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Hazai és idegen-forgalom 
és a mi iparunk.

ni.
I r ta : Gidiász.

Az idegenforgalom - miként ez a szó 
maga is kifejezi - állam- és közgazda- 
sági szempontból jelent fontos nagy ér
deket. Az idegen-iorgalom nagy érdeke 
első sorban az Államnak; haszon a hazai 
közjavadalomra és ebben az értelemben: 
gyárosokra, vállalkozókra, kereskedőkre, 
iparosokra és számtalan sok szegény em
berre, de mindezek előtt, — a mi ipa
runkra. Ahol, vagy amely világ- s or
szágrész fejlett és teljes idegenforgalom- 
mal rendelkezik, ott az ipar és kereske
delem jólétben virul, s miként az Állam 
úgy az ál amnak minden egyes tagja 
részesedik a nagy közhaszonbei; ép azért 
ilyen helyen - az Ínség és munka- 
nélküliség fogalma teljesen üsmeretleu.

Ez tehát az idegen-forgalom — jelen
tőségb e és értelemben, vagyis másszóval: 
jelentőségesebb mint bármelyik iparág 
és bármely gazdasági ágnál több hasz
not hajtó) és jobban fizető. .8 ez a ha- 
szouforrás kimeríthetetlen és egyik évről 
a másikra, — folyton jövedelmeztethető 
Kontos-e hát az idegenforgalom az ál
lamra? Hasznos-e hát az idegen forgalom 
a mi iparunkra? S ha fontos és hasz
nos ; szükséges-e Állam és minden tő- és 
altéuyezőnek közrehatni az idegen-fo'ga- 
lom emelése és fejlesztésében?

Még egy kis kérdés marad hátra:
— Van-e jogcímünk nekünk, magyarok
nak az idegen-forgalomra ?

Erre minden kis gondolkozás nélkül 
igy felelhetnénk: sokkal több és alapo
sabb, mint bármely más állam népének. 
De —  mégse mondhatjuk ezt. Nem, mert 
dacára eme törekvésünk jogosultságát 
igazoló ama ténykörülménynek, hogy a 
természeti kincsek minden bőségével 
megáldott szép földünkhöz hasonlót egy 
nemzet sem nevezhet a magáénak — mi 
nekünk nincsenek meg azok a bizonyos, 
az idegen forgalmat illető szükséges 
feltételeink. Nincsenek eszközeink, vagyis
— nem vagyunk berendezve, sem eszköz 
sem más tekintetben az idegen-forga
lomra. A mihez ugyancsak berendezés

szükséges, — mikéut egy fogadói vagv 
egy bormérési üzlethez. S miképen az 
nem vezethető; ép úgy nem fejleszthető ez 
sem berendezés nélkül. Az idegenforga
lomhoz az első szükséges ut — a jó és 
olcsó vasút Ilyen szerzetre, - - nálunk 
hol lehet találni . . .

A pálinkamérések szabályozása ?..)
Ha ugyan annak volna nevezhető 
a fővárosi tanács első ügyosztálya be
terjesztésében foglalt azon szabályren
delet-tervezet, melyszerint a főváros 
ti/, kerületében — aífő utcák, utak- és

Gombás Gyula és neje Temesvár, 
te rek en  ezután pá linkam érést nem  enge
délyez : oly u tcá k ra  azonban, a hol a 
m unkás osztályhoz tarto z ó k  tartózkod
nak s fordulnak  meg, vagy a gyári 
telepekhez közel eső helyekre ez a  te r
vezett rendele t nem  fog  kihatni, bárha 
a fő cél ép az volna, hogy a  szellemre 
és te s ti egészségre roppan t káros be
folyású sp iritusztó l első sorban is azokat 
igyekeznének leszoktatni, akik a r ra  
aningy is teljesen rá  vaunak szokva — 
a  m unkás népet. Azzal, hogy ezentúl 
az A ndrássy-utoD, K erepesi-uton stbi 
jo b b  módú nép  lak ta nagy  u tó n  (ahol 
a fényes megélhetése ily bu tikoknak  úgy 
sem a  legjobban vau biztosítva) ezentúl

nem engedélyeznek páiinkamérést, — 
sem az egészségügyi sem a vendéglő s 
kocsmai viszonyokon nincs segítve, de 
még a munkás népen sem, akire pedig 
ép ugy ráférne az ebbeli gondoskodás, 
mint a vendéglő s kocsmai iparra. Kü
lönösen akkor, amikor a kreizUr, spe- 
cerájosok tulverseugése folytán a bor 
ára úgyis az olcsójánosok alapjára szál
lott s amikor — eltekintve a borkeres
kedőktől beszerzett szatócsbolti lőrétől 
— egyes kocsmákban is a legjava uj 
bort lehet kapui 24—28 krajcáron. Ál
talánosan tudott dolog, bogv vendéglős, 
kocsmáros a legnagyobb s több adóval 
járul az állam kasszájába s bogv e 
nagy teherrel járulók igazi és megél
hetési helyzete a íegrendazetlenebb, — 
és mégis, amidőn arról lenne szó. hogv 
valami ezek érdekében is tétetnék (ami
ből ugyan első s nagyob élőn vét szin
tén csak az állam látná) -  az ilyen 
fonlos kérdést a csupa laikus fejitek ak
ként fogják fel és ütik eí. hogy abból 
hasznát ne az állam és ennek legtöbb 
hasznát hajtó ága, a magyar vendéglős 
ipar vegye, he nem — a páii kasok, 
krájzlerosok meg specerájosok . .

Egyletek, szövetkezetek.
A M. Orsz. P.-egyesületböl

3-ik fül v tatás.

(Ope. ügyek. — A jelen hibáiJ

A hibák aztán ebből folytak s hal
mozódtak föl úgy annyira, hogy az 
egyesület fináuciális gépezetének kerekei 
végre majd teljesen elakadtak. Hogy a 
zűrzavarosabból nagyobb baj még se tör
tént. ez a mostani igazgatóság tag
jainak az érdeme, akik a vagvouilag 
teljesen megingott egyesületért kötele
zettséget vállaltak, amennyiben a hitelt 
kit: vo s nem épen kis mennyiségű ősz- 
szegekért jótálltak. A M. Orsz. P.-egy!et 
igazgatósága tagjai máma majd 150ö0 
korona összegig vannak angazsálva az 
Egyesületnél — s hogy az a teher raj
tuk maradt, ez bizonyára nem az ö 
óhajuk, hanem a hibás rendszer követ-

Lapunk egyes ssáma 36 fillér.
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bezraénye volt. Epén ezért, az utóbbi 
okból akik az igazgatóságot meggyanú
sítják s gáncsolják és folyton holmi 
piszkos dolgokkel vádolják. — azok nem 
barátai az egyesületnek, hanem rosz- 
akaröi Yagyis olyanok, akik mindenáron 
zavart, szakadást akarnak előidézni, hogy 
azután a zavarosban — ők hajókáz- 
hassanak.

A bajok, hibák nem ennél a kérdés
nél keresendők, hanem a vezetésben. 
Abban a vezetésben, amely az egyesület 
előmenetelét gátolja és az intézetnek 
több ellenséget mint jó barátot szerez. 
Amely lassan-lassan annyira alászáilitja 
a:: intézet népszerűségét, hogy végre is 
az igazgatóság maga marad, legfőlebb 
azon egy-két száz taggal, akik az egye
sületet tekintetbe épen csak annyiból 
veszik, hogy tagsági kötelezettségeiknek 
becsületesen eleget tesznek. Az ily számú 
pártolás azonban csak arra lesz jó, hogy 
valamely szerényebb igényű „iu>r“-nek 
a fennállását tudja biztosítani, mig 
ellenben az ily nagyobb tett s hivatásra 
alakult egyesület kívánalmai kielégíté
sével szemben törpe és képtelen.

Mi azonban remélni óhajtjuk, hogy 
az orsz. egyesület ennyire nem fog jutni, 
sőt ha a vezetőség komolyan veszi 
feladatát és az Egyesület javát és előre- 
menetelét igazán óhajtja, — akkor a 
múlt és jelen hibái miatt s úgy erkölcsi 
mint anyagilag teljesen megingott in
tézetnek nemcsak javulása, de fölvirágo- 
zása is várható.

(Ügyvitel és gazdálkodás.)

Axu de ekkor mindenfölött azt szük
séges szemelőtt tartani — amiről mi

2. oldal._____________________

már a „Fogadó“ első számában is irtunk 
— vagyis az Egyesület vezetését, s hogy 
ez kikre és mi képen bízatott ? Fölemlí
tettük, hogy az Egyesület úgyszólván 
legfontosabb része, a helyeszközlés olyan 
kezekre van bízva, hogy ezáltal az inté
zetre, mind erkölcsi mind anyagi káro
sodás háramlik. Aki az orsz. Egyesületet 
egy közönséges anzageri iroda nívójára 
óhajtja lesüllyeszteni, az nem busás fize
tést és különféle % jutalékot érdemel, 
hanem azt, hogy az intézet vezetősége 
azonnal menessze és helyébe olyan 
egyént nevezen ki, aki nemcsak az állását 
illető szükséges szakbeli de a megfelelő 
üzleti körök ismeretével és bizalmával 
is rendelkezik. Az a megokolása a veze
tőségnek, hogy a jelenlegi helyeszközlő 
ügyvivő alkalmazása szükségképeni, 
minden legkisebb alapnélkül való, mert 
az ily teendőknek megfelelő s a szük
séges műveltséggel rendelkező oly szak
egyéneink kellő számmal vannak, akik 
a reá bizot-t feladatott nagy céljának 
megfelelő lelkiismerettel és pontosan 
teljesítenék. Ugyancsak ilyen kérdés 
számba jön az egyesület jelenleg titkári 
állása is. melyet ezidöszerint egy a mi 
szakmánkon kívül álló s a szükséges 
dolgok vagy teendők legkevésb isme
retével sem biró egyén foglal el. Hogyan 
lehet vagy lehetett az ilyen fej télén 
intézkedésekbe belemenni s hogy nem 
lehet az ily helyzet tarthatatlanságát 
hetek sőt hónapok múlva és fölismerni ? 
A vezetőséget ezek a vétkes hanyagsá
gok^ mi ugyan s egyszersmind a teendők- 
beni járatlanságot is bizonyítja) — ter
helik s ezekért a mulasztásokért érheti 
őket felelősségre vonós, nem az olyan

dolgok miatt, amik tulajdonképen —  
orsz. egyleti ügyekről lévén szó, — 
egész más kategóriába tartoznak.

Uj közgyűlés.

A M . Orss. Pincér-Egyesület a sze
geden nem sikerült Il-ik évi rendes köz
gyűlése helyett az u j közgyűlést f. é. 
julius hó 5-én tartja Budapesten (Lipót- 
utca) az uj városháza közgyűlési ter
mében, a következő tárgysorozattal:

1. Elnöki megnyitó. 2. Igazolványok és 
megbízó levelek átvizsgálása. 3 Igazgatósági 
jelentés. 4. Számvizsgáló bizottság jelentése. 
5. Zárszámadás. Felmentvény. 6. Alapszabály 
módosítás. 7. Választások: a) Elnök válasz
tás. b)Vendéglői szakosztály u alelnök választás. 
c) Háznagy választás, d) az igazgatóság ki
egészítése. e) Számvizsgáló-bizottság válasz
tása. S. Indítványok. 9. A  jövő évi közgyűlés 
helyének megállapítása

Okulva a szegedi közgyűlésnél tett 
mulasztáson; az igazgatóság a 38. §-nst 
vette igénybe, mely szerint a közgyűlé
sen szólási és szavazási joggai csupán 
azon rendes tag bir, aki tagsági dijával 
négy hónapot meghaladó időből hátra
lékban nincs. Továbbá :

Azon tagok, kik a közgyűlésen sze
mélyesen meg nem jelennek, magukat 
megbízott — rendes tag —  által képvi
seltethetik. E megbizások — az alapsza
bályok 84. §-ának második bekezdése 
szerint — két példányban állitandók ki, 
egyik példány a megbízottnak adandó át, 
a másik pedig 3 nappal a közgyűlés 
előtt a titkári irodában leadandó, illető
leg postán beküldendő. Azon szavazók, 
kik más által képviseltetik magukat és 
a szavazó-lap másolatát beküldeni el
mulasztják, a szavazási jogtól elesnek

TÁRCA1
Az első fogadó
A  rrnfogadós meséiből.

I r ta : Botoz.
Pedig már jó messze fölbotorkált érte,
— Hátha ép a másik lépésnél lesz -- vélte ; 
Így azután addig-adcÜg botorkála,
Hogy már majd a Mátra tetőn is túl jára.

„Tyüh! — hökkent meg hogy e dolgot 
észre vette,

És olyan ijedten nézett szana-szerte, 
Mint kinek babája csók ölelés közt a 
Másvilágba néz föl, egy-két pillanatra.

Az áldóját, e magas hegyi világnak! 
De legkivált nekem, — nekem vén

szamárnak —
Hogy még másodszor is megmásztam

e dombot,
mindez — nem ér egy rósz, kopott

pityke gombot. . .

Majdnem sirva fakadt, oly bús képet
vágott. . .

Hogyha még elérte von’ amire vágyott;

Hogyha megtalálta volna azt a tarsolyt, 
Melyet valami rossz — nyakából kikapcsolt.

Mert bizton a sátán, e förtelem fajta 
Volt, aki ily szörnyű csúfságot tett

rajta,
„De megkeserülöd] meg, te cudar sátán, 
Könyörögsz te vizet még a lángok

hátán!

Reszkess tőlem te nagy, te gaz csu- 
fondáros,

Nem leszek ezután irántad méltányos,"—  
Fenyegette igyen Péter az ördögöt,
De ekkor már lent járt, lent a völ

gyek fölött.

Azaz hogy kitudja, —  Isten tudja hol
járt, —

„Hogyha tudom, vigyen el az ördög
mindjárt!“ —

Szólt szent Péter ahogy haladt egyre-
egyre,

De se nem lefelé sem főnek a hegyre.

Az ut, melyen haladt — egyenes volt
mintha,

Csak vonallal lett von’ kimérve, ki szabva; 
S mig az utat buja s virágzó fü

födte,

Zöld ág és lomb egybe hajlott mind
fölötte.

Es a merre hajlott s zöldéit ifjú lomb
_ , , . s SalJ.
Csendült össze-vissza, száz meg száz

madár dal,
S csengő dalukból ki sohasem fogyának—  
Szárnyas-népei a rengeteg honának. . .

„Kakukk! — szólalt egy meg feje
fölött épen;

Szent Péter megállott, — vajh’ mi
történ itten?

Ki lehet ki rája kiabál ily durván. . . 
Gondolá egy helyben tó s tova forogván.

„Kakukk! — hangzott ismét, de már
élesb’ hanggal,

S nem messze egy ág tört s zuhant
le nagy zajjal;

Péter fészkelődött, bántotta a dolog, 
Hátha még élete is veszélyben forog ? ! ..

Hátha, Isten bocsa’ valami zsiványok, 
Kiknek ép fogyóban a vágott dohányok !... 
De e gondolatra úgy megiramodott, 
Hogy az erdőből egy-ketböre kifutott.

(Folyt, éa vége következik.)
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Ladányi Ede Temesvár.

— A szavazólapok junius bő 20-ától 
vehetők személyesen át.

A temesvári M. orsz. P.-egyleti fiók
vezetősége a főkapitánysághoz kérvényt 
intézett, melyben a fiók-egylet működé- 
sénék felfüggesztésével a régi egylet 
helyre állítását kéri. Okot erre a tagok 
részvétlensége s a központ — aki az 
ez iránti fölterjesztésre még csak vála
szolni se tartá érdemesnek — szol
gáltatott.

A mi családunk.
Képeinkről.

Ir t a : Minden Tamás.

Klrisits János.
Székesfehérvár ezen jó szityavérü [K iri-its 

János atyára) caöndbiztosára egyébként még 
máma is kellemesen emlékeznek vissza s a 
híres csönbiztosi és jó panduros világról sokan 
sok szép, sok nevezetes dolgot tudnak elmesélni. 
De K irisits  János nem követte aty ja foglal
kozását, nem le tt csöndbiztos (amit ugyan a 
mai csend- és rendőri korszakban nem is te-

Lackner János Bndapes*.

Sybert János Budapest, kávés.

(IV., Hajó- és Sütő-utca sarok.)
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Valachy János és neje Szombathely,

Láng Ferenc, Imre és nővérük.
, Paál J  ános Tátra-Lomnitz. 

Cutzor Lajos Érsekújvár.

hetne) hanem — pincér. F.zt a mesterséget 
pedig tuladunától messze. Munkácson. Nagy 
Zsigmond hírneves vendéglőjében kezdte, ahol 
egyhuzomban — 1879-tól 1884 december 31-ig 
üt esztendőt töltött el. Abban az időben még 
nem született meg Goldatein Számi, igy mind 
vendéglősre mint pincérre jobb világ volt s 
ép ezért a jó pincérnek nem volt szüksége 
arra, hogy üzletét minden 6—7 hónapban 
változtassa. Kirisits  kartársunk Munkácsról 
egyenesen Budapestre jö tt föl, ahol miután a 
nagyobb üzletekben hosszabb ideig praktizálta 
magát — a 90-es években ismét a vidékre 
ment s a miskolci „Korona1* a debreceni vasu*i 
vendéglő- és „Biká“ -ban, majd Temesvár. 
Kolozsvár, Szeged, Kassa stb. nagy városok 
első üzleteiben végezte éthordói s később a 
főpincéri teendőket. Most pedig — egy jó 
darab ideje — a kaposvári Erzsébet kávéház
ban működik mint fópincér, mielőtt ugyanily 
minőségben a S.-A.-Ujhelyi Bock korona-szál
lodája és a vasúti vendéglőben tö ltö tt hn- 
zamosb időt. Kartársai, akikkel a régi időben 
működött együtt, sok kedélyes és mulattató
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kalandos esetet éltek át vele. miknek azonban 
— miként a régi jó időknek — vége. vége és 
most arai családunk eme régi tagja minden 
szorgalmával azon igyekezik, hogy valami jó 
kis fogadónak lehessen nem sokára minél de
rekabb jó gazdája.

Rechnitzer Adolf.

Ismét egy a régi gárda ama derék 
tagjai közül, akik szép szaktudás és 
tisztes munkáságukkal nem csak az ál
talános közbecsiiiést és tiszteletet érde
melték k:. de az egy huzombani pincér- 
kedésnek jubilálásra méltó negyedszáza
dos idejét is elérték. Rechnitzer Adolf— 
az Újkor valamint a T Fogadó"-nak hű
séges dolgozó társa és tudósítója, ez év 
elején 25 éve mait. hogy e göröngyös 
pályát tapossa, mely idő alatt szakadat
lanul dolgozott és fáradt s folyton mű
ködésben volt. A munkában és jellemben 
kiváló Kechnitzer szaktársunk egyébként 
a szép rozmaringos szalavármegyében,, 
annak is kellő közepében: Zaia-Szt - 
Ivánon született 1865-ben. Iskoláit és a 
pincér tanonci éveket Nagykanizsán vé
gezte s miután a pincériskolából, a híres 
Knortzer Szarvas szállodájából mint jeles 
szakképzettségű kikerült, át ment Zág
rábba majd Varasára ahol az előkelő 
üzletekben nyert újabb tapasztalatok 
mellett a német nyelvben is tökéletesen 
jártas lett. Az itt töltött huzamosb idő 
után 1885-ben Budapestre jött föl, ahol 
a Püzeni sörcsarnok, a Vigadó, Virág
csokor s hasonló elsőrangú vendéglők
ben éthordóskodott nagy hton át. mely
nek utána — mint tőpincér Debrecenbe 
ment. majd innen: N.-várad, Mármaros- 
sziget, Ungvár, Győr stb. vidéki első
rendű üzletekben működött, mig 7 év 
óta egy húzómban Marosvásárhelyt, a 
Transzylvánia-kávéházuak volt nagyon 
közkedvelt főpincére, a honnan múlt hó 
elején lépett ki, hogy a 7 — illetve a 
lefolyt 25 év után most először legven 
része egy kissé hosszabb pihenésben. A 
marosvölgyi szép székely fővárosban és 
kedves családja koréban üdülő s a mi 
családunk ezen tiszteletreméltó derék 
tagjának őszintén kivánom. hogy e pihe
nése minél zavartalanabb és kellemest)

Egy laptársunk ajánlata A „Ven
déglősök Lapja" — foglalkozván a szo
ciális elem által pucsott vallott szegedi 
Orsz. p. egyleti közgyűléssel — azt ajánlja, 
hogy miután már ez az egyesület úgy se 
hasznavehetö. a helyközvelités ügyét vegye 
kezébe az < >rsz. Vendéglős Szövetség (? i 
(Amelyik működési siker dolgában Ugyan
csak nem különb, mint a M. O. P.- 
egyesűlet. Szeri.) Hát mi meg azt 
ajánljuk, egész jó szívvel, egész őszin
tén t. laptársunk figyelmébe, hogy az 
olyan témát, amelynek célja a pincér
i g  kezéből kivenni egyes intézkedése
ket, még feszegetni_se jó, nem megva- 
lósitásra ajánlani. 0  tudja s láthatja 
jobban, hogy mi népszerűségre vergő

dött Orsz. Nyugdijegyesületünk, mely a 
pincér kezekből szintén a vendéglősük 
kezébe ment át. akik is aztán ezt az 
igen fontos ügyet olyan fogadaÜan 
prókátorokra (mint a 3 /. V. K . I. 
csináló!') bízták, akik a mi iparunkat és 
ennek foglalkozóit akként tanulták 
megösmerni, mint a Messiásunk szama
rát a farizeusok: dacára, hogy ottau 
egyesek, mint Bokros K. és még egy
két igazi szakember annak érdekében 
őszintén tettek, de a mely tevékenysé
güknek valódi sikerét fenti eset miatt 
sem ők. sem mások nem látták. Az 
Orsz. Vend. Szövetségben — amelynek 
első úttörője t. laptársunk szerkesztője 
és barátunk, szerény de lelkes, igazi 
katonája ugyancsak a mi lapunk is volt 
— szintén ők vezérvivősködnek, s mi 
az eredménye ennek az oktroyált (de ki 
által sem előlegezett) bizalmi vezéri 
tevékenységnek ? S ugyan mi lenne 
abból a helvközvetitési ügyből is, amely 
a hasonló M . V. K . I.-ri szellemmel 
spékelt — bármily intézeti vezetőség 
kezébe kerülne ? Ne akarjunk mink 
mások lenni, mint a többi iparosok vagy 
ágbeliek, akik a saját dolgaik vezetését 
nem idegenekre, hanem a közűlök ki- 
k erű lő s az abhoz legjobban értőkre 
bízzák. Vendéglős, pincér-ügyet lelki- 
ismeretesen és megfelelően intézni mások 
nem tudnak, csak az e szakmából kike
rülő s az arra rátermettek, s igv az 
Orsz. P.-egylet helyeszközlési ügyét is 
hiába biznók más, mint az első sorban 
arra legjobban hivatott pincérségre. 
Hogy a mostani vezetőség alkalmatlan 
e feladatra: az még nem ok arra, hogy 
a pincérséget mindjárt le is fújjuk. 
Majd akad más, a tettek iránt jobb 
érzék és tudással rendelkező vezetőség, 
miként van az a Budaqesti P.-egyletnél 
is, amelynek tekintélyes múltja és neve 
eléggé meggyőző arra, hogy az ily s e 
szakmához erősen forró dolgot ők 
maguk is képesek előre, sőt fölvirág
zásra is juttatni.

O lvasó  közöiiségiinkhez !

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

Kimaradtak: A r31i családunk,'1 mai 
rovatából térszübe miatt — Benky 
Vilmos. Bakonyi József, K iss Kálmán, 
Palkovits Andor, Legáih György s a 
múlt számunkban megjelent Győriek stb.- 
ről szóló biograpbiai közlemények a jövő 
számba maradtak.
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Különféle iözlemények.
A , .F o g a d ó -‘ legközelebbi száma 

f. hó 19-én jelenik meg.
Cimképünk és lapunk megjelenése.

Lapunk mai számának ma kellett volna 
cimképesen (íejklissével) megjelenni, — 
mint ezt hírül adtuk — azonban a cim- 
kép rajzvázlata oly kijavításra szorult, 
hogy a klissó csak e bét utolján készül
het el, igy a .Fogadóu-t  szép cimbépé- 
vel t  olvasó közönségünknek csak a legköze - 
lebbi megjelenéskor, e hó 19-én mutat
hatjuk be. Lapunk jelen száma ugyan
csak ez okból késett két napot

A kávém érők ipartársula azzal for
dult a tanácshoz, hogy vegye be a sza
bályzatba — amely nekik csak kávé tej 
és tejneműek árusítását engedélyezi, —  
hogy a kávémérésben fagylaltot, limo
nádét, szörpöt, szóda- és ásványvizeket 
is árusíthassanak, — Hát még mit 
nem? Nem-e volna célszerű még, — a 
bor, sör, pezsgő stb. ilyen árusítási 
engedélyt s ezen felül a nagy kávóha- 
zakkal való teljes egyenjogúsítást is 
kérelmezni ? Ebből a tekintetből egyéb
ként a Bpesti kávés-ipartársulat jó aka
ratába ajánljuk kívánalmaikat, valamint 
jó magukat is.

A szabadivó kisasszony . . .  A  szé
kesfehérvári vasúti vendéglő fölirónéja 
a múlt hónapban férjhez ment, s igy 
ez az állás betöltésre szorult. Paulits 
budapesti ügynök, az adott rendelésre 
küldött is egy — névszerint Stecina 
Gizella felirónét, de hogy Paulits ügynök 
nek az ily — felirónó és feliróné közti kü- 
lömbséget illetőleg milyen fogalmai vau
nak, — kitetszik a következőkből. — 
Miután ugyanis a küldött feliróné a 
a próbaként! három napot kitöltötte, 
7rHmmeí',Sándor, vendéglős megkérdezé, 
hogy a fizetést illetőleg minő igényei 
vannak . . . „Harminc forint és szabad 
ita l/•* — jelenté ki Gizella ő nagys. . . 
Ámde leendő (azaz csak lett volna . . .) 
főnöke is kijelenté, hogy 5 15 frt és teljes 
ellátáson kívül neiu szokott többet 
fizetni. A szabad italra nézve pedig egy 
általában kinek sem ad jogot. — De 
hiszen — felelt erre a kipróbált fölirónó, 
azt én a főnök urnák alaposan behozom !
— Úgy, és aztán hogy tudná behozni ?
— lön erre kiváncsi Trummer szaktár- 
sunb. — Hát egyszerűen — a beírásnál. 
(Már t i. többet írni a főpincér rová
sára.) Ahol most voltam is — folytatá 
fölvilágositását a szabadivá kisasszony, 
reggelire; kakaót, csokoládét s viszont 
villás reggelire és bármikor amit akar
tam azt kaptam, de azért főnököm sose 
fizetett rám, ellenkezőleg: hasznát látta 
ebből. — Mikor pedig a behozás körül
ményes előadását befejezte, Trummer 
Sándoré szavakkal adta át neki könyvét: 
Itt van, kisasszony, a könyve, — nálam 
csak a tiszta sbecsületes munka érvényesül. 
A Paulits ügynök küldte s piszkos
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munkát óhajtó föliróné pedig — a nem 
remélt esetre szégyenülve távozott el, 
hogy — másik fólirónői állást keressen 
magának. A szabadivás, a kakaó és a 
főpincéri zsebek eme lelkes hive. Stecina 
Gizellára azonban fölhívjuk illető szak
társaink figyelmét, amidőn egyúttal a 
székesfehérvári vasúti vendéglő derék 
bérlő tulajdonosának szives elismerésünket 
és gratulációnkat fejezzük ki. De eleve 
mindazoknak is, akik a Stecina Giselák- 
kal a hasonló kurta de becsületes módon 
bántak és fognak ezután is elbánni.

Tragédia. (Gyász hir.) Szomorú csa
pás érte Mayer János főpincért, aki 
bájos feleségét alig húsz éves korában 
vesztette el. Mayer szaktársunk, aki a 
Waggon-Lits társ. vonatain teljesít 
hosszúbb idő óta főpincéri teendőket, 
másfél évvel ezelőtt kelt egybe a szép 
Beid leánynyal, akit az imádásig s 
rajongva szeretett, s kivel a legboldo
gabb s szebb családi életet élte. Aminek 
azonban véget vetett a szívtelen balál, 
letörvén élete v'rágában a szeretett nőt. 
kinek drága és még holtában és szép 
vonásait a piros rózsák ünnepén, Pün
kösdkor látta utoljára a lesújtott férj. 
A  temetési szertartás Beid Miklós ven
déglősnek Bethlen-tér :’-ik sz. házában 
folyt le, mely után a jó apósnál viseli 
továbbra is uehéz tragédiáját szaktar- 
sunk, akinek fájdalmát az anyátlanul 
maradt kicsike fia és a leányu
kat vesztett jó szülők osztják és igye
keznek enyhíteni — a jó barátok és 
ismerősök igazi részvét s vigaszával 
egyetemben.

Uj kocsmárosné. K. Tárnái Leona, 
nem régen még a vidéki színészet sok 
gyér-tapsokat arató primadonnája, fölha
gyott a színészettel, s Miskolcon, a 
Latabár-soron vendéglőt nyitott a — 
„Miskolci kocsonyához14. Mint ottani 
levelezőnk Írja, a hatóság a város eme 
féltett hírnevének örök, meg örizése 
szempontjából engedélyezte a Latabár- 
utcai kocsmát Az a nézetünk nekünk is 
hogy az ily speciális óhajra a T. Leona- 
téle primadonnák a legalkalmasabbak. 
Egyébként kívánunk jó ápititust a mis
kolci kocs. . . . !

Egy újság csintalankodása . . .  A „Magyar 
Vendéglős Kávés lpar“ című lap a fölött bu- 
bánatoskodik, hogy a vFogadóa a magyar 
vendéglős és kávésipari érdekeknek is ép oly 
őszinte szóvivője, mint a nékie annyira dero
gáló szegény pincér mesterség ügyének. Furcsa 
kompánia ez a „Magyar V. K -Ipar. — Nem 
elégszik meg azzal, hogy ezek a mi gavallér 
gondolkozásu ve>déglóseink egy némelyike 
szemet hunyt az ó szakavatatlanságán, s élős
ködői a mi iparunk nyakára engedték, de 
most már — ki ha ő nem ! — a hivatásos 
szaksajtóra bátorkodik rá  legyinten:, hogy : 
„hé komé. ezt a tehénkoplalót mi árendálnánk. 
vagy m i! — kotródj hát el innen. — Kotródj 
ám te hékás, nem pedig azok. akik ezen ipar 
foglalkozóinak kis gyerekkoruktól osztályosai, 
akik között cseperedtek s nőttek föl. Hogy 
ezeknek meg van a jogcímük arra. hogy az ö 
iparuk t. i. a magyar vendéglős és kávésipar 
hű őreiül szegódtenek; az elvitatliatlan. Az

azonban igen vitás dolog, hogy egy idegen 
ágiul szakadtak, miként kegyetek — magukat 
M V. és K. ipari szaksajtónak merik nevezni. 
Ez ellen én — nem a miniszterhez — de a 
nekem sokkal illetékesebb fórumhoz, az én 
osztályosaimhoz, a t.. magyar rendéqlős és kárés 
iparosokhoz apellálok. — Gyerekek, gyerekek 
— ne csintalankodjatok ! Különben. Minden 
Tamás bátya, még egyszer eltűri a ti  rosszal
kodói tokát. . . .  M T.

Mikor lesz uj ipartörvény? Ezt a
kérdést a kereskedelmi miniszter oly- 
képeii válaszolja meg, hogv még mosta
nában nem lehet elkészülni az ipurtör- 
vény revíziójával, mert az érdekeltek 
részéről fölmerült összes kívánságok 
oly rengeteg anyagot szolgáltattak, hogy 
eucek a földolgozása és törvénybe ikta
tása még jó pár esztendőkig is eltart
hat. Ezt a választ egyébként a május 
8-án tartott o>sz. iparos értekezletből 
Thék Endre vezetésével k iküldött depu- 
táció óhajtotta, amit azonban tudomás- 
sul vehetnek arai iparosodtál vünk azon 
ismert yezeríérfiai is akik a szakma köz
érdekében folyó nevezetesebb eseteknél 
rendesen azzal ütötték a dolgot, hogy, 
kár minden akcióért, hiszen az épen 
most készülő ipartörvény úgyis reparálni, 
pótolni fog mindent . . .

Morzsa estély. A N.-váradi pincérség 
a Menház érdekében .Morzsa estélyt
rendezett e hó 6-án az egyleti ház ven
déglőjében. ahol a rr.enházi ünnep Ívről 
fennmaradt — pezsgő bor és sört fo
gyasztották el jó egészséggel. A teríté
kekért (dugópénz) személyenkint 80 kr. 
fizettek s az egylet tagjai rendezte mű
kedvelői előadással fii szerezett estélye i 
teljes számban, nemcsak a pincérek de 
a főnökök közül is igen sokan meg
jelentek.

Keresztelői ünnepély. (Családi öröm). 
Gombás Gyula szaktársunk, a temesvári 
„Fekete medve41 vendéglősének családja 
egy uj kosztossal szaporodott, akit a 
gólya a minapában hozott. Ugyancsak 
a minapában volt e legújabb családtag 
keresztelője is amelyet a boldog apa 
— abból az alkalom bói, hogy a derék 
gólya asszonyság egy év alatt kétszer is 
tette tiszteletét, egy a gyárvárosiak előtt 
nagy sokáig emlékezetes ünuepélylyel 
ült meg. A komasági tisztet az egyéb
ként is sógorsági viszonyban lévő Illits 
Gyula, a Hungária szálloda kiváló tu
lajdonosa és kedves neje töltötték be, 
akik az uj honleányt Matild, Hermán 
és Cilikére kereszteltették. A boldog 
családi örömökben leledző Gombás 
Gyulát, de különösen az ő nemeslelkii 
szép nejét (és immár a két gyömörü 
csemetéjére büszke anyát) számtalan jó 
(ismerős és rokon gratulálta e neveze
tes alkalomból!

Zászló avatás. Az érsekujvári „Va
súti dal- és zene-egylet" országos ne- 
vezeteségii, szép ünnepélyt ült a múlt 
vasárnap, amikor az egylet zászlóját az 
ország minden részéből érkezett kül
döttségek a város intelligens közönsége
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részvételével szentelték töl. Ez a más
különben hozzánk nem tartozó vasúti 
zászló esemény ezúttal mi ránk is azért 
bir jelentőséggel, mert nevezett egylet
nek első alapitó) tagja — a mi kedves 
J [tiki bácsink, az érsekujvári vasúti ven
déglőnek 26 éven át derekasan kitartó, 
jó pincér és föpineére. A szeg-beverési 
aktuson az a’apitó Eördönh János ki
tűnő főnöke, Szinyer Leó is az elsők 
sorában szerepelt, akinek tiszteletreméltó, 
egyéniségét nemcsak a városi úri közön
ség, de teljes robonszenvükkel veszik 
körül a vasutasok is, akiknek körében 
egyébként immár egy évtized óta telje 
siti az ő üzletével nehéz felelősséggel 
járó — de mindazonáltal a v. közönség 
kívánalmait legmegfelelőbben kielégítő 
feladatát.

Nyilatkozat Sarkwli József, a -Nagy
váradi P.-egylet“ és .Vendéglős Ipar- 
társulat" titkára, aki a nagyváradi 
Pincér-tuenház ünnepélye alkalmából a 
„Nagyváradi P.-egylet" 30 éves törté
netét összeállította, — u következő nyi
latkozat közlésére kérte fel lapunkat:

A „Nagyváradi Pincér-Egylet” ez évi má
jus lü-iki ünnepélye alkalmira írott, _.4 
Nagyváradi /'»• ■ vér egylet 3" eres története* 
cimü müvem 29-ik lapján W. K. nagyváradi 
lakos pincér, az egyesület volt választmányi 
tagjának életrajzi adatai megírásánál he'yté
lén informálj., alapján az Íratott, hogy: itt 
<1 közöltünk kartársai kegy elméi>öl el züllött 
állapotban . .  Eme teres in formát io alapján 
megírt életrajzi adattal szemben fér pás köte
lességem k jelenteni, hogy n• rezettnek itt ja 
mádban élő családja can. aki öt eltartja, ha 
iizlat nélkül van. elzühe nincsen és nem szo
rul senki keyyelmére. — Ki kell meg jelente
nem. hogy művembe e kakukriók tudtomon 
kivül került bele, értve ez ala tt az életrajzi 
adat végpasszusát — inindazáltal azért a tel
jes ;e!ei<isséget elvállalva, eme oknélkül sér
te tt öreg barátomtól ezennel bocsánatét kérek. 
N.-Várad. 1904. május 25. Sarkadi Jéizsef.

Büncselekmény-e az újság lopás 
azaz: miféle cselekmény az. ha valaki a 
kávéházi újságokat elemeli ?. . . Követ
kezik pedig ez a kérdés abból az eset
ből, hogy egy fővárosi (Teréz-köruti) elő
kelő kávéház Elek ttr vendége a neki 
tetsző (vagy szükséges) lapokat egysze
rűen, suttyomban elemelte s a képes 
(és a más egyéb) lapokból a közérdekű 
részeket kiszakította, kivagdosta. Aminek 
aztán a fiatal urra való az a következ
ménye lön, hogy ez alkalommal a pikó- 
lóját szépen nem szolgálták föl. Erre 
persze ő, dér-dur s hol a kávés! — csa
pott nagy lármántumot. (amibe azonban, 
hogy a kávés a hívásra megjelent, — 
ránézve — nem volt köszönet) A kávés 
ugyanis kijelentette hogy ö olyan ven
déget aki az újságokat elemeli, nem ki
van vendégnek . . . Hm. — ezt vala
kinek szemelje mondani, nem valami 
épületes szép dolog, ép ezért a fiatal 
vendég ur a kávést bepörölte — becsü
letsértésért. De a botnak két vége van 
(amit az ifjú vendég szörnyen elfelejtett) 
s a két vég közül az a bizo
nyos boldogabbik a följelenbót érte. A
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bíróság ugyanis — miután a fiatal ven
dégre az újság elemelés tanukkal is rá
b izon yít — a bevádolt kávést felmen
tette, amivel egyszersmind az ilyetén- 
kúpeni újság elemelés is lopás cselek- 
nénynyé  minősítetett Amit egyébként 
legjobban masa stutuá.t a kávés, amidőn 
a fiolái vendéghez igj szó lt: — Ha pe
dig fol'ebbez — lopásért fogom följe
lenteni . . . Nagyon helyes és nagyon 
tanulságos ez az eljárás; amit követni
— hasonló esetben — mindenkinek aján
lunk, így aztán lassan-lassan majd csak 
kikopnak azok a minden újságot lefog
laló — m-hi el is emelő Elek-íüe  
rendégek.

Halálozások. PicJc Sándor, a szegedi 
Mope. választmány tagja, máju9 hó 
31-én 45 éves korában elhunyt. Teme
tése 1. hó 2-án d. u. 4 órakor az egye
sületi gyászzászló alatt testületileg ki
vonult kartársak részvételével történt.
— Dernkő János, a szatmári úri kaszinó 
vendéglőse, május 22-én jobb létre 
szenderült Temetésén a mope. fiók-tagjai 
valamint összes vendéglős bartársai 
gyászlobogó alatt vettek részt—Lúgoson, 
Turanov József pincér elhalálozása al
kalmából díszes temetést rendeztek 
ottani szaktársai, akit ugyanis a boldo 
gult iránti tiszteletből közköltségen 
temettek el a kegyeletes kollegák. A 
Lúgoson eseményt képező diszes teme
tést főnökök és pincérek vegyesen ren
dezték. A temetésen a temesvári egyleti 
gyászzászlóval H aloA gyi. Lajos mope 
ügyvezető is részt vett. Áldás és bébe 
hamvaikra !

Szép kávéházak.
— Erzsébet-hid kávéhás. —

Azt mondják, hogy a földkerekségén 
ez idöszerint lévő fővárosok között a mi 
Budapest fővárosunk a legszebb. S akik 
ezt mondják, azok a világ minden nagy 
és szép városát látott idegenek, — nem 
ok nélkül állítják ezt, mert ez tényleg 
és valóban úgy is van. Igaz valóság, hogy 
oly gyönyörű fekvése, fekvési körzete és 
a mindéhez járuló s a szép kiválóságot 
emelő többi nevezetessége, fényessége egy 
ország fővárosának sincsen Olyan szép 
kávéházakkal mint Budapest, — sem 
Berlin, sem Paris de sem az Óceánon 
túli Newyork, Washington s a többi 
amerikai nagy városok sem rendelkeznek 
S ezek a minden külföldit igazi csodá
latra ragadó szép kávé-húsok teszik a mi 
Budapestünké: — a maga csinosságában 
híres és kiváló szép fővárossá s vonzóvá 
az idegenek előtt.

Amikor pedig mi, e lapunkkal a „Szép 
kávéházak“ rovatát bevezetjük, (ho;zy 
e témával ezután állandóan foglalkozzunk), 
tesszük ezt elsősorban is a _Fogadó“ 
programijába vett és homlokára kiirt 
idegen és hazai forgalomra vonatkozólag, 
mely kérdés istápolása és valóra válása

legfőképen és elsőben is a mi ipari érde
künket képezi. E feltevést egyébként s 
leihivebben a mi szép kávéházaink iga
zolják be, amelyek pazar fény- és vonzó 
csínjaikkal mintegy önkéntelen támaszt
ják föl az ő szükséges szép s nagy for
galmukat. Különösen az olyanok, a melyek 
nemcsak belső fényesség — de fekvés és 
szép külső dolgában is erre alapitvák

Ezek közé tartozik, vagy úgyszólván e 
tekintetben majdnem egész egyedül all a 
pár héttel ezelőtt megnyit Erzsébet-hid 
kávéház. amely a regényes Budai oldalon 
lévő (máskülönben ily közönségtől lakat
lan) Döb entei-témek a Gellért-hegvgyel 
kapcsolódó csúcsára esik. A ki Pestről a 
budai részre az Erzsébet hídon megy át, 
szemtól-szembe találja magát a hegy 
oldalból kiemelkedő hatalmas szép alko- 
tásu s gyönyörű rendezésű .Szent-Gellert 
szobrával, s jobbra tekintve, az Erzsébet- 
hid kávéházzal, mig a hegybe benyúló 
gyönyörű kerti és utcai terasszal rendel
kező szép kávóház közönsége szembe látja 
a főváros forgalmától zajos és színes 
egész Pesti részt. Szebb képet, változu- 
tóságban gazdagabb panorámát ritka 
kilátó hely nyújt a szemlélődének, mint 
az Erzsébet-hid kávéház.

De az Erzséhet-hid kávéház nemcsak 
az 5 szép külseje s fekvése, de belső be
rendezésében is kiválik 8 a falburkolatát 
képező egyszerű föszin (lambarin)és hal
vány sárgás festészet, mely a tágas belsőt, 
egy egészben s szép öszhangzáan vonja 
be, valamint a méltóságteljes szépnek kel
lemes színezetet kölcsönöző s a mai mo
dem ízlésnek megfelelő bágyadt h febér- 
szinü márvány asztalok s az ezekkel össz
hangzó többi berendezés mintegy elraga
dóan hatnak. A maga valójában egyszerű 
s mégis rendkívüli szép kávéházi összes 
berendezés egyébként hazai iparunk gyö
nyörűen fejlődő művészetét dicséri.

Tulajdonosául pedig — mint azt egy 
mnlt hói lapunkban is hírül adtuk — 
PitxpszJcy Zsigmondot vallja. S a mi minket 
leginkább érdekel, tulajdonképen ez a kö
rülmény, hogy t. i. e legújabb szép ká
vóház is egy oly égvén kezébe került, aki 
szintén mi közülünk, a mi szakmai kö
rünkből való. Rapszky Zs. szaktársunk 
egyébként már 28 éve küzd e pályán s 
első pincéri ismereteit a temesvárosi 
„Hét választó “-bán nyerte, melyet azután 
hazánk nagyobb városaiban de különösen 
a főváro-ban emelt szép tökélyre Itt 
működött ő már számos éveken át, s 
ezekből egy tekintélyes számot, 8 évet 
mint főpincér a nyugati pályaudvari 
vendéglő éttermeiben töltött el. A tulaj
donát képező Erzsébet-hid kávéház ala
kítása és berendezése mind az 5 finom 
Ízlése szerint készült s amidőn néha a 
szép budai kávéháznak a főváros minden 
részéről egybeverődött elegáns szép pub
likumát elnézzük — nvntegy önkényte
len tárul elébünk a nagy térre kiágazó 
mi iparunk, az 5 sok derék foglalkozó
jával, s a „Fogadós-mik a mi szakmánk

kal gyorsan ölelkező hazai és idegen for
galom iránti nagy jelentőségű és pontos 
célú törekvése.

A —zs.

Üzleti hireink.
Helyváltozások.

Pályázat vasúti vendéglőre. A nagy- 
szombati vasúti vendéglőre pályásat hir
dettetek. Ajánlatok 1904 június hó 
14-ig a Bpest-balparti üzletvezetőség
hez V I ,  Teréz-körút 62. küldendők be 
Bánatpénz 150 korona.

A „Fekete medve“ uj gazdája. „Fe
kete medve,“ amelyet majd minden üz
leti ember ismer, tulajdonképeü csak egy 
van az országban : a Temesvár — gyár
városi „Fekete medve“ mely vendéglő
nek keletkezése s jó nirneve hosszú év
tizedekre, majdnem a Xosoncy-korszakra 
nyúlik vissza. A temesváriaknak ez 
a Karikás Kis-pipája, a híres Fekete 
medve nem régen uj gazdát nyert, és 
pedig G-onibás Gyula előnyösen ösmert 
szaktársunk személyében, aki utoljára a 
vasvármegyei kőszegi „Struc“ szállodát 
bírta. Hogy azonban Gombás barátunk 
szaktudását és képességét nemcsak a 
szállodai téren tudja érvényesíteni meg
felelően, az a jó öreg medvénél tűnik 
legjobban, amelynek régi egyhangú me
netét immár teljesen ujja lendítette. A 
más különben egész újjá alakított üzlet 
eme fontos munkájában nagy segítsége 
az 5 derék társa, a vérbeli vendéglős 
leányból lett kedves felesége, aki nem
csak a legkitűnőbb magyar hölgyeknek, 
de egyike a legjobb gazdaasszonyoknak is. 
Ami egyébként nekünk nagy örömünkre 
szolgál, az a körülmény, hogy a magya
rosodásban nagyszerűen haladó bánáti 
fővárosban a jó magyar (s különösen 
vasból és zalából kikerülő) pincérsógből 
lett jó üzletemberek egyre, mindegyre 
szaporodnak. A mi népünknek ezt a jó 
szokását, Isten sokáig tartsa meg.

Költözködés. NyilUk az idő, a fürdői 
fogadók s vendéglők idényi ideje s az 
ezek ügyeit iutéző főpincér és pincér 
kartársak költözködnek innen is, onnan 
is. A múlt héten költözött el ekként a 
„mi családunk“ két ismert családja is, 
Böcögő József nejével Debrecenből és 
jBitskey Gerő nejével Szabadszállásról, 
hogy a jun. 11-iki fürdő és vendéglő 
megnyitásán Siófokon legyenek. Itt 
Bpesten találkoztak a jó ösmerősök 
össze, s találták itten ugyancsak a 
már napokkal előbb itt idéző (tisz
te le t i  vasmegyei) M atsád Jánost, a 
siófoki Telepi — vendéglők agilis fizetője 
és a mi lapunk régi, lelkes munkatársát. 
A múlt évi szezon óta egymást alig 
látó jó ösmerősök a szintén jó ösmerős 
Gömbös famíliánál — Lajos és János 
vendéglősök, — jöttek össze az itt töl
tött napok alatt, és ugyancsak itt fog
nak találkozni majd a saison után is,
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araikor ismét megkezdődik majd a — 
költözködés. Csak adja Isten, hogy e 
mostaninak sikere, minél szebb és 
nagyobb siker legyen

A temesvári belváros legszebb és 
legélénkebb forgalmú pontján lévő Trom- 
mel-féle vendéglőt Kazanits F-től Makói 
M akkay Iván vette át. A régi jó nevű 
és az előkelő őri publikumtól nagyban 
látogatott vendéglő nj tulajdonosa, régi 
jó vendéglős családból származik s ép ez 
indította rá a pozsonyi p.-ügvigazg. hivatal 
volt derék és jeles intelligentiáju tiszt
viselőjét, hogy elődei pályájára vissza
térjen. Makkay Ivánban, a Trommel-féle 
vendéglő v. közönsége egy derék joviális 
gazdát, az alkalmazottak kitűnő főnököt, 
mig Temesvári vendéglős szaktársaiuk 
egy előkelő műveltségű kartársat nyertek.

Üzlet megnyitás. A szatmári törvény
kezésipalota szomszédságában egész ujonan 
épült nagy szabásuan berendezett „Ét
terem és kávéház“-i helyiségeket Schwartz 
Miksa kiváló szaktársunk, az Elnke kávé- 
ház volt közkedvelt tulajdonosa, rend
kívüli nagy érdeklődés és roppant nagy 
számú közönség részvétele mellett a 
Pünkösd ünnepeken nyitotta meg. Az 
üzlet cime „Európa“ és — amint azt 
már jelentettük is — egyike a vidék 
elsőrangú nagy üzleteinek.

Uj vendéglős. A mi közéletünk és 
társadalmunknak kiváló ösmert alakja, 
s nekünk jó barátunk, Takáts Jenő, 
(a derék négy Takácsok egyike — ) pá
lyát változtatott és pedig azzal, hogy 
Győrben jelen állomás helyén, át vette 
a Baross-utcai Hungária-kávéházzal ré
zsut levő régi jóhimevü Heberling-féle 
vendéglőt, melynek gazdája tudvalevőleg 
Meixner szaktársunk, a leendő legnagyobb 
tuladunai szállodás helyébe, a Fehérhajó 
tulajdonába fog lépni. Ez az üzlet át
vételi esemény ránk nézve annál inkább 
is nagyon örvendetes, mert ezzel a pin
cér szakosztálynak egy ritka szorgalmas, 
tiszteséges tagja nemcsak megfelelő 
célját érte el, de egyúttal olyan üzlethez 
is jutott, ami létjövőjét illetőleg a leg
szebben biztosítja. Amit egyébként kí
vánunk is szivből s őszintén a mi Takáts 
Jenőnknek a közjóügyek eme fáradhatlan 
emberének, aki üzletét most rendezi s 
alakítja újra, hogy azt e hó 15-én ünne
pélyes megnyitással adjaát a forgalomnak.

Szegeden, a szegedi állomás köz
vetlen közelében lévő „Zóna szállodát" 
Pesti Vilmos szaktársunk, a „Szőlőfűrt" 
volt jó hint vendéglőse vette át. A jó ma
gyaros vendéglővel rendelkező s olcsó 
szállodát ajánljuk az átutazó kartársak 
figyelmébe.

Áz érsekujvári „Nemzeti szállodátu
ruiut röviden már hirüh adtuk, Marossi 
Gerzson vette meg. A város főterén 
álló nagy szállodát uj tulajdonosa tel
jesen újjá alakította s a fényes kávé
házzal rendelkező fogadóval kapcsolat
ban a mellette lévő s volt Központi

kávéház épületét is folópitteti. amelyben 
nagy éttermet és sőrcsarnokot óhajt 
berendezni. A „Nemzeti szálloda" eme 
uj kibővítésével egyike lesz a kis „Al
föld" legnagyobb szállodáinak.

Győrben a Városház-téri Vurzpurger- 
fóle sörödét, szemben a Kisfaludy kávé
házzal Németit Alajos a Frigyes-laktanya 
ismert kantin vendéglőse vette át, amelyet 
az átvételkor teljesen újonnan renovál- 
tatott és rendezett be. A kitűnő helyen 
levő de az utóbbi időben nagyon elha
nyagolt vendéglő jó menetét Németh 
Alajos szaktársunk ismerete és ráter
mettsége biztosítja.

Zwieder Alajos, a temesvári „Illits 
Hungária" szállodának volt sok éven 
át töpincére, mint annak idején hírül 
adtuk, a verseci „G'lückmanMéle fogadó
ból újra épült s alakított Kaszinói 
„Nagy vendéglőt" bérbe vette, amelynek 
ünnepély megnyitóját — a verseci uj 
„Úri kaszinó" megnyitásával egy-idöben, 
junius 1-én eszközölte. A ternesi közönség 
közkedvelt emberének, az uj pályája 
kezdetén álló Zwieder Alajos, derék szak
társunknak őszintén kívánunk sikert és 
sok szerencsét!

A lembergi fogadós. A hazánk keleti 
részével szomszédos Ijengyelország (Ga
lícia) fővárosában, Lembergben, a Károly 
Lajos-uton (Kari Ludvig Strasse) szem
ben a nemzeti színházzal egy a mai 
kornak megfelelő szálloda épül, amely 
nagy méretüsége és berendezésénél fogva 
egyike lesz a jelenlegi első rangú szín
vonalon álló nagy szállodáknak A szá- 
lodának 88 az épületet körül övező tér 
és utcára néző és több udvari szobája 
lesz, mig 17 nagy tükör ablakos elegáns 
kávébáza ugyancsak péiját fogja ritkí
tani. A tőlünk ugyan nem messze, de 
mégis idegenbe eső ezen most épülő 
nagy fogadó egyébként azért érdekel 
bennünket, mert annak tulajdonosa a 
mi magyar pincérségiink egyik előnyö
sen ösmert s kiváló tagja, Lttkács János, 
a szabadkai vasúti veudéglő főpincére 
lesz, Lukács barátunk a napok
ban kötötte meg a lembergi foga
dót építő háztulajdonossal (aki maga is 
magyar ember és állandó bpesti lakos) 
az üzleti szerződést s a nyár folyamán 
teljesen elkészülő fogadót i. é. november 
hó 1-én fogja „Hungária1̂ címmel meg- 
nyitani. A lembergi „Hungária" leendő 
fogadósának előre is sok szerencsét 
kívánunk.

Uj üzletek. Mint szegedi levelezőnk irja, a 
Kelemen és Kölcaey-nte-ák sarkán most épülő 
uj palotában egy nagyobb kávéház és ven
déglő (utóbbi a romba borult Kis Palcsi ven
déglő helyett) !esz berendezve. Előbbinek, hir 
szerint Bergl József lenne a bérlője, akinek ká
véházát (a volt Erzsébet illetve Millenium 
kávéházat) kereskedő boltok számára foglaltak 
már is le. Ugyancsak a Kelemen utcában, a 
Horváth-testvérek vendéglője szomszédságában 
is készül egy nagy szabású Püseni sörcsarnok, 
amelynek vendéglőse a ház építésze és tulaj
donosa lesz. Nagyon helyesen tenné a Szegedi 
Vendéglős ipar társulat, ha az egymás hátára
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és gomba módra szaporodó vendéglők iránt 
még idején lépéseket eszközölne. Miután e túl
tengő versenynek valami nagy hasznát sem 
az illető üzletek lee dó bérlő s tulajdonosai, 
sem a mi iparunk nem fogja érezni.

Velence a Kőrösön Szab i Gyula Nagy
váradi vendéglős nagyon élelmes és csinos 
terv megvalósításán dolgozik. Ugyanis 
most, hogy Kőrös-utcai vendéglőjét s az 
ott levő 48-as körnek külön terraszt 
építtet, a kerti helyiségét óhajtja kiter
jeszteni a KórőS-fdyóra. mely esténk int 
tÜDdéri fénybe látná N -várad publikumát 
A nagyvárad Velencéje iránt egyébként 
már is oly roppant nagy az érdeklődés, 
hogy élelmes vendéglős szak társunk eme 
vállalkozását a legdusabb siker fogja 
koronázni.

Szatmáron az „Emke~ kávéházat 
Bleyer Márton, a pannonia kávéház volt 
r.- fizetöpincére vette'* át, mig apósa, 
illetve az Emke előbbi tulajdonosa hasonló 
üzlet vétel miatt Ujpe-tre költ zott. 
Bleyer szaktársunk üzleti és személyes 
ösmerete az üzle jó menetét biztosítja.

Fogadó átvétel. A Z ilaeg rezegi régi 
jóhirnevü de évekkel ezelőtt ujjú épített 
„Bárány szállodát" a zalai székváros 
legrégibb fogadóját —  mint győri leve
lezőnk irja — Tosch Károly ottani ven
déglős és előnyösen ösmert szaktársunk 
megvette, amelyet kezelésébe teljes uj 
alakítás és berendezéssel újévkor vesz át.

Szálloda Vétel. Temesváron a József
városi Strucmadár szállót Schubert Pé
tertől, Kazanits Ferenc vette meg. Uj 
szállodás kartácsunknak minden törek
vése oda irányul, hogy üzletének forgal 
mát a Józsefvárosi jó menetű üzletek 
sorába emelje.

Nyári vendéglő. Braun Ferenc szak
társunk a kassai uj kaszinó vendéglőse, 
a kaszinó palotájával kapcsolatban egy 
költséget nem kimélő s a mai kor ízlé
sének mindenben megfelelő gyönyörű 
kerti vendéglőt épített, s azt űnnepélye- 
séggel múlt hó 22-én nyitotta meg a 
nagyban pártoló kassai publikumnak.

Kerestetik . . . Azon t  Mvasó kar
társak, akik K is  Pál (múlt ős-szel a 
Kanizsai Központi kávéház volt főpin- 
cére) jelen tartózkodási helyről tudo
mással bírnak tisztelettel kéretnek, hogy 
Fodor J. főpincér Arád, Fehérkereszt 
kávéház esetleg szerkesztőségünkkel 
tudatni szíveskedjenek.

Hely változások. Budán, az Erzsébet-híddal 
szembeni Rapszky „Erzsébet-hid kávéház*4 fó- 
pincéri állását Lackner János szaktársnnk. a 
Roval-kávéház sokáig volt fópincére töltötte 
be. Ugyanitt éjjeli fpmcer Szabó Sándor lett. 
Mint tekeór: Unger András és mint segéd- 
pincérek Fekete János és Falatkay Győ:ű 
nyertek alkalmazást Schöck Gusztáv a fővá
rosi Gömbös-féle (Magyar-utca .3.) vendéglő 
első éth. áiláeát tölti be. — Székesfehérvárt. 
Rédey Vilmos fópincér (levelezőnk) mellett a 
vasúti vendéglő L, II. oszt éttermében Hrinil 
József étlapiró éth., Stakáts Ernő és Lamus 
Géza éthordói állásokat töltenek be. A Ma
gyar Király-szálloda fóp. állását Plistil Antal 
volt váci vendéglős, mig u. itt a szobafőpin- 
céri állást a vasbeli Cigler Sándor és Mnát
ver Sándor L hő 15-én foglalták el. Magéi
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Ggúla (levelezünk) a bártfai -.Hungária-szál
loda" fópincéi állását foglalta el — Érsek
újvárt — a vasúti vendéglőben Eördögh János 
kitűnő szaktársunb mellett újabban Bankó 
Ferenc nyert éthordói alkalmazást. C. itt a 
III. oszt. étteremben Somogyi János tiz-tö- 
pincérnek O.renhofer Káro g  lett a társa, aki 
három és fél éven át. mint éthordó, a zág
rábi vasúti vendéglőben működött. Elődje: 
Kan';/.'!/ József, a zsolnai vasúti vendéglő UI. 
oszt. étterem fópincéri állását foglalta el Az 
Oroszlán szálloda éttermében. Brunner Tál 
tüp., « derék barátunk mellett az éthordói 
állást újból Széles Is  teán tö lti be. LT. i t t  a 
sörödé töpincén állását Késs Samu Lajos volt 
ungvári fóp. (3 levelezőnk) töltötte be A Ma
rosai Nemzeti szálloda Kávéháza főp. állását 
a volt Marossi kávéház főpincére. Spitzer Jö- 
zsef s u. itt a regg. fizetői és s.-pincéri állá
sokat Maii; Ferenc (a komáromi Maitz R. 
szaktársunk fivére; és Palaresztra György 
töltik be. Az éttermi fizetői állást Griinfe <1 
Géza nyerte el. — (Kassa. M. Gy tud isitása.) 
A Milieninm kávéház fópincéri állását Galam
bos Vnl és az Otthon kávéház fóp. állását 
Boros JítrŰH nyerték, l ’gyaniiy minőségben 
léptek be, Sicait: Dezső a Gnttman kávé- 
házba és í r ü l  mán Lajos a Greiner kávéházba. 
Hindiiéit Isíron a vasúti vendéglőben éthor
dói s ugyan ily állást nyert : Sze-hert Gyula 
a i-ehubert étteremben Maró L-.trán az Ott
hon kávéháziéin s -pincén állást nyert. Frei 
herger Mihály a Scnaleház-'éle szállói sörödé 
t ipincéri állását fcMté he. Szűkíts Imre. az 
Andrássy-kávéházbói, sorozásra Szombathelyre 
utazott s ugyanott fog üzletbe is lépni. — 
Harkány fürdőn a fürdó-nagyvendéglő üzlet
vezetői és fópincéri állását az idén is Tirolt 
Gyula közismert régi szaktársunk tölti be, 
inig 11. i tt az étlapirói állást S oH Jorja i Corpus 
Lajos foglalta el Első borlegényi minőségben 
Tirolt .vi» ior lett alkalmazva. Xyárády Jó- 
: séf a szohapincéri állomást töltötte be (Győr.

tudósítása). A „Vigadó” fópincéri állá
sát. Vlethl Lajos foglalta el. Kassai Adolf a 
N.-váradó volt Orsz. 1’ -egylet fiókjának első 
úttörője s esmert szaktársunk a Tórökbeesei 
Nagy szálloda fópincéri ál.ását töltötte be — 
Dohos Lajos szaktársunk Bártfán a Nevvyork- 
étterem fópincéri állását foglaltáéi. — lemes- 
n irt a Hungária-száüoda ,es a nlllits“-kioszk) 
fópinéri állását. Zrieder Alajos helyet Ba»«7/ 
József szaktársunk a -Fővárosi pavillon”- 
vendéglónek h zamosb iilón át volt főpincére 
foglalta el Strnhm János az „Illit-s'-kioszk 
tavalyi főpincére a Hungária szálló éttermi 
a nyári i ény a la tt Bandi helyett) valamint 

a sörödéi termek fópincéri teendőjét tovább 
is vezeti l'. i t t  az étteremben Szabó György 
és P atu rar Tivadar töltenek be éth. állást. 
Maitsh Mihály a Hungária-szállodának huza- 
moeb időn át volt éthordója Bandi J  mellett 
a fizetópincéri állását- foglalta el. Az „Illits" 
kioszt kávéházi rész fópincéri teendőit az 
idén is Ver col János szaktárs unk intézi. Korn- 
stein Károly a .Szarvas-szálloda* étterme fó
pincéri állását, Somogyi Tince helyét tölti 
be. Frisrh Kde főpincér mellett a Makkay 
Trommel-félel sörcsarnokban Mfillér Károly 

és Markorit* Milán éthordói állást nyertek 
A vasuti vendéglőben Erhardt Károly fő- 
pincér mellett a fizetóp. állást. Bors András 
helyét Agora Árpád kartársunk foglalta el. 
Mint éthordók nyertek alkalmazást ugyanitt: 
Ühcnch yUliály és Varga János. A  Spacil 
(volt Reischl 1 vendéglő fóp. állását Lengi Emil 
töltötte be — Herkulesfürdön az Ottó-ven- 
dégló fóp. állását Hchtcáb Miklós, mig a fizetó
pincéri állást Taháu Milán kartársnnk töl
tötték l>e. Ugyanitt a gyógy termi sörödéi fóp. 
állást Sehausz Mihály foglalta el. Mint éth. 
Ajátsy Gusztáv nyert n. i. alkalmazást — 
fíazetzky Ferenc, a Lngoai .Magyar-Király" 
szálló volt szobafópincére. Trencsén-Teplitz- 
fürdőn a Matelka-féle vendéglő fópincéri állá
sát foglalta el. Kocsonka SAndor Lúgoson a 
Conkordia szálló fópincéri állását tölti be, mig

u. i t t  a -Magyar Király“ szállodában mint 
főp. Loibl Péter működik. — Dancs István a 
Dévai „Központi" kávéház főpincére ugyanily 
állását az Elópataki fürdő Nagy-vendéglőjében 
június 10-én foglalja el. Földes Pál (levelezőnk) 
a -Központi” kávéház regg. fizetóp állását 
tölti be. Bárdy Sándor, a dévai „Fehér-kereszt" 
szobapincére, a Kassa-Oderbergi vasuti étkezői 
kocsikban fizetópincéri szolgálatát- május 15-én 
kezdi meg.

Konyhaművészet. *)
*) Ezen rovatban M. T. vezetésével és la

punk szakács munkatársai Lichtenstein Ödön, 
Pannonia-szálloda fószafcácsa Szatmár, Cmo
her Ferenc Tisza-nagyszálloda fószakácsa Sze
ged, lUinkler István N'ewyork-szálló fószak. 
Kolozsvár stb. előkelő hazai, fővárosi és kül
földi nagy üzletekben működő szakácsok) tol
lából ismertetjük a nagyfogadói konyhák kü
lönféle ételnemeinek készítési módját. A gaszt
ronómia körébe vágó minden kérdés s az ide 
tartozó s bárkitől beküldött és fölmerült szak- 
viták- és nézeteknek ugyancsak ebben a ro
vatban adunk helyet

Punch St. Marcauf.
(Cinóher Ferencztól )

2 liter cukros szirop, amelyben 1 rud 
vanilliát főztünk: V2 liter Annanás-szirop, 
6 narancs leve, 1 naracsnak a h-ija na
gyon vékonyan bele szelve, (de vigyáz
zunk ne vastagon, mert kesernyés lesz), 
2 citrom leve megszűrve és megfa
gyasztva. ba kész. 1 üveg Louis francia
pezsgő frappirozva, 3 deci Kirchvasser 
belekeverve, ekkor 3 tojás fehérjéből 
habot verünk, amelybe 2*' deka főt cuk
rot keverünk, ezt miután lehiitöttük. a 
puncsba keverjük és apid poharakban 
feltálaljuk.

HETROL-HETRE.
Szerelmedért . . .

Lelkemból tépem én a dalt,
Melynek zenéje égbe ért . , .
S mely érzelmet meg sose csalt — 
Zárd szivedbe — szerelmedért . . . 
Észak örök jéghegyeit 
Vagy ahol még senki sem élt —
A poklok világát járnám 
S élném által — szerelmedért . . .

Lobermayer József.

bácsi . . Kár, hogy a katonák egy nappal
későben érkeztek De sebaj, ngy fognak ók fes
teni a másik Fogadóban is, hogy még a leg
szebb kislyánvok szeme is megáŰ rajtuk. Levél 
jön Szives ü dv ! - - H. F. Szeged. Levelek 
jöttek, levelek mennek. Szives köszönet a — 
fáradalomért, és még szívélyesebb köszöntés. 
Bakonyi . . - Koménak levél ment, levél megy 
—  H . . . Gábor pedig Iglón az Elnök úrnál 
(mint szobafő . . .) mulatozik. Köszöntésünk 
száll — Sólyom és Déva vad mohás várrom
ja i alá . . . M. A. N Kanizsa. Az iskolapadok 
első tanítását- sosem szabad elfeledni: Gyere
kek, jók legyetek! . . .

Kiadóhivatali üzenetek.
H. J. Hatvan, (6 kor.) K. V. Trencsén (6 

kor.) Sch-n J. Munkács, (4 kor.) G. R. Mis- 
kole, (ö kor.) S. L. Orsóvá, (3 kor.) Sch. A 
Szatmár. b. G J. Kaposvár. -3Jkor.) K. M. N.-Ki- 
kinda. (4 kor.) V. J. Szombathely (5 kor.) 
M. S. Palics (3 kor.) — a küldött összege
ket köszönettel i t t  nyugtatjuk.

Szerkesztői üzenetek:
K. V. Trencsén. Szives köszönet, köszöntés 

és fáradalom — az ígért s küldendő dolgok 
iránt, — Sch-n J. Munkács. A jelzett látoga
tásnak eleve is öröm s B.-y barátunkkal 
egyetemben szives köszöntés utaltatik. — 
G. R. Miskolc. Vett üdvözlést még melegebben 
viszonozzuk. Szívélyes üdv! . . . —  M. S. 
Palics-fürdö. Az egyesült erő jeligéjében jö tt 
kísérő sorai jó kívánalmait, valamint b pár
tolásáért őszinte köszönet és szives köszönté
sünk ! Sch. Szatmár- Pékmester, kocsmáros 
mester meg pincér mester, ha okkai-móddal 
megértik egymást — pompás dolog. Mivelhogy 
az se fizet rá a süteményére, de meg utóbbi 
is nyer valamit ha (c-ak el nein blicmestere- 
zik . . .) Szóval t. barátunk, minden rendbe 
lesz s e rend okából még Minden T is meg
szólaltatja — fűzfaharsonáját. Üdv! — L  K. 
Komárom. Kérjük, ha leány dologról van szó, 
ne mi hozzánk, hanem M. Taw/ís m társunk
hoz fordnljon. Csakhogy Minden Tfluiiív most 
éppen a Hajdú-dorogi kénsavas s fenyves 
gyógyfürdőn üdül. —  D. P. N.-kikinda. Elsza- 
kadt tán  drótja a telegráfiának ? —  Gyula

ÜZLETEK VÉTELE ÉS ELADÁSA
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vannak összeköttetésben s 
azokról íölvilágositást csakis a komoly üzletvevő 
feleknek nyújtunk.

Budapest legfo-galmasahh részén, jómenetá 
vendéglő — olcsón átadó.

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

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 szin- 
ház, ezeukivül 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.

Két k ávéh oz  dunántul legnagyobb 
forgalom városaiban, biztos exisztenciát 
nyújtva — 35U0 és 3000 forintért eladók. 
Olcsó házbérek. =  Ugyanezen városban 
egy nagyszabású kávéházi nagy éjjeli 
forgalommal 6500 írtért eladó.

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

Vendéglő és kávéházi 
berendezéseket

é s  e l a . a . “
B r e i t n c r  L á s z l ó

Raktár: Szentkirályi-utca 1. sz. Kere- 
pesi-ut
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