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Megjelenik minden vasárnap 
Előfizetés; Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 

Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos
Flór Gyózö.

Szerkesztősét; é -  k i.i.á 'h ivatal 
Budapest. Kerepesi-ul 3

Kupaktanácsi é szszeí
A hazai és idegenforgalomhoz.

Irta  : O id iász .

A zárórát föltétlenül kimondó városok 
(mert vannak olyan józanabbak is, 
akin e föltétlenségszerü ostobaság kul- 
tiválói közé nem állanak) szigorúan 
fölügyelnek, — ügyelteinek — a sza
bályban kiirt rendeletre, s amely ven
déglős. kávés vagy kocsmás azt betar
tani elmulasztja, másnap irgalmatlanul 
a nyakára küldetik az adóbehajtásnál 
is szigorúbb meghagyást! büntetésszámla 
Kivéve a hatóság egy-két (s a helyi 
intelligens közönség mulatós részével 
baráti lábon állói tagját, akiknek rend
szerint megvan a saját kocsmájuk, 
ahol aztán törölve a ti szene és minden 
zárórás törvényesség. Éppen mint a 
főváros külvárosi sza tóesbót- kereske - 
désinél, amelyeknek külön udvari termei 
még hajnali időkben is zajosak a fuva
rozó s a többi munkás foglalkozású 
emberek mutatásától — a magyar kocs- 
máros-ipar előnye és a zárórái rendszer 
még nagyobb dicsőségére.

Hogy az állam-háztartás, a kincstár 
és a városok közvagyonára nézve meny
nyire és mily befolyással van a ven
déglősipar, s  hogy a vendéglösipar 
mily ágakkal (majdnem minden ággal) 
miként viszonylik; odáig nem ér föl a 
kupaktanácsi ész. Fölfogni tehát azt 
sincsen bölcsessége, hogy az éjjeli 
] i — 12 -kor érkező idegeneknek < vannak 
köztük elegen, akik még ilyenkor is 
szeretnének széttekinteni) a záros órák 
miatt nem szorított éttermek vagy ká- 
véházakbani időzése, költekezése nem
csak az ezen üzletesek, de nagy részben 
a városnak is hasznára van.

Hogy mily hasznát látja egy-egy 
vidéki város és a köz a mindsürübben 
engedélyezett tea cs kávémérési üzle
teknek, amelyek ma már tökinda módra 
virulnak s terjednek, (két vendéglő, 
kocsma illetve kávéház közt sok helyen 
kettő-három) ezt ugyancsak nem képe
sek megmondani s  kiszámítani, de még 
talán az úgynevezett városi számtaná
csosok sem De a rövidülésük, a meg-

károsodásuk — nagyon tapasztalják és 
érzik a vendégi fis iparosok. Még kártéko 
nyabb a hatása annak a pupák és las
sanként m ndjobban divatba lépő rend
szernek, hogy a korlátlan szatócs és 
borkereskedő két deci számra (szoda 
fröcscsel s fényes nappal méri és 
árulja boritalát A legtöbb dicsőség 
ezért a pécsi (nem szólván a többi 
s köztük elsősorban a főváros ezen 
kupakosságáról) s ebben illetékes ható
ságot illeti.

Az efféle kupaktanácsi észszel inté
zett közrendészeti stb. ennek nevezett

Leflcr Bein vor-ÜRlV Mwk«k.

ily dolog és hatósági rendelkezés száz 
és száz helyen sértik a vendéglős-ipart 
s veszt kedvet —  kényszerül veszteni 
— számtalan ambiciózus és egészséges 
eszme cs tervvel rendelkező vendéglős. 
Svájcot és a külföld több müveit or
szágát, vendéglősök varázsolták át a 
turisták és a szép tájt, vidéket látni 
óhajtó idegenek kedvenc helyévé Ami
nek ugyan kevés köze volna eme kot 
részben' irt cikkhez, de talán s mégis 
több, mint a sok kupaktanácsi észnek, 
bölcsességnek a vendéglős és kávés 
iparhoz. (Vége.)

B O R G A Z D A S Á G U N K
A „T o k a je r  . . . Sok

szor irtunk'már, többször rámutattunk 
a mi világhírű borspecialitásunk, a 
tokaji borokkal való visszaélésekre, ami
lelketlen borkereskedők nemcsak a 
tokaji hegyláncolatot körülvevő városok
ban, de széliében mindenütt, sőt még 
e hazán túl is űznek Abeles Heinrichék 
különben még e hon határán belül. 
Fiúméban rendezték be az fi Tokajéi 
Kellerei-ukat, ahol a nappali világtól 
távol pincéjük homályában vámmentes 
görög bor. olasz bor. mazsola szőlő és 
vámmentes cukorral állították elő a 
finomabbnál finomabb tokaji- aszú és 
szomorodni-k;\t A belesék ugyan kül
földi polgártársak s igy elsősorban a 
jó külföld nyakába sózták az ő kotvva- 
lékjukat. ami küiö iben nagyon egyre 
megy. miután a külföldet bejáró ily 
pancsborok ép úgy ártanak hazai 
borgazdaságunknak, mint ha azokat Ily 
célból a belföldön óhajtják hasznosítani 
hazai borkereskedőink. S amely körül
ménytől — bárha a kotyvasztó Ahe- 
lesékat a kormány alaposan meg is bün
tette — belföldünk épen csak úgy nem 
mentes mint a külföld, ahol valami jó 
Ilire a magyar boroknak különben sincs 
már. de amelyre való tekintettel mégis 
igen célszerű volna megszívlelni a mi 
rég hangoztatott óhajunkat, hogy t i. 
a hazai vendéglős-iparral foglalkozók a 
saját érdekük fontos szempontjából, de 
minden más borra szomjazó s vágyó 
ember is ne a kereskedő, hanem a 
termelővel keresse az érintkezést: A be - 
lesék s a többi hasonló Tokaja- A'ét
téréi-isták leghamarabb igy fogják min
denütt becsukni pancsoM pince- s bot
juk ajtait

EGYLETEK SZÖVETKEZETEK.

K ü /^ y n léü i u t á n .  A M O I’
Egyesület folyó hó ö-iki közgyűlésével 
helyre állott az egyesületben a béke 
Az egyesület élére ugyanis (lélzy K.d 
mán személyében, egész pártonkiviili



ember került, aki a folytonos békétlen
ség miatt nem vett eddig részt az egy
leti ügyekben, bárha az igazgatóságnak 
elejétől tagja volt. Mint értesülünk, az 
ui elnöknek nagyszabású tervei vannak, 
s mindenekelőtt arra óhajt törekedni, 
hogy az egyesület eredeti céljainak 
megfelelő alapon, úgy, ahogy azt az 
• '>pe-eszme föiszinre hozói tervezték, 
rendeztessék be es vezettessék. Csakhogy 
ekkor az elnökségnek elsősorban és 
mindenekelőtt azokat a dolgokat szük
séges mrgreformálni es keresztül vinni, 
amire a ,F"gadá~ előző számai hívták 
föl az igazgatóságot.

A fó -  é s  N z é k v íir o o i t'ö p i n c é 
r e k  tá r s a  s íi" a  f. é julitts 8 án a 
„Sziits és Balikaí- féle vendéglő helyi
ségében tartotta r évi közgyűlését, a 
melyen Kottái D. József egyl. elnökön 
kivüi S:iits Lajos. Seumauu  Károly. 
Trciik A. Emil, mikolai Tóth András, 
Halika György. HV/ör József, dr. G n  - 
Hc\< Manó ügyész és 1 as  Samu titkár 
jelentek meg. A jkönyv felolvasása után 
titkár az igazg. és folögy.-biz. jelentése 
kapcsán a költségvetést és zárszámadást 
terjesztette e l'\ mely szerint az. egye
sületnek 45 tagja van A kint levő 
óvadékok összege 8100 kor. tesz ki. s 
óvadykert 23 tag folyamodott, de csak 
12-nek szavaztatott meg. Beiratási dij 
28 és r. tags. dij 150 kor. folyt be, 
tíigdijhátralék jun. 1-ig 4ö5 kor- Bizto
sítéki alapra lizettetett: 2380 K s a 
kintlevo követelés '>773 korona. Egyleti 
tiszta vagyon: 2503 K 17 fül. — Mi
után az egyesület eddig a VM  O. P.- 
Egylet~ ügyeivel volt elfoglalva: műkö
dését megfelelően nem fejthette ki- mint 
ezentúl, amikor is az igazg. indítványára 
ezentúl vidékre is kapnak a tagok óva
dékot s az egyletnek vidéki főp. is le
het tagja. A tárgysorozat kimerítése 
után közfelkiáltással a következő 
igazg- és felügyelő-bizotts. tagokat vá
lasztották m eg: Mikolai Tóth András,
I lasils  J.. <>tt k .  Sitim  itta Samu.
II 'visz József. Csorbíts Imre, Fritz 

.lános és Posch Károly A közgyűlés 
Trcnk A. Emil indítványára elnök, 
ügyész és titkárnak buzgó működésűk
ért jkönyvi köszönetét szavazott.

ttiKiíráwok a  JI. O . 1*. K .-böl. 
A múltkori számunk közgyűlési tudó
sításában az Egyesületből való kizárás 
(és a kizárást megszüntető indítvány) 
kapcsán Cuckcrmaudl Miksáról, — aki 
tévesen Jánosnak lett szedve — akként 
lön téve említés, hogy az Egyletnek 
iránta való lojalitását nem akarta elis
merni. t'ukermar.dl M erre nézve most 
azt jelenti ki. hogy ő a kizárást csak
ugyan nem óhajra tudomásul venni, 
mert arra egyáltalában nem szolgáltatott 
okot. Azzal, hogy az Egylettel szemben 
erős ellenzéki álláspontot foglalt el, nem 
a személyeket célzó sertés, mint inkább 
az intézetnek föérdeke javára kívánt 
lenni

2. okiak _______

Cukermandlnak ezen itt korrigált állás
pontjára, — amidőn kifogásait lényegé
ben elfogadjuk — még csak azt jegyez
zük meg. hogy e szerint az ő és elv
társai nézete és a mi lapunknak orsz 
egyleti állásfoglalása közt mi külöm- 
bözet sem lenne, mert a mostani 
céltalan vezetéssel mi is épen úgy 
elégedetlenek vagyunk, minélfogva mi 
is ellenzéket képezünk. Am csakhogy 
ezen elienzékséget mi az Egyesület lét
alapja és jövőjéhez kötjük, mig ők ép 
ezzel fordultak szembe, amikor a Kólóti 
igazgat, utg személye iránt tápláltak 
elitélő nézetet, amivel egyszersmind az 
ő tiszta szándékukat is kétségbe von
hatóvá tették a M. 0  P. Egylet iiánt. 
Mi, és igen sokan Kottái elnökségét 
nem az ő egyéne iránti vagy más 
hasonló szimpátiából, hanem kizárólag 
abból az okból óhajtottuk, mert az ele
jétől való ellenzckeskedéxe, fölfogása és 
intenciói eggyek az elején célba vett 
orsz. p egyesülettel. Minderre egyéb
kent nemcsak Cukernniitdl M. de elv
társai is ráfognak jönni, amikor a mos
tani külömbözetek is nyomban megszűn
nek s amidőn egyszersmind az is kivi
láglik, hogy az áltáluk is vallott pincén 
és minden pincéri érdekek csakis egy 
erős, hazafias alapon álló s a legelső 
alapszabály tervek szerint vezetett M. 
O. P. Egylet által vívhatok ki.

A k o lo zsvá ri p in cé r-e gy le t 
nek mint annak idején megírtuk —  
Taussig Alajos, a Neuyork-szálló tu
lajdonosa lett az elnöke. A kolozsvári 
p.-egylet egyébként egyedüli a létező 
és volt egyletek között, a melynek tag
jai bárhová kerültek is el Kolozsvárról, 
az egyesületi tagsági kötelezettségnek 
továbbra is hűen eleget tettek. Ez a 
kivételes szép tény most még inkább 
állandósul s az egyesület ugyancsak 
szebb haladás és föl virágzásnak indult, 
mióta az előkelő fogadó népszerű tu
lajdonosa lett az elnök, akinek egy
hangúlag való megválasztása után (ami 
tudósításunkból tévesen maradt ki) a 
kolozsvári p.-egylct tagjai kivétel nélkül 
juttatták tudomásul szeretetük és ra
gaszkodásuk jelét

FOGADÓ_____________

St.-Lonisbúl
A St.-I.ouisi világkiállítás érdekességei. — Látogatott 
s ig  -  Pincér-streik a kiállításon. -  A r,agyar pincér 

sorsa Amerikában

St -Louis. 1!»04. junius 23.

Tisztelt szerkesztő ur!
Becses lapjait megkaptam, melyeknek 

olvasása valóban nagv élvezetet szer
zett nekem. Ep ezért (és mivel Zinhober 
barátom már előzetesen is fölkért, hogy 
a m i lapunk részére küldjék be egyes 
a kiállítással vonatkozásban levő érde
kesebb adatokat) óhajtok én is azon 
lenni, hogy a másik világrésznek e je
lenleg nevezetes helye, illetve a mi 
szakmánkkal kapcsolatos viszonyok is
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mertetése közlésével a , Fogadó“ t. kö 
zönségének némi szolgálatot teljesítsek.

Egyébiránt ha az érdekesebb részét 
keressük a dolognak, hát bizony — 
nem találjuk. Nem pedig azon egyszerű 
oknál fogva, mert a kiállításra hozott 
tárgy vagy cikkek — mind látott, mind 
régi dolgok. Kivéve a kis  Japánét, 
amely nagyterjedelmü és pompásan el
rendezett kiállításával túlszárnyalja az 
az összes államokét.

A megtekintés és bámulatra érdemes 
Japán után következnék Nagybritánnia, 
Német- és Franciaország, Belgium-, 
Olasz-, Svéd-, Osztrákország és ezek 
után Mexikó, Sziám, Hollandia, Kina 
stb. államok paVillonjai. Minket, magya
rokat senki és semmi sem képvisel. Az 
összes dolog, amit eddig hazait láttam 
— egy óriási nagy Hunyadi-keserüvi- 
zes üveg volt.

A főbejárat egyszerű fából összeütött 
és minden torony és díszítés nélküli 
alkotmány, amely a kiállításnak díszére 
egyáltalán nem válik. Hasonlóan a ki
állítás óriási nagy területéhez (amely 
szintén mint a legtöbb amerikai dolog, 
nagy és Ízléstelen), amelynek utai rosz- 
szak és kényelmetlenek, s melyeknek 
sáros talajába bokáig süpped, az ember 
pláne úgy esős időben. Kivéve a főbh 
épületek közt levő (bár csak igen kis 
arányú) utakat, amelyek aszfalttal van
nak burkolva.

A legszebb és feltűnőbb, a ‘kiállítás 
vízesése, a ,Thelascades“, továbbá a 
Tiroli alpok, melynek vendéglőjét, hol 
300 pincér van alkalmazva, Liichow 
newyorki, és Faust st.-louisi vendéglősök 
bérelték ki. Az „Alpokat* különben a 
st.-louisi serfőzök épitették.-

Ami a mi szakmánkat illeti, hát az 
itten igen igen gyönge lábon áll. Túl sok 
a pincér. Most St -Louisban GOOO pin
cér van, melynek 4-ed része helynél- 
küli. A kiállítás megnyitásit óta legalább 
is 2000 pincér hagyta el St.-Lauist. 
'Magam is elhagytam volna, de kény
szerítve voltam itt maradni). Az oka 
pedig ennek abban van, hogy St -Louis- 
ban junius, julius és augusztusban a 
hőség meghaladja a 140 fok Fahren
heitet, s a hőségtől félő vagyonosabb 
osztály ilyenkor európai fürdőkön nya
ral. A kiállítást most farmerok látogat
ják, akik mind kosárban hozzák az 
elemózsiát, s  ha a padok el vannak 
foglalva, egy-egy fa alá terítenek ma
guknak s ott fogyasztják el eledelüket. 
Az üzlet augusztus eleje előtt nem in
dul meg.

Julius közepére azonban a mi kö
rünkben érdekes eset várható. A S t - 
Lottsi Vaiter- Union ugyanis strájko: 
szervez, melynek alapjára immár 18 
ezer dollár van pénztárunkban, amely 
a strájk kimondásával legalább 80 
ezerre szaporodik. A síreik oka külön
ben a rossz fizetés, amelyre nézve 
heti 18 dollár a követelésünk, a mostani



lO dollárral szemben. Másik követelé
sünk. hogy a gazdák kizárólag az 
Uniontól szerződtessék a pincéreket. S 
ezen óhajaink teljesedésében, illene 
streikunk sikerében határozottan s an
nál inkább is bízunk, mert ez ugyan
csak a hasonló amerikai streikok rend
szerében készíttetett elő. Amerikában 
ugyanis, ha egy Unió streikba lép, 
akkor mindazon Uniók, akik segítségére 
lehetnek, kimondják a streikot, bár ha 
nekik nincsenek is követeléseik. így a 
mi streikunknál streikolni fognak az 
elektrotechnikusok, a bartenderek, a 
mészárosok, pékek és a kiállítás terü
letén levő minden Unionbeliek. A nem 
Unionisták pedig óvakodni fognak a 
streiktüréstől. A streik eredményéről 
egyébként majd annak idején beszá
molok.

Találkoztam néhány magyar kar
társsal is, kiket a st.-louisi kiállítás ho
zott Amerikába. Otthon fő- és fizető- 
pineéri állásokat töltöttek be. s itt, az 
angol nyelvet nem bírva, mint omni
buszok kénytelenek dolgozni heti egy 
dollárért. S most szidják szegény Ko- 
lumbust. amiért Amerikát fölfedezte. 
Figyelmeztesse kérem t. szerkesztő ur 
a külföldre, különösen az Amerikába 
szándékozó kartársakat, hogy előbb 
Francia- és Angolországba, menjenek a 
szükséges nyelvi ismeretek megszerzése 
végett; akkor nem fognak oly keserve
sen csalódni, ha átjönnek ide az Ígéret 
földjére, amely igen sokat igér és na
gyon keveset ád . . .

Schmidt Antal.

A m i c s a l á d u n k .
Képeinkről.

Irt.): Minden Tamás.
Gömbös Lajos.

A mi vendéglős szakkörünkben töb
ben vannak olyanok, akik a pincérség- 
gel azon foglalkozásuknál fogva, hogy 

I az otthoniashoz hasonló jó ételekkel és 
itallal látják el — családi vendéglősöknek 
neveztetnek Ilyen családi vendéglők 
Bpesten is és vidéken is kellő számban 
vannak s ezek közt látogatottságra 
első helyet foglal el Gömbös Lajos, a 
tulajdonképeni Régi zenélő óra (Városház
utca 10.' vendéglőse, aki egyébiránt 
mint pincér is hasonló nagy ismereti kör
rel rendelkezett. Származni Vasból, a 
magyarságáról nevezetes Búcsúból szár
mazik s a pályát a német-szt.-mihályi 
nagy vendégfogadóban kezdte. 85-ben, 
mint felszabadult s  már kész pincér 
Győrbe jött, ahol a Viedeman kioszk, 
majd a vasúti vendéglőben, Schuszter 

\ Edénél töltött huzamosb időt. .Mint ét- 
\ hordó volt Bécs és Bpest előkelőbb ét- 
\ termeiben s mint főpincér a miskolci 

„Korona* (Reidinger idejében) Pannónia,
: Árad, Temesvár. Szeged, Ruttka stb.
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nagy városok első üzleteiben működött. 
Ruttkáról ugyancsak m. főpineér má
sodszor is Aradra, a Dobránszky-féle 
étterembe ment ia hova ugyan szive 
vonta vissza i s a honnan mint vőle
gény jött föl ismét a fővárosba, de 
ekkor már mint vendéglős-jelölt. Bájos 
menyasszonyával, Dobránszky vendég
lős nevelt leányával a Csepel-szigeten 
tartotta meg lakodalmát, mely után az 
ifjú pár bevonult a Régi zeuélőbe, amely 
nemcsak a Hörögő-Hieskey- Macsád vas
vidéki és a baranyai főpineér kartársak, 
de a belvárosi közönségnek is kedvenc 
helye. G ánbös szaktársunk valódi szak 
avatottsagát. derék nejének jó gazda- 
asszonyságát mi sem dicséri jobban, 
mint a napról napra s folyton zsúfolt 
vendéglőjük. (Folyt k-.v i
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l’aps/t József és m-je veníc;:

A p in cérek  a ty ja .
A mikor a jelen napokban történő 

cisz. p -egyleti közgyűlési és hasonló 
pincér-ügyek vannak napirenden, ezek
kel kapcsolatban érdekessé válik meg
említése annak a régi. de többek emlé
kében még mindig frissen élő kedves 
esetnek, a mely az orsz. p -egylet első 
mozgalmistái és Juránovits Ferenc, a 
szegedi .Tisza fogadó* tiszteletreméltó 
tulajdonosával folyt le.

A dolog ugyanis úgy volt, hogy a 
szegedi mozgalmi bizottság, Randvégh 
■lózsef elnöklésével mindenekelőtt azt 
határozta el. hogy egy négy tagú kül
döttség járjon el a főnököknél az orsz. 
p -egyesület eszméjének elvben és írás
ban való elfogadására. A küldöttség 
tagjai Hegyháti Sándor, Klinkhammer 
Sándor, Ladányi Ede (és még egy, 
szintén valami Éde) lettek, akik elsőben 
is Juránovits Ferenchez, a pincérek 
atyjához -aki a pincérek sorsát egyleti 
és más utón mindig oly édesatyailag 
viselte a szivén) mentek el tisztelegni. 
A szónok' természetesen Hegyháti volt, 
aki miután bevége/.te a küldetés célját 
illető előadását, az ezt komolyan végig 
hallgató Juránovits  Ferenc a követ
kezőképen válaszolt:

— De Itat. fiaim, tulajdonképen me
gint mit akartok. Az orsz. nyugdíj egy e 
sük! innen-onnan immár kész. s a 
többi ügyes-bajos dolgok lassanként 
szintén rendeződnek. Én inkább azt 
látnám jobbnak és helyesebbnek, ha 
egyelőre minden erő ez ugyancsak igen 
humánus dialógra fordittatnék.

Szó'.;;!, a mi kedves Uram bátyánk 
aggodalmaskodott, amely aggodalmat 
azonban a szónok Hegyháti egy újabb 
magyarázó előadásnak következő be
fejező szavaival oszlatott e l ;

. . . Különben is az előbb tetszett ki
fejez:.;. hogy f ia i vagyunk. Tehát, mint 
édes atyankat kérjük, hogy ezen mind
nyája eiethe vágó és nemes eszmét a 
magáévá tenni szíveskedjék.

No jól van. ha reátok nézve any- 
nyira fontos az eszme, elfogadom 
felelt a pincérek édes atyja  és a Kltiik- 
ham m er által eközben már előkészitett 
ivet — elsőnek — menten aláírta.

Minden T.

3. oldal.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK
.4 m i  m l d i i l n i i k .  A mi szak

osztályunk díszes albumának leendő 
alakjai s szakmánk kiváló munka- é > 
szorgalomban érdemesült tagjait mutatja 
ne a „F<>gadf>* nap-nap, illetve hét hét 
után, az ő t. olvasó közönségének. A 
kik egyébként személyes, vagy híradás 
folytán egymásnak mind jó ismerősei 
és barátai s akikkel az ekként való ta
lálkozás az ö ügyes-bajos dolgaikkal 
foglalkozó „Fogadó“-bán oly jól — és 
kellemesen esik. Így találkoznak össze 
olyanok, akik az üzleti körülmények 
miatt évek és évek sora óta nc-m hal
lottak egymásról és ösmerik meg azokat, 
akiket az állandó köztiszteletre érdeme
sekké, kivalókká a mi foglalkozásunk 
terén a közérdekbeni cselekedeteik tettek. 
Az igazi és közre nézve eredményes 
tett nagyobb és nemesebb bármenny 
ezernyi s a közjótékonyságra a humai 
nitás szent nevében adott összegnél. S 
a mi szakmánk közjavára ebben az 
értelemben tett kiszámíthatatlan sokat 
Kökrös Károly, orsz. nyugdíj intézetünk 
elnöke s az ezen, valamint az orsz. 
vendéglős szövetség létrehozásában leg- 
agilisabb és legtöbbet mixelő férfiú, 
akit ezen a téren dicséretre méltóan 
követett s  mutat föl hasonló nemes, 
nagy sikereket Háttér Bertalan, a ..Deb
receni Vendéglősök Ipartársulat.-^* 
a.-elnöke s keresk. és iparkamarai ta£. 
A vidék legelsőrendü szállodái és szak
osztályunk ezen jeles két férfiéról, va
lamint a mai „Fogadó“ többi fényképes 
s iparunknak mindmegannyi törekvő 
derék tagjairól bővebb ismertetést egyéb
ként közelebb, a „Mi esaládunk“ kró
nikása fog közölni.



A  m a i N z á m n n k b ó l  a BM i csa
ládunk* nagy része, Minden P króni
kás verse. Erdeiits F. tárcája stb. kü
lönféle és üzleti hírek a jövő számra 
maradtak.

L e fle r  B é la  h íiz a N sá g a . Leíler
Bélát, a miskolci .Polgári sörcsarnok és 
étterem" népszerű vendéglősét szintén 
elérte az ifjú emderiség közös sorsa. 
Belépett Hymen királyné rózsás kert
jébe. amiért a bájos ö felsége bünte
tésből leláncolta egy az ő kertje leg- 
szebbik virágai egyikéhez. Lefler Béla 
barátunk ugyanis m. hó 80-án jegyezte 
el magának Korányi Ilonka kisasszonyt. 
Korányi Boldizsár kéményseprő-mester 
és szőlőbirtokos bájos és szép művelt
ségű leányát E szép eseménynek be
fejezése auguszt. hó Ő án lesz, amidőn 
a boldog pár esküvőjét tartja. A tiszta 
szerelemből frigyre lépett boldog párnak 
eme nevezetes alkalomból igaz szívből 
gratulálunk 1

.4 F ogad ó  n i o iuU á ja . - 'jelenlés" 
Fogad'> lapunkat, a volt szegedi í jk o r  
folytatásaként amikor megindítottuk, 
egyszersmind tervbe vettük, hogy lapunk 
ebbeli szükségletét kielégítő nyomdát 
rendezünk be. A Fogadó teljes meg
erősödését és nagygya fejlődését jelentő 
ezen tervet anyagi viszonyaink miatt 
csak most valósíthatjuk meg, s  most 
hajtjuk végre — szaklapunkra eme 
fontos, éietsziikségleti feladatot, amely
nél fogva módunkban leend azon régi 
törekvésünket, eszménket megvalósítani, 
kogy a létező iparágak között a leg
szebb és tartalmasabb heti szaklap a 
magyar vendéglős és kávésiparhoz tar
tozóké leend. Amidőn pedig e nekünk 
(de szakközönségünknek is> örvendetes 
tényre 1 lapunk t. olvasóit értesítjük, 
egyúttal nyomdánk berendezkedési.(melv 
teljes befejezést aug. végével nyer), 
valamint a kiadásunkbaa megjelenő 
„Vendéglői szakácskönyv" es karácsonyi 
diszalbumunk elkészítési nagy teendőire 
való tekintettel azon tiszteletteljes jelen
tésünket intézzük, hogy

„Fogadó” lapunk 1804. szeptember 
15 ig két hetenként (és ennélfogva 
nagyobb terjedelemben) fog megjelenni. 
Azontúl lapunk ismét hetenként fogja 
teljesíteni a mi szakmánk érdekében 
való lelkiismeretes szolgálatát.

Amidőn a mi t. olvasóközönségünk
nek fenti ideig is kegyes elnézését, 
egyben lapunk iránt való jóindulatát és 
szives támogatását kérjük. A „Fogadó” 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

F ogad ó *. ven dég lő s -k e re s 
k edő , Az 1875. XXXVII. te. 3. §-a 
értelmében, mint kereskedelmi ügyle
tekkel iparszeriien foglalkozó egyén — 
a fogadós, vendéglős és kocsmáros — 
a bpesti kereskedelmi és váltótörvén v- 
szék 1003. február 10. E. 442 — 1902. 
sz. Ítélete szerint kereskedőnek tekin
tendő. Most már aztán valamelyik türv - 
szék ítélete szerint azt volna jó és
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szükséges megtudni, hogy a fogadó, 
vendöglö, stb. ügyletekkel iparszeriien 
foglaikozá kereskedő — minek tekin
tendő.

Jön n ek  a  p im cérly áu yok  !
Kinek a pap. kinek a papné, tartja a 
magyar közmondás. Már nekünk csak 
inkább a pincér, mint a pincérlyány, 
még akkor is, ha véletlenül nem tar
toznánk jó magunk is ebbe a bohém- 
világba. A Lukácsfiirdö  igazgatósága 
ugylátszik más ízlésnek hódol: a für
dőhöz tartozó nyári kerthelyiségbe és 
étteremben ugyanis pincérek helyett pin
cérlyányok végzik a teendőket. Hát 
'iszen szó ami szó, emberek vagyunk 
mindnyájan s ennek fejében szívesen 
elismerjük, hogy éjfél után, bufelejtös 
hangulatban nem épen rósz mulatság 
az. ha az ember egyszer-másszor utolsó 
stációként be-bekukkant a pincérlyányok 
este virágzó, vig birodalmába is s 
ilyenkor bánja a kánya, mit irt annak 
idején Széli Kálmán, rendeletben a ki
szolgáló személyzet nemi állapotairól 
s erkölcseinek kömyülállásairól; de már 
engedelmet kérünk, egészen más az. 
ha a családunkkal dinerhez ülünk a 
1-ukácsfürdöhen. vagy más éttermi 
helyiségben Ilyenkor feltétlenül elvár
juk, hogy kihívó, gyanús mosolygásu 
pincérlyányok helyett, tanult pincérek 
a szakértelem ügyességével szolgáljanak 
lel asztalunknál. Ennyit még akkor is 
kikötnénk ebben a fel-felbukkanó kér
désben, ha a dologhoz sokkal kevesebb 
közünk volna, mint amennyi tényleg 
van. Am az a hozzátartozandóság, 
mely erkölcsi illetékességet ad s egy
úttal szigorú kötelességet szab nekünk 
a vendéglős és pincérügyekhez való 
hozzászólásra, egyenes feladatunkká 
teszi, hogy szavunkat minden olyan 
kísérletnél, mely a tanult pincérek mel
lőzésével nagyobb vendéglőkben is a 
pincérlyányok alkalmazásának megho
nosításán fáradozik: a legerőteljesebben 
felemeljük. Mindenki tudja, hogy nálunk 
Magyarországon a női kiszolgáló sze
mélyzet a prostitúcióval egy és ugyan
azt a fogalmat jelenti. Vendéglősök és 
egyéb üzlettulajdonosok, akik helyisé
geikben a női kiszolgálást igyekeznek 
meghonosítani, épen olyan jól tudják 
ezt. mint a vendégközönség, amelynek 
csábítására ezt a nem épen makulátlan 
üzleti fogást kitalálták. Tüzetesebb fel
tárása ennek a dolognak különben 
egyenesen a jó ízlés rovására menne, 
épen azért tartózkodunk tőle. Nehogy 
azonban valaki azt higyje, mivel ezzel 
a dologgal foglalkozni nem valami ked
ves mulatság, ennélfogva már most 
szabad is a vásár, jöhetnek bátran a 
pincérlyányok, vegye tudomásul min
denki, akit illet s  ezek közt elsősorban a 
Lukácsfürdő igazgatósága, hogy sem a 
magyar pincérség ily módon való kiszo
rítását, sem a tisztes vendéglősipar ilye
tén lealacsonyítását s  az erkölcsi szem
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pontból súlyos kifogás alá eső ilyen 
konkurenciát sem mi, sem akiknek a 
dologhoz közük van, tűrni nem fogják. 
Lesz gondunk rá, hogy ha az egyéb
ként is meg nem történne, erős és 
győzedelmes közvélemény foglaljon ál
lást az ilyen törekvésekkel szemben. S 
biztosíthatjuk róla úgy a Lukácsfürdő 
vezetőségét, mint a netán hasonló üz
letelveket valló üzletemberek valameny- 
nyiét , hogy ebben a kérdésben úgy a 
szaksajtó, mint a vendéglősök és pincé
rek egy szálig velünk fognak tartani s 
ha arra kerül a sor, nagyon könnyen 
módját ejtjük, hogy ne jöhessenek a 
pincérlyányok. Mert végre is, ha valaki 
leány kereskedéssel akar vagyont szerezni, 
s ezt a kormányhatalom engedélyezi 
vagy elnézi, ahhoz semmi közünk; de 
ahhoz már igen is sok a közünk, hogy 
ezt ne a tisztes vendéglősipar üzésének 
orvé alatt s ne egy jóravaló munkás- 
osztály, a pincérség létalapjának gonosz 
megtámadásával próbálgassa. Ezek alap
ján jóindulatukig ajánljuk a Lukácsfürdő 
igazgatóságának, szívlelje meg az el
mondottakat s bocsássa el a pincér
lyányait, akik, ország-világ tudja, úgy 
sem erre a szolgálatra valók.

H j  m é n .  Anlony  Vilmos kiváló fő
városi szaktársunk, f. hó 7-én tartá 
egybekelését Ladányi Rózsa kisasz- 
szonynyal. Zomborban.

A h o r v á t  g y e r e k e k .  Hogy ami 
szakiparunkhoz tartozók leleményeseb
bek és találékonyabbak minden más 
rendbeli osztályunknál, ez kétségtelen, 

; s ennek újabb, szép tanujelét adta 
Tillser János, az Ehm (volt Szikszay) 

' vendéglő kiváló főpincére. — Az Ehm 
vendéglőben ugyanis az e hó 18— 14. 
közti este, vacsora időben 7 - 8  hor
vát gyerek elkezdett éretlenkcdni s a 
magyarokat ócsárolták, szidták. A jelen
levők persze felháborodtak s már-már 
elpáholni készültek a faragatlan gyer
kőcöket, amikor a mi Tillser Jánosunk 
hirtelen oda súg Farkas Palinak, az 
éttermi cigányprímásnak: —  Pali,
Kossuth nótát nekik! —  A nóta föl
hangzott, a horvát gyerekek pedig azon
nal úgy elinaltak, mintha ott se lettek 
volna.

V e lé s s y  B é lu  és a debreceni ven
déglős-, illetve pincér-egyletek elválaszt
hatatlanok, amelyeknek sokáig és sok 
nehéz napokban volt titkárja, s  mint 
ilyen —  igen derék és hasznos mive
lője a debreceniek közdolgainak. Aminek 
lenni egyébként még akkor sem szűnt 
meg, amikor a pincér-betegsegély zó tői 
Haiter Bertalan, a debreceni ..Angol 
királynő" kiváló fogadósa ügybuzgalma 
folytán alakított Szállodás- és vendég- 
lősök-egvlete választá meg titkárául s 
hogy ezután iparhatósági jegyző lett. 
Mint ilyennek, az ő kezében forgott s 
ment keresztül a debreceni vendéglős- 
ipartársulatnak, a tanonc és felszabadu
lási munkakönyvi kérdés is, amelyet
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Vetéssy — bár ugyan csak az ipartör
vény rideg §-ainak megfelelően — in
tézett is el. Vetéssyt egyébként a deb
receni vendéglősök nem régen tisztelet
beli titkárnak választották meg. amit 
a rendkívül nagy tevékenységi! és az 
üzletekben rezes kardjával meg meg
jelenő exszaktársunk már csak azért is 
szívesen fogadott, hogy e címen még 
továbbra is hasznára lehessen az őt 
ugyancsak nagy becs- és tiszteletben 
tartó debreceni szaktársainknak.

A  n a g y v á ra d i cse re sn j e -Ia - 
k o m a . melyből izeltetöt a múlt 
számunkban közöltünk, megfelelő fényes 
sikerrel végződött, amit egyébként nem
csak a mi lapunk tudósítása, de az 
ottani sajtó is teljesen beigazol. Az 
estély eme nagy sikeréhez az ötle
tes és minden tekintetben élelmes gon- 
dolkozásu rendezőségen kívül az agilis 
Sarkadi József, Klein Ernő, Klein 
Adolf és Miiller László folyt be. akik 
pompás szellem és humortól áradozó 
„Pincérek társadalma* fölolvasással, 
villongás csodákkal, palóc-dalokkal, illetve 
szavalatokkal tartották állandó vigke- 
délyben és derültségben a jókedvtől 
sugárzó közönséget. A főpincérek estélye 
publikumának legszebb díszét és zömét 
a nagyváradi főnöki kar, nejeik és csa
ládtagjaikkal szolgáltatták, élén a Ven
déglős-Ipartársulat elnöke, valamint a 
pincér-Egylet szeretet és tiszteletreméltó 
elnöke: Kornliaitser Henrik-kel. aki
egyébiránt az egylet tagjainak eddigelé 
mindig bebizonyította, hogy — „No 
fink. engem bizony nem főztök le ' — 
Az ekként mindvégig, reggeli 7 l/2 óráig 
változatlan jó kedvet szolgáltató estéh
egyik főnevezetessége a Kiss Kálmán ren
dezte tűzijáték t olt, amelyet ahhoz értők 
a lagúnákéhoz hasonlították, s a másik 
Bors Jánosnak, Sclimidt Alajos és Troli 
Józseffel a Komeahausi és a magyar 
csirke-evésre való fogadása volt, ami 
ugyan befejezést ezúttal nem nyert, 
mert utóbbiak épp az estély előtt föl
merült fontos akadályok miatt nem 
jelenhettek meg. A rendezőség külön
ben legszebb jutalmát az estélven nagy
számban megjelent előkelő társadalmi 
osztályú közönség, de különösen a 
gyönyörű hölgyek seregében látta, akik
ről, valamint a Nagyvárad kedves nyári 
szenzációját képező cseresnye-estélyről 
az itteni sajtó a következőleg emléke
zett m eg:

Főpincérek cseresznye-estélye. Kényes 
•sikerű mulatság folyt le hétfőn este Szabó Gyula 
kőrös-utcai vendéglőjében. A helybeli főpincérek: 
Somhegyi. SchmieJ. Boré János, Kiss K. stbek 
agilis rendezése alatt taitották meg cseresznye- 
estclyüket. Este 9 órakor a zsúfolásig megtelt 
kerthelyiségben kezdetét vette a vacsora, mely 
után gyönyörű tűzijáték gyönyörködtette az 
egybegyült jókedvű társaságot. Vacsora után 
hangverseny volt, melyet Sarkadi József szelle
mes ,  Pincérek társadalma* címen tartott felolva
sása vezetett be. Utána Bihari László szininö- 
vendék szavallata keltett nagy hatást. Jól mulattak 
Klein Andor Palóc dalain és Klein Ernő villamos

csodáin. Szépen szavalt még Müil-i László is. 
Hangverseny után lánc volt mely csak a reggeli 
órákban é:t véget A kitűnő é'elck Szabó Gyula 
magyaros.konyháját dicsérik. Vacsorához és a 
tánc alatt a zenét Bura Károly kedvelt prímás 
jeles zenekara szolgáltatta. -  Jelen voltak : 
Bors Jánosnc. Jaueiusckek Károlyuc. Fáy Józsefné. 
Klein Ernőné. Dicker Józsefné. Miiller Ignácné, 
Klein Adolfné, Szegedi Imréné, Magyart Zoltánná, 
i ’rbanek Antalné. BenraJ Albertné, Meresz l.i- 
pótné. Sarkad: Józsefné, Klein Lajosr.é. Somhegyi 
Dezsöné Lövi Alajosné. Mutck Józsefné, Iácsai 
Istvánná, ATir:-család, Szabó Istvánná. Klein 
Szerénka. Egri Gizella. K 11: Mariska. Dániel Já- 
nosné, Moskorics Szeréna. Vrbatiek Lenke. Krrc*- 
mari Lajosné. B.iior Terézia, Fehér Irénke stb

K ü z d e le m  a z  á r p a lé é r t .  Hiába, 
a németek mégis csak különb emberek, 
ha arról van szó, hogy a sör adóját 
emeljék, mint mi magyarok. Az incensz- 
dorfi (osztrák község) képviselőtestület 
elé ugyanis a város polgármestere, 
Breitennecker Ferenc azt az indítványt 
térj észté, hogy egy uj iskola építése 
céljából emeljék föl 2 fillérrel a sör 
literjét. Ám a derék sógorok nem áll
tak kötélnek, inkább ne legyen iskolá
juk, mintsem a sörük dráguljon meg. 
S olyan osbstrukciót rendeztek, hogy az 
immár 3 hét óta folyó incenszdorfi 
közgyűlés az árpaléért való küzdelem 
miatt egy betűnyi ügyet sem képes el
intézni.

Kg,V s z é lh á m o s  ú j s á g  c s in -  
t a la n k o d á s a .  . .  Vén fogadós urarn- 
bátyámmal a minap a szélhámosság 
kérdését tárgyaltuk. A vén fogadós, ez 
a régi okos ember, úgy értelmezi ezt a 
kérdést, hogy szélhámosok azok. akik 
pálya és foglalkozás nélkül lézengik át 
ez árnyék-életet s akik szint ily szem
pontból mások nyakán élősködnek. 
Következésképen a „Magyar Vendéglős 
és Kávés Ipar'1 is szélhámos: amelynek 
csinálói nem a fogtechnikusi, illetve 
hirdetési ügynökségi pályát kultiválják
—  amit maguknak célul tűztek ki — 
hanem a magyar vendéglős és kávés 
ipar nyakára jöttek lapjukkal élősködni. 
Ha a fogtechnikusok vagy a hirdetési 
ügynökök lapját szerkesztenék, ez eset
ben nem érné vád őket, mert élőskö- 
désüket a saját szakmájuk nyakán esz
közölnék. De a „M. V. K- 1.* nemcsak 
szélhámoskodik, de szemtelenkedik is, 
mint Kecskemétnek piacán a légy. 
Azokat akarja kikezdeni, akik minden 
ok- és jussnál fogva a magyar vendég
lős és kávés iparhoz tartoznak, tehát 
akiknek hivatásuk a szak-ujságirás. Flór 
Győző, e lapok szerkesztője, különben 
teljesen méltóságán alulinak tartja a 
M. V. K. I.-ral való foglalkozást. En is 
annak tartom s csak ha elfoglaltságom 
engedi, tűzöm őket toliam hegyére és 
koppintok rá tisztogatatlan körmükre. 
S a midőn e lap tulajdonosáról, mint 
úgynevezett szerkesztő-ről cincognak, az 
orruk alá piszkálok s azt kérdezem tőlük:
— Hát t. urak. a Fogadó nem úgyne
vezett szerkesztőjével szemben, vajh' 
mik önök: szatócs-bőtosok-c, vagy bukni

______  _  FOGADÓ _______

készülő kereskedők : A cégfelirás ugyanis 
e tiszteletreméltó előbbiekéhez hasonló, 
miután a lap leghátsó oldalán né. vagyis 
Barta  Bélá-av áll. Igaz. hogy ez a né 
akkora parányi betűkből van csak ki
szedve. hogy Ihász Gy. annak idején 
messzelátóval tudta csak kibetüzni. Pedig 
Ihásznak jó szeme van. A „M. V. K. I.“ 
úgynevezett szerkesztőit különben dr. Solty 
Ödön immár a faképnél hagyta. Mi lesz 
velük, ha Barta Béláné is ott. a fakép
nél találja hagyni őket ? M. T.

K ir a b o l t  v a s ú t i  v e n d é g lő s .  Az 
eszéki vasúti vendéglő bérlőjét. Sclmeller 
Flóriánt, a múlt hét elején, egyik csöndes 
éjjelen kirabolták. A mindeddig ismeret
len tettesek elvitte minden pénzt és 
ékszert, sőt még az éttermi evőkészlet, 
abrosz és asztalkendő készletét is eleme
lik. ha ép a pillanatban érkező inspekción 
ét-pincérek cinem riasztják őket. A kár 
igy is pár ezer korona.

A é v m a g y a r o s i t á s .  Schivarlz Ala
dár, a debreceni „Hungária kávéház* 
előnyösen ösmert főpincére, nevét 
Kovács ra magyarosította A szakmájá
ban kiváló föpincért s  régi ösmerősün- 
ket az örvendetes alkalomból szívesen 
gratuláljuk.

K év  é s  ( é g v á l t o z á s .  A mi ipar
águnk — egy bár csak közvetve tar
tozó és előnyösen ösmert tagja magya
rosította meg nevét. A jó hazafi Beek 
Fülöp, a mi szak iparosaink férrtdivatosa, 
aki fehérneműjét ujjait, átalakítva vagy 
fiszlilolt állapotban sz.állitotta az V., 
József-tér 13. sz. alól. ahol az udvar
ban volt eddig az efféle nemben párat
lan s nagyon kiterjedt üzlete, amelynek 
még jobban való kiterjedése és kibővü
lése okozta előbbi esettel kapcsolatban 
a cég megváltozását. Beek Fülöp ugyanis 
nemcsak nevét, de cégét is megváltoz
tatta és pedig mBcretvás és Sarlós*-ra, 
amidőn is az uj tulajdonosok üzletüket 
— bővítés miatt — a régi helyről a 
IV.. Váci-utca 17. sz. alá helyezték át. 
Amiről a ző  régi üzleti feleiket: a szál-

dás, vendéglős, kávés urakat, valamint 
a „Budapesti Pineéegylet‘  és a r Ma- 
gyár Országos Pincér-Egylet" tagjait 
amidőn értesíteni kívánják, egyúttal azon 
ígéretüket fejezik ki. hogy fenti, külö
nösen a JŐ-, fizető, élhordó és kávéházi 
segédpincér urak a saját műhelyükbe” 
vagy bárhol vett mérték után készülő 
fehérnem ű  szállítás, átalakítás és n i cm 
mosóintézeti rendszerbeni) tisztításnál 
ezentúl is megfelelőn és pontosan elé- 
gittetnek ki. „Berelvás és Sarlós ( IV ,  
Váci-utca 17. sz.) egyébként fenneve
zett egyleteknek, a rB/vsi P.-egyletnek- 
és a ...ff. 0 . P.-egyletnek* tagjai s 
mint ilyen ismert a régi heek Fülöp és 
leend ugyanily ismert és keresett az uj 
cég is szakköreinkben.

A kinek  a  m estersége  — nem  egészsé
ges. Szatmári levelezőnk Írja egy ottani lap 
nyomán, hogy a szatmári kapitányságra egy 
nagy v.ir-is orrú csavargót kísértek be, akinek

______________ 5. oldal.
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." ;dón » nacionalej.ira vo lt k iváncsi a  kap itány , 
nag y  buszkén azt fe le lte . t  ipész voltam  kérem , 
.is  fölhagytam  ezzel a m esterséggel, m ert m eg
á rto t t  a  so k  ülés c s  beteg lettem  bele. A további 
tudakozódásra  ped tg  e lőadja, no ev  csap o s volt 
eddig, s  m ost pincérré óhajt avai.zs.rozn i. Midőn 
a  kap itány  erre az t kérdeze  tő le , b e g y  h á t jo b 
ban birja-e  ez t a jelenlegit, a  c savargó  vidám an 
felelte : H ogyne kérem , kap itány  u r, ez a  nies- 
te rség  —  inén egészséges m esterség! . . .

A m ik o r  a z  n a z á s  i s  h a s z n o s .  
Fábián Károly és Horváth  Lajos fő
városi pincéreknek a múlt héten egy 
napra esett a nevenapjuk s ez alkalmat 
a Szúnyog-szigeten ünnepelték meg, 
amikor is az ünnep végével kimentek 
a Dunára — csónakázni. A csónak 
ingott-rengett. a névnapotok pedig egy
mást átkarolva énekeltek s azután a 
Dunába pottyantak. Még szépen bele is 
vesznek, ha Fábián Károly —  nagy 
iilumináltsága dacára is, partra nem 
húzza az úszáshoz csipetet sem értő 
társát. Fábián K. különben az úszást 
tav aly Siófokon, Maisad Jánostól tanulta, 
de csak most lett neki illetve társának 
alkalma tapasztalni, hogy némelykor az 
úszás is hasznos.

S züts L ajos búcsúja.
Kartársaimhoz!

Göröngyös pincérpályánkon egyik 
évet a másik után morzsolva le. a ha
ladó életkorral mind jobban és jobban 
gerjed bennünk a vágy, az óhajtás, 
hogy szakmabeli önállóságunkat elér
hessük. Nálam sem volt máskép.

igy történt, hogy egy kínálkozó al
kalmat megragadva, Balika György 
kollegám társaságában, kihez régi, benső 
baráti és hűséges fegyvertársi viszony 
is fű z: a székesfőváros egy isiiért 
vendéglő-üzleté* boldogult Lichtscheindl 
Gyulának özvegyétől átvéve, a pincér- 
pályáról a vendéglősök sorába léptünk 
s ezzel az előkészítő pincérpálya célját, 
a szakmabeli önállóságot elértük.

Amidőn életpályámnak e rám nézve 
jelentős változását barátaimnak és össz- 
szes kartársaimnak tudomásara hozom, 
szükségét érzem annak, hogy szives 
búcsúszót mondjak mindazoknak, akik
hez pincérpályámon kollegiális szeretet 
s az együtt érző. együtt gondolkozó és 
együtt munkálkodó bajtársak őszinte 
barátsága kapcsolt.

Közéleti munkálkodásunkban a meg 
nem érdemelt kitüntetésnek és biza
lomnak annyi jelével találkoztam a 
magyar pincérség részéről, hogy most, 
amidőn a bekövetkezett változás foly
tán a Magyar Országos Pincér Egye
sület elnöki tisztéről le kellett monda
nom, mély hálaérzettel telt köszönetét 
kell hogy mondjak az egész magyar 
pincérségnek - s ezzel együtt valóság
gal szükségét érzem annak is, hogy 
kérjem, miszerint e háláiéit köszönete- 
rnet ama közérzés zálogául tekintsék

kartársaim, amélyet én szivemből fogok 
ápolni ezentúl is mindig a jövőben.

Jelen bucsuzásom tehát nem akarja 
s ne is jelentse azt. mintha én ezentúl 
egy egész más világban erezném ma
gamat s pincér kollegáim iránt való 
érzelmeimben a legkevésbbé is megvál
toztam volna. Ha volna, aki ezt tenné 
fel rólam, az nem ismerné az igazi, a 
vérbeli pincért, akikhez jóleső öntudat
tal számítom magamat s akikkel büszke 
önérzettel vallom a közösséget ma is, 
csak úgy. mint azelőtt, amikor még én 
is a körükbe tartoztam. Benső szükség 
diktálja tehát nekem, hogy a magyar 
pincérséggel a régi baráti és bajtársi 
viszonyt továbbra is fenntartsam s 
érdekeiket jövőre is legjobb tehetségem
től telhetőleg igyekezzem előmozdítani.

Ez őszinte, szívből jövő szavaim 
után talán nem fogják kartársaim rósz 
néven venni, ha ez alkalmat felhasz
nálva, egyúttal szólok a múlt tapaszta
latairól is, s  ezekből tanulságot vonva, 
szivükre kötöm az összetartozandóság 
követelményeit, melyet szem előtt tar
tani legfőbb kötelessége minden egyes 
pincérnek.

A múltak tapasztalataiból merítve 
kérem a kartársak összességét, hogy 
ezentúl jobban, egyetértőbben munkál
jon közre, mint ahogy azt eddig téve, 
a közjaváért praktikusabb célokat kö
vessen. Nekem alkalmam nyílt a pin- 
eérség egyesületi mozgalmaid s a ver
gődés okait tanulmányozni, és mert 
láttam és tapasztaltam, kimondhatom 
az őszinte szót. hogy a pincérség a 
szakma érdekeit előmozdítandó, még 
ma sem tud megfelelő módon szervez
kedni Nagy baj ez. aminek okai abban 
keresendők, hogy a pincérség az épí
téssel együtt rombol is szüntelen, s 
igy dolgozik anélkül, hogy—a kitűzött 
célt csak egy lépéssel is megközelítette 
volna

E szerfölött nagy bajnak kutforrása 
pedig semmi egyéb, mint az a sajnála
tos tény, hogy a legtöbb pincér egyál
talán nem törődik szakmája Iegvitálisabb 
érdekeivel s vajmi kevés azoknak a 
száma, akiknek ez igazán a szivükön 
fekszik. Köztevékenységükből nagyon 
hiányzik az egységesítő összetartás, a 
kölcsönös megértés és támogatás, amik 
pedig elengedhetetlen feltételei a szer
vezkedésnek.

A pincérség eddig abban látta mun
kálkodásznak végcélját s abban merí
tette ki egész erejét, hogy érdekei vé
delmére intézményeket alkotott, de a 
melyektől a támogató erőt azon nyom
ban meg is vonta, elfeledve, hogy az 
intézmény maga nem cél, az csak esz
köz a célok kivivására, E miatt leéli 
szomorúan tapasztalnunk hogy az egy- 
söleti életben az áldásos munkát áldat
lan versenyzés s  alacsony indulatu 
egyenetlenség bénítja.

Jól esik azonban hinnem, hogy ezen
túl máskép lesz, s  ebben a hitemben 
fogadom, hogy a magyar pincérség, 
melylyel testben-lélekben egybeforrva 
érzem magamat, nagy és szent ügyei
nek mindenkor igaz, múltamhoz hűsé
ges és lelkes pártolóját találandja bennem 

Budapest. 1904. junius hó 10-én.

Szüts Lajos vendéglős.

ÜZLETI HÍREINK.
(Helyváltozások.)

N y á r i  v ak ác ió . A július elejével 
rendesen beköszönő kánikulával kezde
tét szokta venni a nagy nyári vakáció, 
a mely az iskolai polgárságon és a 
fürdőző nagy közönségen kivül némi
leg kiterjed mi ránk is, akik tulajdon
képen ebből a szünetből ránk cső részt 
leginkább kiérdemeljük. Az éjjeli és 
nappali munkában kifáradt testnek kell 
hogy valami kárpótlást nyújtsunk, mert 
különben az emberi kor legvégső hatá
ráig való törekvésünkben csakhamar 
diszonanciák állanak be, amiket azután 
hiába óhajtunk helyre reparálni. A nyári 
szünetet egyébként nálunk P rindl Nán
dor, oktogon-téri vendéglős szokta be
vezetni, aki már júniusban leüzen M álits- 
nak. a Hévíz fölügyelőjének a lakás és a 
többi igényeitilletőleg. J«nÍHOz/*7s Ferenc, 
a szegedi „Tisza “ tulajdonosa csak julius 
eleje felé kezdi az egy havi pauzáját, s leg- 
gyobb részint ugyancsak ilyenkor sza
kítják meg üzleti teendőiket többi fővá
rosi vendéglős és kávés szaktársaink is, 
mig a főpincérek köréből csak jul. lő  én 
kérik ki a szokásos nyári 4 —ö heti 
vakációjukat. így Mitrovátz Adolf, a 
Pannonia-szálló és Koltay D. József, 
a Korona • kávéház érdemes főpin
cérei 15-en utaztak el a fővárosból, 
mig S z ír  inger Pál, az Egerváry-kávé
ház fője csak e hó utolján látogat és 
marad el egy teljes hónapig a tolna- 
megyei szülő szép nyári otthonában. 
E rfurt Hugó már visszament Kolozs
várra, mig Köttbaum  Gy. e hó végével 
érkezik egy kis budapesti üdülésre. 
Üdülő szaktársainknak kellemes nyara 
lást és enyh- és kedvteljes szórakozást 
kívánunk !

A  Szüts és B u lik a  Deák-téri 
nagy vendéglője és pince- éttermére elő
nyös változás történt, amennyiben az 
eddigi egy órai záróra helyett ezentúl 
éjjeli három óráig engedélyeztetett a 
vendéglő nyitvatartása. Ez az esemény 
egyébként az éjjeli foglalkozást telje
sítő kartársakra nézve bir előnnyel, 
akik ezentúl nem lesznek ráutalva, hogy 
az üzleti zárás után fél s  egy órai ide
jüket a mindenféle vegyes publikum 
látogatta kisszerű kocsmákban töltsék 
el. Ezzel kapcsolatban említjük meg, 
hogy a hivatásukat dicséretes buzgóság-
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( gal betöltő, ezen elsőrendű nagyven
déglő tulajdonosai a múlt héten raktak 
le pincéjükbe vagy l'X) hektolitert a 
híres balatonmellék termelői és Eger 
pompás fekete borából.

K io szk  átvétel. Ungváron a 
-Széchenyi liget* újonnan épült Ki"s:k 
bérletét Xagy  Lajos, a Korona szálloda 
vi>lt derék főpincérc vette át. A szak- 
avatottsága és intelligens modora miatt 
kedvelt és népszerű nyári vendéglőst 
nagyszámosan keresi föl az üdítő hüs 

í árny és italokra vágyó közönség.
X y ire g jh á z á ii  -Polgári vendég- 

I  löt1- Lengyel M. szaktársunk volt ven-
1 déglőjét G ittlm aun  József, a vasúti ven-
I déglő bérlője, Herz A. sógora vette meg.
S Az állomással szemben levő és kitűnő
I italokat mérő vendéglőt mint kiránduló
I helyet látogatja nagyban Nyíregyháza
I  közönsége.

K&véliíiz átvétel. Miskolcon az 
I Ipar-kávéházat, Frank Menyhértnek a
'$ a pincérség á!tal is ezt az előnyösen
I  ösmert s volt kávéházát Braun Márton,
|  volt ugyancsak előnyösen ösmert, régi
I f<>pincér szaktársunk vette át. Az átvé-
|  tellel teljesen újonnan renovált, szép és
I  teljes szolid alapon vezetett kávéház

régi élénk forgalmi képét és pincér 
I  vendégeit újból visszanyeri, a mi derék
|  szakember, uj tulajdonos lelkiismeretes
I  vezetése folytán már is mutatkozik.

B u d á it  az 1., Gellérthegy-utca 3. sz.

1 alatt J u rá k  Mihály, az Ehman ..Kaszinó 
kávéház" hosszú időn át volt föpincére 
megvette a Gosztman-féle régi s jóhirü 
vendéglőt, melyet a mai kor ízlésének 
megfelelően újból rendezett he. A szak
avatott ember jó konyhája és termelők
től vett borai üzletét még inkább föllen- 
ditették.

Csere. Schömbeck Ignác, a szatmári 
■  központi fogadó bérlője u. ott a Korona 
H  vendéglőt, mig a Korona vendéglőse, 
f  Újvári Miklós a központi fogadót vette 
H  át- A tényleges cserék különben augusz- 
M tus hó 1-én nyernek megoldást, amikor 
P  az ünnepélyes átvétel és megnyitások is 
jjl történnek.

L e u g y e l  M ik ló s  a volt -Újkor" 
H  és „Fogadó" nyírvidéki tudósítója és a 
■  Polgári vendéglő volt jónevü vendéglőse 
Éjt u. ott. Nyíregyházán az „Otthon" ven- 

m  déglőt és kávéházat vette át, amelyet 
■  egész uj berendezetten adott át ismét a 
-V közhasználatnak. Lengyel szaktársunk 

vállalkozó szellemét és élelmesvérüségét 
az utóbbi években nagyon hangtalan 
üzletnek teljesen való újjá lendítése és 
kitűnő menete igazolja.

Á r p á d  i i j u lá s a .  Ulits Lőrinc 
szaktársunk ismert kávéháza, az orsz. 
p.-egylet sok tagjának is emlékezetes 
Árpád, azon idő alatt, mig a kánikulai 
napokat a közönség otthon illettvc nya
raló helyeken ásítja el. előnyös válto
záson ment keresztül. Levetette ugyanis 
magáról a téli port és füstöt, s rövide

sen oly gyönyörű szép hófchéire és 
halvány narancs szinarc es n *si!oí'.a 
magát, hogy a fürdőkről nemsokára 
haza térő törzs pincérvendégek alig fog
nak ráismerni a külsöleg-belsöleg ala
posan megujodott Ar/\'u! kavéházra.

N yári vigasság. Szatm áron . K esedország fő
városában  vidám an vannak az  em berek. N'em 
pedig azért, hogy  őket ;.z ecsedi lápok égése egy 
m icurkát sem háborítja  (persze a Szam os m iatt) 
hanem  m ert vá rosukban a lélek- és sz ivet n y o 
m asztó kánikula dacá-a  is á  lando  v igasság  vagyon . 
Amit ugyan  ottan i élelm es vendéglős szak tá r
sainknak  köszönhetnek s  ezek köz t elsőnek  a 
H onvéd-sörcsam okos. '.Visz Adolfnak, akinek 
sö ióde  és kávéház helyiségeiben a  nyári idény 
a la tt a he lybeni honv .-zenekar hetenként állandóan 
három szor hangversenyez. Ami ugyan még nem 
volna kielégítő a  közvigalm i kedélyekre, h a  Sitim i- 
.Icr Adolf, a  ka tonai uszoda deiék  törekvő  ven 
déglőse M ararodo  Bendct. a  szatm ar-ugocsai tájak 
legnevesebb  cigánypiim ását nem szeiződ te ti a 
többi napokra , am ikor is a  szam osparti lombok 
a la tt te rített a szta lokat a  nem es szó rakozásra  vágyó  
publikum  ezerszám ra  öz.önli el. Az eszerin t fo lyton 
kitűnő  zenét élvező és em iatt egyálta lában  nem 
fürdöző  szatm áriak ped ig  nem tud ják , hogy  volta- 
kép v a jh ' melyik helyen is m ula ttak  jobban  és 
pom pásabban  • . . .

l i i id n p v s t vii a Kerepesi-ut ÖL sz. 
alatti s  volt A 'órái Ferenc féle vendég- 
léit G ultit József vette át. aki azt ünne
pélyesen f. hó 10-én nyitotta meg. Az 
uj tulajdonos szépen berendezett üzle
tének jó Iliiét és menetet ió balaton- 
melléki és kecskeméti termelőktől vett 
borokkal biztosítja.

K o m á ro m it a u  a Ferenc József 
rakparton lévő Kreft- féle vendélőt Búkor 
Dezső vette meg. Az uj tulajdonos jó 
magyar konyhája és termelőktől vett 
tiszta boraival vendégfogadója jó mene
tét mar is föllendítette.

A  f ő v á r o s i  „Népliget" nagy ven
déglőjét HlTc's í A. vette át- A régi s 
kitűnő szakképzettségű vendéglősnek 
eddigi intézkedései, kis ételárai és ter- 
melöktől vett pompás borai a főváros 
eme szép kiránduló vendéglőjét egész 
újjá lendítették.

f a l é t  á t v é t e le k .  A nyíregyházi 
-Budapest" kávéházat Silbcrstein Samu. 
a Kis korona kávéház népszerű bérlője 
vette át s azt nagyszabású keleti módra 
átalakítva „Japán* címen nyitotta meg 
cs vezeti tovább A regi bérletében volt 
-Kis korona" kávéházat pedig (áros: 
Adolf vette meg, amelyet hasonló átala
kításban jövedelmeztet a saját vezetésé
ben. — Rolh Samu, a szabolcsiaknak 
annak idején nagy hírre emelkedett s 
szorgalmasan látogatott „Betyár*, jelen
leg Bessenyei kávéháza utolsó bérlője 
és „Bodega" tulajdonosa a városi kávé
házat megvette és azt a bpesti -Bala
ton kávéház" mintájára átalakítva nyi
totta meg. Az élelmes szellemű Rnlh 
kávés üzletét most is nagy kedvvel lá
togatja az ottani publikum.

K ereste tn ek . T. ösmeröseinket és 
azokat, akik Pintér  Endre szaktárs, 
utóbb a fővárosi ügyvédi kamarai kör 
volt vendéglőse, — Gynrcsik János,

hosszú időn át a n -károlyi vasúti ven
déglő volt főpincére és A'agy K ár.'Ív. 
volt tordai vendéglős jelenlegi hollétéről 
tudnak, hogy ezt lapunk szerkeszti bé
gével tudatni szíveskedjenek.

H e l y v a l t o z a s o k .  Anonymus G ábor in fonná- 
c :■ >ja folytán a  m últ szám unk  . Royal* szállodai 
hely vá ltozásá t a  következő leg  igazítjuk  helyre. 
A fővárosi .K ovái* szálloda szobafőnökén . Latig- 
hatis Józsefen  kívül a szobaföpiticéii teen 
dőket az  1. em eleten G r.n ./y  G vnla. a  II on 
W iradi Antii! a  l ll -o n  D om by  István é s  a 
IV-cn Csuk, •vils Jó z sef te ljesítik  M iskolcon 
a  .K orona*  szálloda szobafőp. á llásá t IC : n  i 
Jenő ism ert kartársunk , a  Népkerti kioszk volt 
!' .pincére t.iltc  be. f  itt a  kávéházi főpir.céri 
á llását ú jból M árkus Manó foglalta e l. m ig a 
a kávéház regg. íizetőp. teendőit K lein  Zsiga 
teljesiti A H orváth-szállo föp á llasát, S h asztty  
Károly helyet S ifta r  István  szak társunk  tö ltö tte  
be. .Mint é thordók  Sz K. X á n rlh y  Sándor fét- 
lapirö). Tóth L ajos, a  n  -várad! K ispipából és 
Hu I f ié i  Rezső töltenek be mellette állási L 
Béla Polgári vendéglőjében a  íó p  á llást SteiJl 
Ferenc foglalta el. I '.  itt a  szobafőp . állást 
S th u ,n iz  Sándor foglalta el. \  vasúti vendéglő 
I -  II. o sz t étterm i főp. á llását L ritgeb  G yörgy 
szak társunk  tö ltö tte  ne. A .P a n n ó n ia  k á v éh á z ' 
föp. á llását Fi, k a  Antal foglalta el, n  ig u itt a 
a regg. lizetőp állást W rinberger H ern an n  t- -Iti 
be. D ebrecenben B"da Mihály föp szak társunk  
mellett é s  X ntirth  T itu sz o n  kívül, a  .b ik a  ét- 
te rem *-ben újabban  F.kker József (étlapiró), 
Gondos János és S z irm a y  Jó z se f foglaltak é t
hordó i állást Az Ip ar kávéház főp . á llasat 
Kn-'pth r  S ándor foglalta el U . itt a  regg  fizetó- 
p inccr G oldberga  Simon le tt —  T rencscnbcn  
az E rzsébet szállodában  K r a j ts o .i t s  F rigyes u. 
it t  volt szoba]’, az  é tlapirói és T hierju ng  Miklós 
a  szobapincéri állás t foglalták el. — I.ipik-fürdőn 
a  G yógyterem -vendéglö  főp. á llását D im b  János 
m ig a  kávéház föp. á llasát f ír ih er  Kálmán töltik  
be. — N yíregyházán a  vasú ti vendéglőben 
H m :  Pál föp szak ta rsunk  m ellett m int éthordó  
B ittm an  Jó z sef m űködik . —  P östyén-íu rdőn  
M  ■rilz Sándor a  nagy  vendéglő főp. á llását tölti 
be. I ' ilt H. tu n ika  V ilmos az é tlap  in - é s  István  
livére é thordói állás t foglalták el. — Pécs (R eder  
Károly helyeszközlö irodája je len tése i. Palatnn- 
Bogláron a Berger vasú ti szá lloda  lop . á llását 
R ru tky  Zsiga, a  .F o g a d ó *  tu d  m .-tá rsa  foglalta 
cl. I '.  itt m int é tho rdók : B aran yai Is tv á n , Ga- 
dácsi M árton c s  K am iz  Béla nyertek  alkalm a
zást. — B.-Berénybcn a  Paály-vcndégló főp.. ál
lá sá t Xagy  Sándor kartársunk, u. itt m int éthordók  
Jtik.ib Jakab , K u sty á n  G ábor és D im itrie srvits  
G yörgy  léptek be B.-Szt -G yörgyön  a  vasúti 
vend. főp. állását Schw ariz  L ajos foglalta  e l új
ból. Réffy  Já n o s Pécsett a  M agyar k irály szálló  
é s  B ujdos"  Jó z saf a Nem zeti szálló  főp . állását 
tö ltö tték  be. M int é thordók  a  Szigetv-sörcsar- 
nokba Ciller N ándor. M ohay  A ntal és P ra ü s  
János nyertek  alkalm azást. Cirnstein  G yula a 
M agy. K irály kávéházba  m in t r. fizetöp. lépett 
be. Az .O tthon*  kávéház r. íizctöpinccri állását 
B it"  D énes foglalta el. H a ra sz to vits  Miklós a 
kaposvári M ang sörcsarnok  főp. á-kását foglalta 
el- A dárdai Keszler szállóban c th . állást FerkeI 
Ferenc nye rt Szlatinán (Szlavónia) a G trst- 
m an-szálló  főp. á llásá t K n ortzer  K ároly foglalta 
el 1'. itt é tho rdó  Sim ou lsn s  H ubert le tt — 
Bálint L ajo s szak társunk  a m arosvásárhely i K öz
ponti szálloda főp iacén  á llását foglalta e l. — 
A nyíregyházai Sóstó-fürdői vendéglő íöpincéri 
á llását. S tam pfel N ándo r szak tá rsunk  helyét 
Téllér V ilmos foglalta el. —  Szatm áron  a 
Schneider A K atonai-uszoda nyári vendéglőben 
szám adó-éthordói á llást P úd,is  G yula nyert. I '.  
itt a  H ungária séállo és kávéház fópincéri á llását 
Bluni Jenő tö ltö tte  be. Mellette m int éthordó  
K dr" ly  Béni é s  m int káv. segédp. H m :  Kálmán 
nyertek  a lkalm azást. — U ngváron  Szerben vi 
János a  K orona száll.! kávéházban  a  r. fpincér 
le tt —  Fehérgyarm aton  a z  úri kaszinó-vendéglő 
fpincéri á llásá t T réfán  P é te r fog lalta  el. Iglo.
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i //. tudósítása). Samu József a városi igado* 
nagyszállójában éthordói állást nyert. Iglo-Fd- 
teden a Bats-ck::. ! -ne nagyvendéglőjében a
főp. teendőket ezuttaI is Uniti lm séf intczt, mis
mellette cthordi •kkent Mai t’s: ky Sándor. Fekete
hm.., I'-ruh úr  J. •zsef es Sím-«  Istv;in mű-
ködnek Hah c/;,»y 1 1Jön szaktanulnk, a munkácsi
Csiilag fője — Kocsitre jött. mig volt étlapifoja
Schiden J.ízsclr a l’arádi-fürdő vendéglőben nvert
u. : állást. — 1 irhán Geró Kolozst.-art! az Európa
kávé-házban (ahol r. fizető volt) f<".pinceri állasát
foglalta el. -— Kecskeméten a Royal szálló
szobafőp aüásat Ha i» Balázs, az l ’jkor v. jeles
poéta m -tarsa foglalta el. A Milekker <v. Keret
vún' szállóban 1 - .:eidt Adolf és''a  kávéházban
Sebestyén Janó> lettek főpincérek. Kegg. szántó-
h.nak I’ikisz Vendel aikslmaztatott. — l'ngvár 
. }. tudósításai. A Korona szálloda fópincéri
állását Herskovu v Miksa közismert szaktársunk 
tölti be. aki mellett mint éthordó Kolozsvár: 
Kandi régi harcos működik. A kávéháci lop. 
teendőket ö,.mfner Lajos intézi Sip.-s Marton 
segédletével. 1’ itt a szofeafőp. állást Seper Mi
hály tölti be. A Kioszk vendéglő föp. állasat 
iKi :.l t ; •  lizza foglalta cl. A Milleniim kávé- 
ház lop. állását Mar:.ni-. Samu régi szaktárs 
tölti be, mig ugyanily minőségben a Hungária 
kávéii.izaan Baumgarlner Károly működik.

P ályázato k , bérletek
l*ó«*«*» á ra d o n  (Baranyant.• az tira- 

dalmi nagy vendéglő •> évi bérletére 
ajánlatok a „Közalap, gazdászati fel
ügyel* >seg"-hez aug. //-/sf nyújtandók be.

Szaván  (Kolozsm.i a községi kocs
maház, bolt, mészárszék és 8  hold 
szántófölddel 8 évre a községházán 
július 27-én bérbeadatik. Kik. ár TIK) kor.

M árk án  ('Veszprémin.) a Főút 
H2. í. és _85—9t>. sz. a. kocsmák 3 
éves bérletére ajánlatok aug. 14-ig és 
a I^ocai (Sopronul.') kocsma 3 évi bér
letére /ni. 24-ig nyújthatók be.

A  t e  rezó vác i u ra d a lo m  (Ve
rőcém ) a nagyvendéglőt és a vasúti 
vendéglőre ajánlatok Uradalmi intéző- 
ség Terc-oi'ác-Subopitljé-re intézendők.

k ö u c  (Abaujm.) A községi nagy 
vendégfogadó H évi bérletére ajánlatok 
iiug. 3-ig a közs. elöljárósághoz inté- 
zendők. Kik. ár évi 1220 korona. Bá
natpénz a bérletár 10° ,,-a.

T iw z a u j la k . A községi .Korona 
vendéglő" ti évi bérlétére ajánlatok aug. 
3-ig a közs. elöljárósághoz intézendők. 
Kik. ár V>50 kor., bánatpénz 10° „■

S/at m ár. .A külvásártéri kocsma 
3 évi bérletére jul. 21-ig a városi ta
nácshoz. Fölvilágositást K irthu  Kálmán 
gazd. tanácsos nyújt.

Sza la fő . (Vasmegyei. Az ev. ref. 
egyház kocsmaháza, bolt és hét hold 
legelöbirtok. ajánl aug. 7-ig a ref lel- 
keszi hivatalhoz intézendők. Biztosíték 
2öU kor.

H É T R Ö L - H É T R E .
A  p a iy i  ut.

Síi ni ára vált Szellő, első jobbik lábad.
\ \  emelgesd, tudom, hogy úgy is elfáradt: 
Azérí, hogp kerülget bennünk az a molnár — 
Hadd kerüljön, hisz ő kelme két lovon jár.

.4; orszagul pora a^ két h.i nyomába'
Nagy fiistfelhőként szállt f oi a magasságba.
Az árnyákban pedig, a lombos fák miatt.
A  ro ssz molnár mindeu port orrunkba

zavart.

Szalmakalap árnyban, tekele gúnyában
Illem jő magam a szekér hátuljában .
Hlöttein a kocsis oly ékesen nézeti.
Mint aki véletlen valamibe lépett.

Paula ángyikám szid la az angyalál.
Vagy ide csak magában) a Szellő jobb Libái
.Kőtár us bátyám meg azt dohogta váltig:
Zabba1 él a szamár - nlég is egyre sántít.

Mindéírnek dacára megérkt’sitink Paiyra.
De se nem az ölre, sem pedig félhatra:
Este t olt —  az utcán egy gázláng sem égé,
.4 búcsúnak is már rég volt, végen vége. . .

Lóbermayer József.

y .  . . . em lékkönyvébe.
Mit ide Írok ezen nap —
A: én szivemből egy darab :
Xem kérek érte egyebet 
Lyányként, csupán emlékedet .
S annyit megérdemlek tálán.

Viruljon víígy alkonyuljon napod.
Őrizd meg Ivánka e::t a kis lapot
Fakuljon nteg bár mdiuleii sora —
Hideg közűii nyel, el ne dobd soha.

Ha egyszer majd a : élei alkonyán.
F.l-el merengsz kis uHokiid dalán.
S  hí ekkor majd es::edbe jutni fog
' 'Itasd el i.»ég egysz.tr e kis lapot .
Mit ekkor nyujtand szili érzeted.
Oly boldog legyen lyanykám életed .

Miskolc, 1904. július 19.
F.

Bérlet-hirdetés.
Temesvaroit a „Délvidéki kaszinó** újonnan 

épülő és a Józsefváros legforgalmasabb helyén 
a Hunyadi-utón fekvő palotájában egy díszes 

cs a legújabb kor igényeivel berendezett
kávéház es vendéglő

díszes táncteremmel és az összes utcllékkelvise- 
gekke! együtt több évre, folyó 1934. év novem
ber hó elsejétől bérbe adó.
_ Körbe venni szándékozók felkéretnek, hogy 

ajánlataikat legkésőbb folyó év augusztus hó 
elsejéig a „Casinó** igazgatójához benyújtsák.

Az épület, illetve bérlet tárgyát képező helyi
ségek tervei, valamint a közelebbi adatok a 
Vasinó igazgatóságától megszerezhetők.

ÜZLETEK TÉTELE ES E U D ÍSA
Az ezen rovatban közüli hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vannak összeköttetésben s 
azokról fölvilágositást csakis a komoly üzletvevő felek

nek nyújtunk.
D unán tú li egész éven át nagy forgalmú vá

rosnak első és legszebb berendezésű szállodája, 
nagy napi forgalmat eszközlő éttermek, sörcsar
nok és tágas szép kerttel — jutányos áron átadó.

K ávéház dunántul legnagyobb városában a 
legélénkebb központot! biztos megélhetés és ha
szonnal — 5000 forintért eladó.

F elsővidék  első és legnagyobb forgalmi 
szállodája, családi kötülmények miatt eladó, 
f'zleti ár 25 000 korona.

B u d ap est legforgalmasabb részen, jónunetii 
vendéglő — olcsón átadó.

K ávéház. 58 ezer lakossal biró nagy város
ban jó menettel, kimutatható napi 38—40 frt

bevétel, más vállalat miatt — jutányosán eladó. 
Házbér 10 '0 frt.

K itűnő vásár. Két épületből álló, két piac 
és két utcára szolgáló ház jó menetű vendéglővel 
k 8—10 szobával egy 4t> ezer lakóssal biró vá
rosban örök áron eladó. Eladáshoz 0000 forint 
szükséges.

Olcsó á r é r t  10 szobás, szépen berendezett 
szálloda, éttermek, nagy nyári kert és kávéház — 
jó menettel, nagy alföldi városban 8500 forintért 
eladó.

A lfö ld  vidéki nagy város legrégibb és jobb 
menetű szállodája és vendéglője, melyhez az ét
tenni, 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 igények
nek megfelelően épített nagy színház, ezenkívül 
kocsiszín, két jégverem — üzlettől való vissza
vonulás miatt jutányos feltételek mellett szabad
kézből örökáron eladó. A szállodával nagy gőz- 
kád- és uszoda fürdők vannak kapcsolatban. — 
Csakis komoly reflektánsok vétetnek figyelembe.

„BORÁSZATI LAPOK11
36 év óta megjelenő e g y e t le n  szám- 
bavehetö „ s z ő lő s z e t i  é s  b o r á sz a ti44 
szaklap. S ze rk e s z tő s é g  és K iadóh i
va ta l : B u d a p e st, IX . Ü llő i-u t  25.

MAGYAR P A I Z S
szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Zalaegerszeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, független 

hetilap : magyar ipart, honi terméket ved, magyar 
szellemet terjeszt minden téren. Évi ára
4 korona. (Legolcsóbb lap). Szerkesztik: Borbély 
György tanár és Horváth Lajos Zalaegerszegen

S zerkesz tő i üzenetek .
F. . . . van-e ki a (már mint Megyeri) nevét 

nem ismeri ? Mikor pedig Megyeri sárga kabát
jába beletörött a tintás üveg — még ő sem 
tudta megcsinálni, hát akkor mi hogy tudnánk — 
tintás üvegei készíteni, amikor tudvalevőén nem 
vagyunk cinkográfusok ú . . . A tárca különben 
most emiatt nem jöhetett

c.—ő. M. Kaposvár. A múlt havi „Kanca* 
dijat eljátszották a — bokmakkerek. Szóval — a 
kanca nem jött be.

Több n.-váradi pincér. Hát a dologban az
egész ok az volt. hogy Minden-nék nagyon föl
gyülemlett a dolga . A Rn-zváld-ra vonatkozókra 
azonban M. T. azt izeni, hogy ő hozzá képest 
1‘álkovits A. még csak — ezredes. Ergo, a tábor
nok után — ezredes következik.

Zw. L. Pécs. Nyugdíjban részletes levél még 
e hét közben érkezik. Addig is kívánunk — jo 
meleget. -  K. I. Temesvár. Az egyszer is a 
hirtudósitás a magyar kocsmárosró! megkésett. 
De azért a meleg jóakaratért szives köszönetünk 
és jobbunk. - S. Gy. Győr. A lap úgy meg}’, 
amint kívánja. Üdv. — M. Gy. Budapest. A 
tévedést nem mi, de kedv. uraságod eszközölte, 
mert Bártfa cs Bártfa-Füred — kettő.

Helyeszközlő.
H elyváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és 

főpincér urak figyelmébe a „Fogadó" helyeszköz- 
löjót ajánljuk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet 
elhelyezése díjtalan.

F ize tőp incér, nőtlen, teljesen szakképzett 
100 korona óvadékkal megfelelő — éttermi vágj’ 
kávéházi állást keres.

G azdasszonyt — fiatal, szépet és intelligens 
s jóirásut s lehetőleg olyan özvegyet, akinek 
némi nyugdija van — keres 55—58 eves erőtel
jes s magát jól biró vidéki úri ember. C int a 
kiadóban.
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