez tartozókkal való jótékony
ságot. Az olyan humánus esetek, mint 
a csepelszigeti Farkas Ferenc pincér
nek a családjára kiható szomorú halál
esete, amikor az illetőt, aki az egylet 
körébe nem tartozott, nemcsak meg
felelően eltemetette, de egy tekintélyes 
összeggel az ínségbe jutott családon is 
enyhített. — napirenden vannak a Bpesti 
Pincér-egyletnél s ebbeli nemes tetteiért 
áldják számtalan és számtalanok.

A  Budapesti Pineér-egyiet nem holmi 
reformeszmék hasonló nagyobb szabású 
célokért, hanem első sorban s legfőké- 
pen a humanizmus terjesztése és gya
korlására alakult. De ennek a célnak 
aztán meg is felel emberül és sokkal 
jobban, mint a hasonló irányú egyletek. 
Igaz ugyan, hogy kevés, (különösen a 
mi szakosztályunkban) egylet rendelke
zik oly vezetőséggel, elnökséggel, mint 
a Bpesti P.-egylet. Oly valódi és csupán 
csak az Egyesület javáért lelkesedő 
vezéremberrel, mint a Bpesti P.-egylet 
az ő elnökével, M itrovátz Adolffal, kevés 
egylet dicsekedhet, akiben az erélvlyel 
tisztán és mindenekfölött a kartársak, 
különösen pedig az elnöksége alatt álló 
egyleti kötelékbe tartozó kartársak iránti 
szeretet van párosulva. M itrovátz Adolf
nak egyébként ezt a nemes oldalát, va
lamint a pincéri közjót óhajtó nemes 
eszmék iránti előszeretetét nem szüksé
ges méltatnunk, a mi közönségünk egy 
igen nagy részének jó ismerőse ő és 
pedig azon időből, amikor az „Országos 
Pincér-egyesület" nemes eszméjét, e 
lapok hasábjain az ő tolla és lelkes sza
vai hirdették. Ám az idők változtak, s
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az idő előtt létesült 0 . P.-egyesület 
vezetői sakkot mondtak mindazoknak, 
akik a magot ültették s az eszme útját 
egyengették"

A Bpesti P.-egylet elnöksége egyéb
ként az utóbbi hetekben nagy és neve
zetes munkát végzett. Az egyesület régi 
alapszabályait módositatta, s e módosí
tással egyes régi szakaszok uj és fontos 
változáson mentek keresztül. Az alap
szabályoknak az a §-a, amely a tagfel
vételre csak az éttermi (szállodai) alkal
mazottakat jogosíts, ezúttal odamódo
sult, hogy az Egyesületnek tagja lehet 
minden jellemtiszta és 5 -évi pincéri 
foglalkozását bizonyítani tudó kávéházi 
segéd is.

Az egyesület ezen újabb alapszabály
zata, tervezetben most nem rég került 
ki a sajtó alól, s amidőn ennek annyi 
sok jót sugárzó sorait olvassuk, sze
meink előtt áll a bölcs kezek vezette, a 
múltjában nagy és tekintélyes s a léte
iében erős, virágzó és teljesen megiljo- 
dott Budapesti P.-egyesület.

O lvasó  közön sém iinkhez!

Teljes tisztelettel felkérjük mind
azokat, a kiknek mai lappal utalványt 
mellékeltünk,hogyelőfizetésüket beküldeni 
szíveskedjenek, a „Fogadó" előfizetése: 
E gy évre: 12 kor,- Félévre: 6 kor,- Negyed 
évre: 3 korona. Éthordók, kávéházi 
s.-pim-érek stb. szakbeli alkalmazottak
nak a,Fogadó* évi előfizetése 8 ko
rona és lélóvre 4 korona.

A
„Fogadó" szerkesztősége cs kiadó

hivatala.
Budapest, K crepesi-ut 13.

Különféle közlemények.
Lapunk következő száma „cimlcéppd* 

(fejklissé) s ennek elkészülése miatt 2 
nappal később, jövő kedden jelenik meg.

Házasság. Schtcartz Frigyes, az aradi 
Kolbay vendéglőjének utóbbi időben 
volt főpincére, Aradon házasságra lépett 
Hídvégiig Mariska urhölgygyeL A tiszta 
szerelemből kötött frigyen tartós szép 
boldogság legyen.

Adományok. A N.-váradi P.-egylet 
„Menháza" számára eszközölt adományo
zók sorából a múlt számunkból téve
désből kimaradt a „Budapesti Pineér“- 
egylet, amely az első N.-váradi „Pincér 
menházu javára nemcsak tekintélyes 
összeggel járult, de testületileg is kép
viselve volt. A menbáz avatási ünnepélyen 
a Budapesti Pincér-egyletet Kolb Gusz
táv és K im i  Antal képviselték s ugyan
csak ők adták át az Égy esül et 10Ö ko
rona összegnyi adományát. Itt említjük 
meg, hogy a n.-váradi P.-menházat illető 
ezen humánus tettet a hazai testiiléteink 
közül egyedül a Budapesti P.-egylet

gyakorolta említett bőkezű adományával 
és azon igazán érzett kollegiálisával, 
amely részéről a n-váradi ünnepélyen 
való megjelenésével nyilvánult meg. — 
Mint n.-váradi tudósítónk írja utólago
san : A fővárosi Dreber sörgyár helybeli 
képviselője a Menház javára 100 koro
nát és a reggelin szükséges söröket 
utalta ki. így hát ennek következtében 
a Dréherről írott múltkori közleményünk 
elesik, bárha a nagy milliókkal rendel
kező sörfözdésuek — a mi szakmánk 
ily humánus intézményt illető szűk
markúságát teljesen ez esetben sem 
hagyja igazolatlanul.

Villamos a vízpartján. A tervezett 
„Jlóbamenti villamos vasut^-ni, melyről 
már tettünk említést, az engedélyes ifj. 
Széchenyi Jenő gróf még az idén óhajtja 
kiépíttetni, úgy hogy Sárvsírtól Győrig, 
illetve Győrtől Marcaltőig már az őszi 
hónapokban vidám villam-közlekedhetik 
a Rába-vizparti publikum. A most épülő 
villamos vasút azonban nemcsak a rába- 
menti községekre lesz nagy Istenáldás, 
de rendkívüli előnyt jelent ez a tula- 
dunai. s különösen a Balatoni-fürdők 
forgalmára mert eme gyorsközlekedés 
egyszersmind kezdete azon nagy villamos 
hálózatnak is, amely nem sokára a zalai
veszprémi oldalon fog kiterjeszkedni, 
teljes ujjálendillésére a Balatoni hazai 
és idegmforgalomnak, valamint örökdi
cséretére a végre igazi hazafiasau és 
praktikusan gondolkozó egy-két derék 
magyar főurainknak.

Lapunk mai számából —  „Az első 
fogadó "(vége) és Erdelits Ferenc tárcája 
— a jövő számra maradt.

Meghívó! a „Fő- és székvárosi Fő
pincérek társaságának “ a Magyar orszá
gos pincér egyesület helyiségében (VI. 
Dalszínház-utca 1. sz.) 1004. évi junius 
17-én, este 9 órakor megtartandó rendes 
közgyűlésére — Tárgysorozat: 1. Einöki 
megnyitó. 2, Igazgatóság és felügyelő 
bizottság jelentése, és felmentvény 
megadása. 3 Költségvetés és zárszáma
dás. 4. Ügyrendi tervezet tárgyalása. 5. 
Hat igazgatósági és hat felügyelő bizott
sági tag választása. 6. Esetleg icditvá- 
nyok tárgyalása. (Az alapszabályok 22-ik 
§-a értelmében az indítványok 3 nappal 
a közgyűlés előtt az igazgatósághoz 
írásban nyújtandó be. —  Az elnökség.

A mi képesítésünk. (Pineér-munka- 
könyv). Ha valaki ma pincér akar lenni, 
csak pincér munkakönyvét kell szereznie, 
amit sajnos a mi szabad ipari és képe
sítetlen világunkban bárki is könnyen 
megtehet. S tekintet nélkül az ilyenek 
szakbeli s gyakorlati képességére; ezen 
a pályán egész nagyszerűen sőt még 
jobban boldogulnak, mint a beleszületett 
pincér. Igen szomorú, hogy igy van ez 
a dolog, de még sajnosabb hogy ezen a 
most reviálandó ipartörvény épen csak 
annyit fog segíteni mint a jelenlegi. (Ez 
t. i. semmit se segíti. Miután abban a

vendéglős-ipar illetve pincéri szakképe
sítés még csak formálisán sincs lieiktatva. 
A vendéglős s pince.*ségre (zen fontos 
kérdés szempontjából tehát nem marad 
inás hátra, minthogy e viszás dolgot 
társadalmi után törekedjünk megváltoz
tatni, olyauképen t. i. mint ahogy azt 
Ifauer Bertalan kitűnő fogadós szaktár- 
sunk. a — „Debreceni szállodások, ven
déglősök Ipartársulata" s az ottani 
„Pincéri szakiskola" érdemes vezére 
óhajtotta. A llauer Bertalan elnöksége 
alatt álló „Vendéglős ipartársulat" 
ugyanis beadványban kérte tol Debrecen 
város főkapitányi hivatalát, hogy a pin
cérek munkáld myvénel; kiállását a pincér- 
iskola végezéséhes — mint tölteteihez 
kösse. Igen kívánatos voiua, hogy ez a 
beadvány! kérelem megfelelően intézhet
nek el, amellyel Debrecen mintegy útmu
tatással lenne a képesítésünk kérdésé
nek helyesen való megoldásához, s 
amelyet nemcsak szakköreink hasonló 
testületéi, de az illetékes hatóságok is 
jobban szivükre vennének. A képesítés
nek ilyképeni megoldását illetőleg ini 
egyébként már régen agitálunk, s e bár 
komplikált de még se tiü nehéz kérdés
ben lehetett volna s lehetne is eredmé
nyekre jutni, csakhogy kevés oly váro
sunk vau, ahol a Juránovits, Bokros és 
Hanerhez hasonlóé, sz. egyének képviselik 
a mi ipari ügyeinkhez tartozó fontos 
pincéri ügyeket is.

Mumm halála, a vidámság jókedv és 
mámor éltetője körében sem tart örökké 
az élet. — Mumm a rheiinsi pezsgő- 
gyáros meghalálozott. Azt mondják, 
hogy közvetlen halála előtt is — egy 
pohár finom magyar pezsgőt ivott.

A budapesti uj szállodáról- Mint már 
röviden említettük, a Loudonhau „The 
Bristol Palace Hotels Corapany" cég 
alatt 400.000 font sterlinggel (10 millió 
franki alaptőkével alakult részv. társaság 
— melynek igazgatóságába Budapestről 
Szápáry Pál gróf (részv.) is be vau vá
lasztva — nemcsak Budapesten de Péter- 
várott és meg cgy-két nagy fővárosban 
is szándékozik első rangú nagyszabású 
fogadókat építtetni. Vájjon nem volna-e 
jobb dolog, ha legalább is a magyar 
főváros terét az „Örs:. Vend. Szövetség* 
igyekezne lefoglalni és egy vagyonosb 
vendéglősökből alakult részv. társaság
gal (melynek részvényét a mi magyar 
főuraink és más nagy tőkéjű gazdasági, 
ipari tényezők szintén minden szégyen
kezés DÓIkül jegyezhetnék) óhajtaná 
meg építtetni azokat a hiányzó nagy 
Hoteleket ? Amiből nagy baszna s elő
nye nemcsak az idegen (és hazai) for
galomnak, de lenne s elsősorban is a 
mi i párunknak.

Hymen Budapesten Horváth József a 
Desits M. kávéház fóp’ncére Bokor Ma
riska kiasszonynyal junius hó 11-én 
fogja tartani esküvőjét-.

A müzsirok és mészárosok. A Kó
kuszdió- és kókuszolaj valamint a többi
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faggyus és margarinos zsírokat illetőleg 
a temesvári mészárosok és hentesek 
arra kérték a keresk. minisztert, hogy a 
miizsirok vámja oly magasra emeltessék, 
hogy azok ne versenyezhessenek a ter
mészetes zsírral. Mi pedig a hazai mé
száros és henteseknek egész jóakarólag 
azt ajánljuk (miután a kérelmüket a 
miniszter úgyis elutasította) hogy ter
mészetes zsiraik árát próbálják meg le
szállítani a régi 50— 56 kr. ár nívójára, 
s ekkor majd meglátják, hogy a pené
szes-kozmás izfi miizsirok olyan egyszerre 
kipusztulnak, mintha azokat az ördög 
vitte volna el

A mi mesterünk.
Munka r:s kenyér.

Kzeru volt-százhatvanháromban Buda
pesten még német, világ járta. Németül 
folyt minden: üzleti magán és majd 
minden társadalmi érintkezés. A társal
gási nyelv, — utcán, holtokban és más 
nyilvános helyeken — ugyancsak né
met vitlt. Hát hogy ne lett volna német 
a fogadók és vendéglőkben, amelyeknek 
jobbára gazdáik is németek voltak. . .

Ebben az időben különben még Buda
pest is alig volt valami. Az akkori bires 
és első „Frohner* szálloda, úgyszólván 
a városon kívül volt. Nem is hitte senki, 
(Frohneren kivül) hogy ott a város 
végén egy akkor valóban elsőrangú nagy 
szálloda megélhessen. De Frohner, a 
tetőtől-talpig üzletember jól számított, 
mert szállodája egyike lett a legkereset
tebbeknek. A Frohner fogadó hírét és 
jó menetét egyébként nagyon elősegí
tette a Gyapju-utcai német szinház, 
amelynek tagjai páholylvá alakították 
át a szálloda egyik külön termét, mely
nek sajátos, ámbár már csonka része 
eredeti képeivel, művészek és művész
nők autogranimjaival máig is látható.

A mi „Jamessünk11 ebben a körben, az 
idegen szellemtől teljesen átszivódott 
régi Budapesten nőtt fel. Ep ezért meg- 
bocsájtható néki, hogy nem tudott te l
jesen megtanulni magyarul, de amit a 
régi Pest neveltje mulasztott, azt helyre 
hozta az uj főváros embere, a ki nem
csak erős szellemű s jó magyar hazafi, 
de magyar állampolgár is lett s nagy 
számú családja ma már a szép csengő 
magyar nyelven áldj t az egek Urát — 
az A [»a friss jó egészségéért

Ohmon Jakab, akinek 40 éves jubi
leumára készül a „Budapesti P - Egylet", 
mint 13 éves gyermek került Morva
országból hozzánk. Nagybátyja hoz'a 
id‘\  s az akkori pincérek híres Kánon
jába. a Széchenyi-téreu lévő Ruscher- 
téle vendéglőbe adta tanonckodás végett. 
l >e az élelmes és jó pincérvérö fiúnak min
den törekvése csakhamar az lett, hogy az 
akkor (1864) első s legnevezetesebb 
„frohner szállodába* juthasson Ezt az 
óhaját pedig egy kis kalamitás után

rövidesen el is érte, s az idő óta, vagyis 
40 év után, ép erőben és egészségben 
még ma is abban az üzletben szolgál
hatja vendégeit.

A rendkívüli becsületes igyekvése, s zor- 
galmaésjó pincérsége folytán úgy tűnőkéi
től mint a vendégektől becsült és szeretett 
főpincér, a folyton egy helyben eltöltött 
nagy időt három főnök alatt élte át. 
Az európai hirii Frohner után — má
sodik főnöke IloUzvart lett, mig a jelen
legi Fejér Gyula, aki két elődjénél 
ugyancsak nem kevésbé becsüli a most 
is agilis és fiatalos erőben lévő derék 
és hasznos alkalmazottjár, aki euuek a 
becsülésnek viszont a mérték légvégső 
széléig óhajt teljesen megfelelni.

De van egy igen nagy gárda, e közt 
sokan önállók, de még többen pincé
rek, akik első oktatásukat ő tőle, 
a jelenlegi Continental szálloda 40 éves 
érdemes főpincértől Ohmon Jakabtól 
nyerték. S mink, akiket első tanításban 
részesítette, — ue akarjunk sohase mások 
lenni mint ő, a mester, aki a jelen és 
jövő lételünk alapjául szolgáló szaktu
dományokat oly nemes mérséklettel — 
valódi atyaiasan oltá belénk. Amire mi 
nyugodtan elmondhatjuk: Mester követ
jük tanításodat!

Mert mesterünk nekünk a szó szoros 
értelmében az az elejétől végig pincér, 
akinek munkássága mint egy fénysugár 
húzódik el előttünk, s aki nemcsak a 
szükséges szakmai tudományokra, de 
arra is megtanított bennünket, hogy 
mint kell becsülni és sveretni azt a pá
lyát, amely nekünk kenyeret ád. A pin- 
céri pálya — vallja mesterünk, foglal
kozásnak ép oly tiszteséges, mint bár
mely más elsőrendű foglalkozás s az ezen 
való tiszta lelkiismeretű munka és igyek- 
vés az egyént, mint anyagilag úgy er
kölcsileg is fölemeli.

Amiként hogy elősegítette őt i s ; 
nemcsak anyagilag de erkölcsileg is. A 
Budapesti P.-egylet ugyanis már egyszer 
kifejezte szép elismerését, a midőn 50 
éves fennállásának jubileuma alkalmával 
négy legrégibb tagját a testületi jogok 
teljes fentartása mellett a további tag
sági dij fizetése alól fölmenté. És van-e 
pincérre becsesebb elismerés, -- az 
osztályosok, a pályatársai nagy sokasága 
részéről megnyilvánuló igazi elismerésnél?

A „Budapesti P.-egyIet“ most megint 
ünnepre — egy régiddé azért nem ve
terán tagja ünneplésére készül. A ki 
negyven évet töltött el egy helyen, s 
aki e páratlan nagy idő után is oly 
tisztes igyekezettel és fiatalos ambíció
val felel meg hivatásának, mint amikor 
azt eléfcéljául kitűzte Tanuljátok el azt 
kartársak a mi mesterünktől és ünnepel
jétek őt, — nem hangos szóval hanem 
magatokban, s miként ő szeressük azt 
a munkát a mely nekünk tisztes kenye
ret és becsülést biztosit

G  I S.

Üzleti híreink.
Helyváltozások.

Pályázat vasúti vendéglőre. A „Vö
rös-toronyi* vasúti vendéglő bérlete !'• 
é. augusztus 1-ével lejár. Pályázati aján
latok 1004. junius 4-ik déli 12 óráig 
az aradi ilzletvezetőséghez nyújtandók be 
Bánatpénz 120 korona.

Vendéglő megnyitás. A Kerepesi-ut 
és Gyöngytvuk-utca sarkán (szemben a 
Rókus-kórházzal) lévő régi Janisch ven
déglő e hó elején hirtelen bezárult. 
Akik a bezárult vendéglő régi jómenetét 
ösmerték, csodálkoztak ez eseten, bár 
aminek az utóbbi igen lanyha forgalom, 
a mi a vendéglős folytonos betegeske
dése miatt, állt be, okvetlen bekellett 
következni. Az akként becsukódott ven
déglő azonban nem sokáig marad ezen 
állapotában, miután a főforgalmi helyen 
álló üzletnek már is akadt gazdája és 
pedig a szakköreinkben is előnyösen is
mert Vurglits Antal, a Kerepesi-ut és 
Aggteleky-utca sarkon lévő élénk for
galmú vendéglő volt tulajdonosa s a 
jelenleg rajta levő Vurglits Vilmos régi 
közismert szaktársunk és barátunk fivér 
bátyja személyében, aki a szomorú sorsa 
jutott vendéglőt most hozta rendbe, 
s május hó 28-án teljesen uj kar
ban, uj átalakításban adta ismét át a 
forgalomnak. A régi Janisch vendéglő, 
Vurglits Antal szaktársunk ismert nagy 
szaktudásánál fogva s személyes ösmerete 
révén csakhamar ismét egyike lesz a 
főváros legjobb menetű vendéglőinek.

A garam berzencei vasúti vendéglő 
bérletét utóbb itj. Cidlik Ferenc szak
társunk a régi főpincéri gárdának közis
mert tagja nyerte el. A kitűnő kezekbe 
került élénk forgalmú vendéglő menetét 
nemcsak az utazó, de a kies Garam- 
berzencei intelligens közönség is nagyban 
emeli.

Makón A régi Schamback-fóle Köz
ponti káveliázat Jtadó Ignác, volt aradi 
kávés, lapunk derék barátja vette át.

Szegeden az Európa szálló mögött 
lévő s volt Kürtky-féle vendéglőt Kováts 
Péter vette át, aki azt olcsó étel árrend
szerével és jó borokkal óhajtja alaposan 
follenditeni.

Jó üzletemberek. — Uj vendéglő. . .  
Azt az alapos mondást, hogy „Rósz 
üzlet nem létezik . . .“ újólag és pedig 
fényesen bebizonyította egy derék ven
déglős szaktársunk. Lineberger Károly 
ugyanis — a fopincór korában is 
előnyösen ösmeri szakember — amidőn 
a budai oldalon lévő Fiume szálloda ét- 
termeit által vette, —  ez a lehető leg
gyengébb menetű s oly üzletek közé 
tartozott, a melynek bérletét évente 
háromszor is felbontják a rajta boldo
gulni nem tudó vendéglősök. Lineberger 
Károly pedig (akkor a Közp.-vásáresar- 
noki vendéglőnek volt főpincére) ahogy 
kivette e rendkívül gyenge hírben álló 
üzletet — azt azonnal a legjobb menetű
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fővárosi ily üzletei közé emelte Amidőn 
pedig azt a ni. hó közepén egy ugyan
csak hasonló jó vendéglős — Gcbauer 
Antal kezébe adta s a várkert-téren a 
volt „Duna kávéházitól* egy előkelőén 
berendezett s nagyszabású vendéglőt 
alakított, — ezzel egy oly nevezetes 
esetnek lett a tényezője, ami ugyancsak 
ritkán szokott előtordulni. A Budai oldal
— a lánchidtól a Döbrentei-térig terjedő 
részen, ahol eddig nagy vendéglő tele 
közönséggel nem álhatott meg — ezidő- 
szerint olyan két hatalmas elegáns ét
termi üzlet van, melyeknek előkelő kö
zönsége és forgalma a legforgalmasabb 
pesti nagy üzletekével vetekedik. A budai 
részi ezen volt vadonban létező vendég
lők különösen pedig a folyton válsággal 
küzdő Duna kávéház helyén berendezett 
„Nagy vendéglőjével Lineherger Károly 
kitűnő szaktársunk alaposan beigazolta 
hogy nincsen rósz üzlet, legfölebb —  
rósz üzletemberek . . .

Kávéház megnyitás. Szokolyai Hartó 
Nagy Lajos, volt Tatai szállodás, a sorok
sári-utca 13 száma alatt épült elegáns 
kávéházát, melyről nemrég emlékeztünk 
meg, május 28-án, szombaton este nyi
totta meg. Az előkelő s szolid alapokra 
lektetett díszes kávóház szép jövőjét és 
jó menetét a IX., környékbeli intelligens 
közönsége biztosítja.

Uj vendéglős. Az „Erdo-bényei fürdő* 
Nagyvendéglőjét, Z ilay  Pál, a felső 
magyarországon előnyösen ösmert főpin
cér szaktársunk vette át s annak ünne
pélyes megnyitását a Pünkösdi ünnepek
ben eszközölte. A jeles szakismerettel 
rendelkező s ottani közönség által ked
velt uj vendéglős működése nagy válto
zással lesz a gyógyerejéről híres liónyei- 
fürdő életére.

Tündórkert. —  Tündérvár a nagy
várad és kolozsvár között emelkedő 
szép vadregényes bérceken, a „Tündér
kert* pedig Aradon létezik. Molnár 
Zsigmond, a kedves eleganciája Japán 
kávéház érdemes tulajdonosa hozta létre
—  a kávéháza szép kerti udvarán, s a 
„Japán kávéházat* szeretettel látogató 
közönség kényelmes rendelkezésére a 
Pünkösdi ünnepek alatt bocsájtotta.

A Budai Rudas-fürdő parkveudéglö 
kerthelyiségeit Valentin Antal, a pün
kösdi ünnepekben nyitotta meg. A élel
mes vendéglős minden szerdán és pén
teken friss szegedi halászlére látja a 
közönségét, a melyet a szeged és vidé
ken hosszabb időn át működő Valentin 
szaktársunk a maga speciális valóságá
ban készít és szolgáltat tol.

A szegedi Dugonits-tér 3-ik szám 
alatt lévő vendéglőt, Várady J.-né vette 
át, s azt vendéglő és kávéháznak beren
dezve Dugonils címmel a múlt héten 
nyitotta meg.

Kaposvárt a vasúti vendéglőt PeUz- 
man Péter kitűnő szaktársimktól, Tatár 
Gusztáv, a Korona szálloda közismert

derék tulajdonos vette át. PéUzman Péter 
ez alkalommal ismétel íoglalta régi helyét, 
a Korona kávéház üzletvezeti illetve 
főp.állását,a melyet közbecsülésre méltóan 
egy húzómban immár 16 évig töltött be.

Á Lajosforrás-fiirdö (Kassa mellett) 
és vendéglőt tulajdonosa, Siehert Karolina 
f hó 22-én nyitotta meg és adta át a 
forgalomnak.

Pacher Antal kitűnő szaktársunk, fő
városi (Bálvány-utcai) vendéglős a köz
ismert és nagy hírnevű Budai „Márvány 
mennyasszouy* vendéglőjének a nyári 
kirándulásra alkalmas összes helyiségeit 
nagy ünnepélyesen a Pünkösd ünnepek
ben nyitotta meg.

Bérletek. A Kiskomáromi (Zala-m.) 
„Nagyvendéglő* 3 éves bérletére aján
latok 1904. junitts 9-ig adhatók be az 
úrbéres birtokossághoz. Kikiáltási ár 
1200 kor. óvadék 800 korona. — A 
Szakolcai „Városi vendégfogadó*- és 
Városligetre bérleti ajánlatok május 
31-ig a polgármesteri hivatalhoz nyújt
hatók be. Bánatpénz a vendéglőre 120 
a ligetre 12 korona.

Helyváltozások, Laresseg József a miskolci 
Korona-szálloda föpincéri állását, foglalta el. 
Elődje, Márkus Manó, a Kolozsvári „Grand“- 
kávéliáz föpincéri állását töltötte he. Pécsett, 
az „Otthon11-kávéház f.-pineéri állását, Bmmc- 
lauer Ferenc helyét Sugár J. foglalta el. — 
Schöpf Gyula Zimonyban a „Központi-- 
(Central) szálloda fóp. állását, Rúnáid  Gyula 
barátunk helyét töltötte be Ugyanitt a szo- 
hafópincéri teendőket Langfelder Béla intézi. 
K ittner  Mihály Budán a „Márvány meny- 
asszonyu föpincéri állását tölti be. Ugyanitt, 
mint éthordók : Eberhardt Mihály, Stuller Ká
roly, B au mami Károly, Schreiner Lajos, Stróbl 
Károly és Gross Imre nyertek alkalmazást. 
Mano/y Sándor a Falics-fürdói nagyvendégló 
föpincéri állását nyerte el. — Aradon Kass 
Béla éttermei föpincéri állását: Szendrei Jenő 
foglalta el. Ugyanitt éthordók ; Sehtmrtz Fri
gyes, Körhegm Béla és Dömötör János lettek. 
A Japán-kávéház föpincéri állását tíubletzkg 
Ernő, niig ugyanitt a segédpincéri állásokat 
Banka Döme és Hangi Bernát töltik be. — 
Fried József a Barosa-kávéház föpincéri állá
sát foglalta el, míg a Fiume-kávéház fópin- 
cére Scnarpfstein Mihály ismert szaktársunk 
lett. A vasúti vendéglő I. II. oszt éttermében 
Sturm  Ödön és Bózsa János működnek. A Ma
gyar Kirá>y föpincéri állását Huszka Mihály 
ugyancsak a napokban töltötte be Kass 
Gyula kiváló szaktársunk, aki angolországi 
három éves tartózkodásából most érkezett 
vissza, a komáromi „Magyar Király* üzlet
vezetői állását foglalja el. H ant János és 
Hónk Antal a szolnoki vasúti vendéglő III. 
oszt. éttermének föpincéri, Horváth János és 
Fiilöp Károly a II. oszt. vendéglőben ét
hordói állást foglaltak. Krassg Miklós, a 
Berger bávéház (Erzsébet-körut) föpincére 
ngyanily minőségben a llalaton-kávéházban 
Kna/gie János helyét töltötte lm. — hászlö 
Zoltán a budai Yigadó-kávéházban Keszeg 
Flóris szaktársunk mellett a reggeli fizetó- 
pineéri állást tölti be. — Brvidí József a 
miskolci Horváth-szálloda éttermének volt fó- 
pincére a Kuttkai vasúti vendéglő föpincéri 
állását foglalta el. — Kapoxrdr, (K. J. tudó
sítása), Brunner János a vasúti vendégló fóp. 
állásút foglalta el, s ugyanitt fivére, Brunner 
Sándor a fizetőpincér J e tt. A Korona-szálloda 
éttermi fóp, állását Éllö Andor június 1-én 
foglalja el, s  ugyanekkor lép be, mint fópin- 
cér Siftá r  István az „Krzsébet“-szálió étter

mébe, Kimms;  Károly helyébe U. i. mint ét
hordó Garr.er János nyert alkalmazást <é 
Heressg Ede a .Ferenc Józeef--szálló föpit 
céri állását töltötte be. inig elődje fíeiuprn-ht 
János, a keszthelyi Lnsztig-vend-clö f..p’inc*;i- 
ségét. vette át, mint. tizetöpincer u o. tiévére. 
Reinprn-ht Ernő lett. l'aál János (tudósitónk) 
a zágrábi .vasúti vendéglő föpincéri állását 
foglalta ri. Bunc n u 'r  Ernő az Eperjesi Ber
ger kávéház föpincéri állását tölté lw.

HÉTBŐL HETRE.
Erzsihez

Gyűlöljön, ha mélyen gyűlölni tud —
Állandóbb ez a szeretetnél:
Majd feledi — kiért most lángra zvult.
S én ott leszek a gyűlöletnél . . .

Ott leszek megint s  gyűlöletéitől
Bózsák nőnek, s o lant hnrjain.
Dalaimnak töicseadüiésétöl
Mosolyra nyílnak szép virágaim . . .

J.abermayer .
A kuvik madár, meg a potya

E zt a  dologkíriilő , lu s ta  madarat, a 
m adaraknak m inden fa jtá ja  kerüli, am a 
ro p p an t nagy  tétlensége m iatt, hogy 
m ég a r ra  is rest, hogy to jófészket 
építsen m agának ; ehe lyett k iárendálj.; a 
m adártársa i fészkét, s ahol é r i egyikét,- 
m ásikét, o t t  to jja  cl leendő csúnya fiók
já t ,  am it am azok, szegények ki i> kel
tenek  s —  nagy potyára . M ert h á t 
m indezért sem m ibe sem  részesíti, sőt 
m ég lenézi, lekuvikolja szorgalm as Kár
sa it ez a  h& ladatlan m adár. E d m iké:.t 
azok a  nagyváradi pincérek, ak iket az 
o ttan i P .-egylet vezetősége felkért, 
hogy (a  m últko ri nevezetes) menház- 
avatási dolgokba folyjanak be ném i te 
endőkkel, ki ahogy tud , ki ahogy rá  ér. 
Am azok köszönték a  m u n k á t: —  csi
náljátok  csak ti azt, ti  neveskedtek, ti 
vagytok  az egy le t ö sm ert em berei — 
m ondták és a ' la kuvik  — elkerülték 
m ég a  tá ju k a t is. Bezzeg az tán , hogy 
a gyárosok s vendéglősök elküld ték  a 
pezsgő, bor, sör stb , cikkeiket, az ün
nepélyre, —  o t t  voltak ám a gyerekek, 
s ők kuvikoltak  legjobban és követ, lték 
nagy  h an g g a l —■ a potyái, és a potya  
tetszett-, jól e se tt nekik —  ír ja  mind
ezt a B é trő l-H é tre  nagyváradi jó tudó
sító ja

Szerkesztői üzenetek:
B. 5 Ruttka. Azt hittük Ludasbálisha utazóit.

— Lapok mentek. L. Gy. Szeged. Hálás kö
szönet a szives igyekv ősért. a jelzet*, dolgokat
— várjuk, üdv! — E F. Miskolc. Régi regé
nyes kori ha gu — uj esők és lével i»n 
Sz. i. S. A.-Ujheiy. Jövetel napokban lesz Addig 
is dicső a —  nemes munka K. J. Kaposvár. 
Minden mindent jósziwel mi pedig — szives 
köszönettel vettünk. Szívélyes iiiiv ! — L  J. 
„Hajduszék." A postát helyezték-é el onnan 
vagy talár, a srreik tört ki megin*. — vagy 
miért aka.it el a forgalom Y — B. ö. Munka. -. 
C. F. G.-berzence. M. J. Szatmár T. L  
Lipótvár. M. J. Pozsony. R. I. Pánkot* G. K. 
K.-Vásárhely. L  J. S - bánya N. G. Tata. le 
küldött előfizetési dijjakat szives köszönettel 
itt nyugtatja a kiadóhivatal. — R. és R.-a. A 
jövő számban ugyanezen a helyen.
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Á'úpt/ja-vendégló. (Tu
lajt! Mayt-r József)

Lefler Béla „Polgári sur- 
csarnok* vendéglője. Ma
gyar és olcsó konyha.

Pannouia-kácéház. (Aus- 
lander Henrik és Gyula

Papuzt József vendéglője 
a Buza-téren.

Perl Gyula ..Tűzoltó' ká
véháza. Az üzleti kar
társak találkozó helye

Szerhényi-száVoda és ká- 
yéház (Kellner L ajos. 
l ’zleti kartársaknak oicsó 
szobák.

Nagybánya.

Rumpnld Gyula „Nagy- 
sziillodá"-ja.

Nagykanizsa.

Szarcasszállorla. T ulajd. 
Tinágd Lajosnál.

Paper Gyula vendéglője. 
Kossuth Lajos-utca.

i 'ár János „Vaskapu“-szál
lodája.

Nyitra.

P it:j r és Hmiser „Hun- 
gária“-száIlod áj a.

Nagyvárad.

Karner fíyMÍa,Rimanóey“ 
vendéglője.

Kispipa vendéglő ítulajd. 
Fröhlieh Julai saját- 
termésű borok.

„ K*l: macska“ Leitner 
Ferenc túl.) Magyaros 
konyha.

Szatier és Dolgos „Bazár“ 
étterme és sörcsarnoka, 
a ín-utcán.

Szabó Gyula vendéglője, 
Kőrös-utca.

Kriszta Sándor vasúti 
vendéglője. A közön
ség kiránduló helye.

Pápa.

Zsilinszky Lajos „Griff*- 
szállodája. Étterein, ká
véház.

Pécs-

„ Vadmber-szálIodau (Ma- 
yer Lajos túl.)

Cserta Vmeze „Magyar 
király “-szállodája.

Fenrich Lajos veudéglóje, 
Indóház-u. 21. (saját ház) 
Saját termésű borok.

Jr«orrt</./óg,«e/'_Zöldhnrdóu 
vendéglője, Sürbáz-utea.

Ladika latrán vendéglője, 
volt„Schubert“-vendégól 
líudai vásártér.

Hatákovits h trán  „Isten 
áldás“-vendéglője — Pécs- 
bányatelep.

Sadnrsay Imre „Korona“- 
szállodája. Saját termésű 
borok Szigeti országút.

Schnell József vendéglője, 
Pálya-utca 1. Budai 
vásártér.

Udvar dg Nundor „Tarin 
város“-fogadója. Siklósi- 
országút. Olcsó étkezés.

Ifj. Z idarits József ven
déglője, Makár-u. 7. sz. 
Saját termésű borok

Sümeg.

Mesterházi/ Sándor „Kn- 
rona“-szállodája. Saját 
termésű borok.

Talabér  Károly (bort-r- 
melő) Bárány vendéglője 
Pét: Mihály vendéglője

Szeged.

.7u rá n oritsF.r, Tisz a“ -szál - 
Ioda.

Szarka István Európa szál
lodája.

Daminger János Próféta 
szállodája.

Horváth testvérek vendég-
l'ije

_Fekete sas*-szálloda, 
(Idára Ödön tú l)

Szatmár

Pongrác Lajos katli. kör 
vendéglője. Saját ter
mésű ermelléki borok

Deutseh Ármin Kaiké ká
véháza,a színház mellett

Sárvár

Hitler L . „Korona“-szál- 
lodája.

Szegzárd.

Hospell József „Szegzárd“- 
szállodája.

Székesfehérvár

„Fekete s«su-szálloda (túl. 
Kndersz János.

Bort) in. lynáez „Magyar 
ki rály “-szállód áj a.

Szombathely.

Haintzman Jánnos „Sza- 
baria szálIodája“ és va
súti vendéglője.

Zámhó Istrán vendéglője a 
vasúti állomásnál.

„Hungária'1-nagy szálló. 
(Posch Károly és Gyula)

Köhler György vendéglője 
a  barátok templomával 
szemben.

Sopron.

Krausz J. „Fehér-rózsa“ 
szállődája.

S.-A.-Ujhely.

„ Magyar A'irúB/^-szálloda 
(Csemicky I. tulajd.)

Frisch J  „Magyar király“ 
kávéháza. üzleti kar
társak találkozó helye.

Szolnok.

M iller és Feszter„Kossnth“ 
szállodája az állomással 
szemben.

Szusz Miksa „Lloyd“-ká- 
véháza, a város köz
pontján.

Szentes.

Halász Jiiwo.«„Petófi“-8zál- 
lodája. Éttermek és ká
véházi helyiségek.

Temesvár.

. . „Illitsu . .

„ Hungária“-nagy - szál
lodája a belvárosban.

Haunold János „Korona“- 
8zállodája, a józsefvárosi 
indóházzal szemben.

Gombás l-trán  „Pacsirta- 
mezó“-vendéglöje agyár
városi indóházuál

Schubert Péter „Strucma- 
dáru-szállodája, József
város közel az indó- 
házhoz.

A

„Fogadó“
k i a d ó h i v a t a l a

hirdetéseket
jutányosán vesz fel.

ÜZLETEK VÉTELE ÉS ELADÁSA
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vannak összeköttetésben s 
azokról fölvilágositást csakis a komoly üzletvevö 
feloknek nynjtunk.

Alföld legforgalmasabb és népesebb 
városának legnagyobb ós páratlan szép 
kerttel rendelkező erős forgalmú ven
déglője. melynek nagy éttermeiben báli 
és táncvigalmak tartatnak — örökáron 
és jutányos feltételek mellett eladó.

I)iiliántuli egész éven át nagy for
galmú városnak első és legszebb beren
dezésű szállodája, nagy napi forgalmat 
eszközlő éttermek, sörcsarnok és tágas 
szép kert el — jutányos áron átadó.

Erdély nagy és élénk kereskedelemmel bíró 
városának központján fekvő s teljesen újon
nan renovált szállodája, 14 szobával, étterem 
és söröző és szép udvari kerthelyiséggel olcsó 
feltételek mellett eladó.

Legforgalmasabb alföldi város élénk helyén 
álló s eiókelóen berendezett és szép jövőt 
biztositó kávéháza olcsón eladó. A kávéházhoz 
gyönyörű mulatókért, fedett csarnok s a ká
vés részére 4 lakószoba, elő- és fürdő-szobá
val etb. tartozik. Vételhez 9 - l ü  ezer forint 
szükséges.

kávéhoz dunántul legnagyobb váro
sában ulegélónkebbközponton biztos meg 
élhetés ós haszonnal — 5000 forintért 
eladó.

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

Kávéház. 38 ezer lakossal biró nagy város
ban jó menettel, kimutatható napi H8—40 fr. 
bevétel, más vállalat m iatt — jutányosán 
eladó. Házbér- 1080 írt.

Alföld vidéki nagy város legrégibb 
ós jobb menetű szállodája ós 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 épitettnagy szín
ház, ezenkívül kocsiszín, két jégverem — 
üzlettől való visszavonulás miatt jutá
nyos feltételek mellet szabadkézből örök
áron eladó. A szállodával nagy gőz
kád- ós uszoda fürdők vannak kapcso
latban, — Csakis komoly reflektánsok 
vétetnek figyelembe.

Nagy kereskedelmi. 4ő ezer lakossal bíró 
városban, gyárak ás kórházak közelében nyári 
kiránduló nagy vendéglő, gyönyörű kerttel és 
mészárszékkel — jutányosán eladó.

Két Kávéház dunántul legnagyobb 
forgalom városaiban, biztos exisztenciát 
biztosítva- 3500 és 3000 forintért eladók.

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




