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Néhány szakértő i vélem ény Hivatalos vélemények.

FROHNERS HOTEL IMFERIAL, Wien. T A R T A L O  M.
Budapest székesfőváros vegyészeti 

és tápszervizsgáló intézete

A Kristály Jasztali vizet vendégeink 
kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHLING igazgató.

Restaurant CARL HILLER, Bérli n N. W .
Unter den Linden 62—63.

A Kristályforrás ásványvíz vendé
geimnél igen kedvelt és szállítmányaik 
mindig a legjobb állapotban érkeznek 
meg.

LOU1S ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

A Kristályforrás ásványvizet kitűnő
nek találom úgy tisztán magában, mint 
borral vegyítve.

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

üdvözlet.
Újévi ezémock.

A Vendéglősök N'apt&ra. 
Előfizetőinkhez.

Felnőttek oktatása.
Egyletek, szövetkezetek. —

\ brassómegyei-k szervezke
dése. Piucéregylet Pozsony
ban. Jegyzőkönyv. Az orsz.
nyugdijegyesiilet.

Hivatalos rész.
Sleiner Pál levele, 
.'■ 'akvélemény ek.

K ülönféle közlemények. 
Újévi üdvözlések. Vendéglő

sök Naptára. Tisztelt előfize
tőinket. Boda főkapitány nr 

figyelmébe, llymen hírek.

A boritalarié. Eljegyzés. Félix 

fürdő haladása Panasz a 
.Közbiztonság' ellen. A po

zsonyi vendéglősök Ferenc 
bácai jnbilenma. .Kenyérgyár- 

kenyérdrágaság. I.akoma — 

pincérek nélkül. Apró hírek. 

Névmagyarosítás. Torma. -

Vizet az öregnek. (K G.)

üzleti híreink. íHelyráttozások.i

Nyíl ttér.

Hét rőt-hét re.

Szerkesztői üzenetek.

Üzletek vétele és eladása.

Hirdetések.

a Kristályforrás ásványvizet tiszta, 
bomlási anyagoktól egészen mentes és 
chemiai szempontból egészségesnek mi
nősítette.

Dr. Rigler Gusztáv, a kolozsvári 
egyetem egészségtan tanára, az 1902. 
XII. magyar balneologiai kongresszuson 
a forgalomban levő kfilöniéle ásvány
vizeknek bakteriológiai szempontból tör
tént vizsgálatáról tartott előadásában 
legtisztábbnak a Kristályforrás ásvány
vizét jelentette ki.

A magyar kir. tud. egyetem 
vegytani intézete a Kristályforrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és mágne
sűim hydrocarbonatos ásványvíznek 
minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.
A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg

kedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig 
ismert vizekét Ostendében.

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

0 es. és Apostoli kir. Felsége UDVARI GAZDASÁGI hivatala, Wien.
A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.

FRANZ von WORUTZKY 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

A magy. kir. belügyminiszter 1906. március 6-án kelt 228S2. 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezeiiviz kitűnő és rendkívül értékes.

a z  Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.



(1. oldal. FOGADÓ 24. szám.

Nincs többé szalbor! Nincs többé töröttbor! i
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borsziirőre,

K R I S T Á L Y - S Z Ü  R Ö
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős álla! kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de

| annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlannak vélt tört. ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- 
szűrő zománcozott vasból készült és igv tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél, sehol sem hiányozható Kristály- 
szürö. 100—150 liter munkaképességgel 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C Z O G  S Á N D O R  (Déli vasútija pályaudvari
vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél: Polgár M. Budapest, V II., Wesselényi-utca 17. II. 1. Az utánvét mellett küldött Kristály-
GTlirZlinT I, o io lÁc i lltocítác II —Lallattl, t S, . .1 /i l ! n.lrn.rilf alicm-rA I-VaIp L' IríWlil VTTT1 ÜTArPUCÍíPni Í17. ílli] nt I illlil t lvÖZÖllll.szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik! Az ország minden részéből érkezett elismerő levelek közül van szerencsém 
Kaposvár, 1006. szept. 30-án. Tek. Hercog Sándor urnák Csák
tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazott borszűrőt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden 
tekintetben megfelelőnek találta. — Munkaképessége várakozáson 
felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem vészit, miért is egyesületünk önnek ezen elismerő levelet küldi.
Somogvvármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben. teljes tisztelettel Mayer Berci s. k. jegyző. Grünwald 
Mór s. k. elnök. P. H.

Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős 
állal feltalált és szabadalmazott „Borszűrő" kipróbálásánál jelen 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnek és célszerűnek ta
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem vészit és 15 
percnyi működés alatt 10—12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, 
1007. február 17. Petrics Ignác s. k. Csáktornya nagyközség 
bírája. Autonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

T. étlapiró és vendéglős uraknak.
legmelegebben aj ói: om 
legjobbnak elismeri 
sok illőt é» munkát ni 
takarító ,,Borknvits“ -fél'

Hektográph-lapok

takat “. A cé’fenl ___
hektográph-lap mindkét ol- 
daIoniii!>b»/''ir Las/nálbatn s
másolat nyerhető. Lehúzás ___
közé fektetjük s S—4 nap múlva ismét használható.

HektográallteKercsek minden IIágysávhan rendelhető

B ER K O VITS K Á R O LY  .Sokszorositó-ké- 
szülékek. Hektográph-raktárában Budapest. 

VII.. •'•in-utca 11. Árjegv/<’-k ingyn

Hirdetések ,el’é,' t' ," l,aF°9a'16kiadóhivatalába! 
Vili., Rákóci-ut 13. i

r
Dr. Kossuthány Tamás egyet. $ 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről
ajánlott üdítő és szomjcsillapitó

Csillaglíegyi forrásuizet i
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 

mely szénsavval tellittetik. =  
F O R R Á S :

CSILLAGHE G Y.
Központi iroda és raktár:

Budapest, III., Bécsi-ut 94.
— ---- Telefon 78 79. ...

üdékre bérmentes szállítás. *  Kapható mindenütt!

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

chinaezüst árut vesz s elad
B R A U N  G Y U L A  |

i . !BU D A P EST , S1P-U. 14.

- TELEFON 64—21.

Photo-email-, fényképnagyitó- és 
m olaj arcképfestészeti műterem

J B R U S T  B É L A
V I I .  E r z s é b e t - h ö r u '

Szállo da átadás.
Elénk forgalmú nagy város nagy-szál
lodája, !U ánvos föltételek mellett átadó. 
Cint: a kiadóhivatalban. ,

t e  t

fu különlegességek reklám cikkekben.
Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve.

Megjelent a

VENDÉGLŐSÖK NAPTÁRA
: 1908-ra. -

A Vendéglősök Naptára a ..Fogadó" 
előfizetőinek 1 kor. 60 fill. A pénz elő- 
leges beküldése esetén a naptár bér

mentve küldetik .............

rm  m
Szerencsés összetétele és a 

' felhasznált b o ro k  gondos v f \ a
r f  megválogatása eredményezi 

általánosan elismert kitűnő 
minőségét.

Kapható minden elsőrangú'füszerkeres- 
kedésben, kávéházban es vendéglőben.

Budapesten bérházat, v illát, 
vendéglőt házzal együtt, 
vagy vidéki fürdőket, pen- 
siókat venni akar, szívesked
jék irodámhoz fordulni. — 
Keresek nagy vidék i gőz
fürdőt bérbe. — Bővebben 
Ü JV Á R Y  A L A D Á R  irodájá
ban, Budapest, II., Kapás
utca 1 2 . — E lőzetes költség



24. szám. KOGADO III. oidaí

Ü Z L E T - B E R E N D E Z É S E K  S
és fogyasztási cikkekben eszköz- fi 

, lendö bevásárlásaikat előfizetőinek *

y
*  íljesen díjtalanul intézi a „FO- 

iAD Ó “  kiadóhivatala, Budapest, )  
V ili kér., Kerepesi-ut 13. szám. :: f/j

Nagy alföldi varos
jó menetein szállodája, elegánsan be
rendezett kávéház és éttermével eladó. 
Cím : a kiadóhivatalban. ------ —-----

E la d ó  s z á llo d a . |
Egy nagy forgalmú vidéki mező- I  
városban, egy jobb publikum által I  

▲ látogatott a

l  szálloda, étterem es kaveházzal g
■  szabad kézből eladó. Szükséges I  
I  tőke 10 e z e r  korona. Érdeklődni I  
5 lehet a kiadóhivatalban, z  _  5

Kassai Adolf vendéglője
Bpest, IV., Sem m elve iss-u , 19.

(Röver-Bazár.)

Magyar konyha. Kis adag ételek. 

Tiszta ital.

A szaktársak találkozó helye.

S z á llo d á h o z ,
mely nagy vidéki városban modernül 
van berendezve. -V»ihi forinttal szak 
em ber-tára kereste! ik. Bővebbet a 
„Fogadó" kiadóhivatalában. 1—8

6000 koronával
egy teljesen berendezett szállodára, 
mélyhez több modern berendezésű 
szoba, étterem, kávéház, sth. tartozik, 
bérlő kerestetik. Cím e lap kiadóhiva
talában. i- 8

S z á l l o d a
nagy — megyei székhelyt képviselő — 
alföldi városban eladó a berendezéssel 
együtt, más vállalkozás miatt Az üzlet
hez étterem, kávéliáz, n vendégszoba, 
nagy terem, depó. stb. tartozik. Én for
galom -50,Out) korona. Évi bér 5«00 és 
adó 500 kor. Cint a kiadóban. í —4

Kisebb párosban
a legjobb helyen egy 20 év óta fönn
álló s úgy nappali, mint éjjeli forgalmat 
eszközlő 'kávéh áz családi viszonyok 
miatt eladó. Bővebbet a „Fogadó" kiadó- 
hivatalában. t—3

FELSŐDUNflNTÚL 
LE6ELTER3EDTEBB POLITIKAI NAPILAPJA fl

„ G Y Ő R I  N H P L Ó ”
ELŐFIZETÉSI flKH: ES®5Z ÉVKE 10 KOK. 
--------------------  ESZ HORR 1.50

fi „G yŐ RI HHPLÖ"

: Győr, Ba'oss-ut 18.1. e.

Ü z l e t v e z e t ő i

agy föiirói állást keres e téren teljesen Vép- 
:etl szakember, ki a könyvvitelt és a magyar- 
icmet nyelvet iráshan és szóban perféktül 

tudja. Cint a . Fogadó" kiadóhivatalában.

Fogadós, vendéglős, kocsmáros 
és kávéB urak!

Nagy megtakarítást érnek el, ha az üzleti 
es lakáshelyiségek tisztilásánnl az ismert 

B E R G E R  A D O L F  
paülábíeresztési vállalatát veszik igénybe. 
Elvállal: Padló pormentesitést du>t- 
■ -solajjal, továbbá beeresztést viaszszal 
és lakkfestékkel a legolcsóbb áron. 

Budapest, V III.. Nap-utca 9.

S zá llo d a

=  E la d ó  ü z le t. =
Nagyszalontán 32 év óta fennálló 

(10 éve újonnan éptilti

szálloda és uendéglö
amely igen jó forgalmú és C utcára 
szolgál, 12.000 koronáért örök árban 
(40110 korona teherrel) eladó

Bővebb felvilágosítást nyújt Schalling 
János vendéglős, Makó (Csanád megye) 

3 3

E la d ó .
Özv. Fazekas Ágostonnénak K iskun
félegyházán a piac és artézi kút köze
lében levő három utcára szolgáló háza, 1 
melyben már 30 év óta egy jó forgalmú 
kocsma és füszerüzlet áll fenn, az 
üzletek berendezéseivel együtt nyug
díjba vonulás miatt 25.000 koronáért | 
azonnal eladó. Értekezhetni lehet 
a tulajdonossal, vagy a Fogadó kiadó
hivatalában. 4—6.

Eladó kávéház.
Budapestnek egyik forgalmasabb részén egy 
átlag Tő frt bevételt es/.köziö kávéháza eladó. 
Vételár: 26 üu korona. Cim a kiadóhivatalban.

E la d ó .
Elsőrendű vendéglő, n a g y  ke rt 
tel, te k e p á ly á v a l és szaletli- 
va l, azonnal átvehető. Vételár 
in ven tár és ital mérési joggal együtt 
ö te ze r  ko r. Bővebbet V á rn a y  
A n ta ln á l Győrött. 3_4

11 áv éház.
Budapesten, belvárosban egy állandóan jó- 
inenctü kávéház, naponta kimutatható mi frt 
bevétellel, családi okok miatt eladó. Vételára 
100O0 ilizezeri frt Házbér 2«50 frt. -  Cim

kiadóhivatalába

nagy kereskedelmi és nagy forgalmi vá- ^  
V|, rnsban, - vi-iidcLrszobával. vendéglővel ^ 
'V és igen jó menetű éjjeli kávéházzal, »  
$  berendezéssel együtt, betegség miatt. 
n  eladó. A szerződés 10 évre  szól. ^  

H ázbér : 2(100korona. V é te lá r  : Í15000 d) 
X korona. Tájékozást nyújt a „Fogadó" Jj- 

kiadóhivatala. 3—3. ív

=  Imponáló megjelenésű =
teljes gyakorb'ttsíg-d szakképzett seggel 
bíró égvén, üzletvezetői állást óhajt elnyerni 
Szives megkereséseket ..f/letvezetö" jeligével 
------------ a lap kiadójába kér = -------—

Eladó nagyszálloda.
Élénk kereskedelmi város (megyei 
székhely i nagyszál]ódája, melynek
20 szófiája, éilerme és Eáuéfiáza
a mai modem Ízlésnek megfelelően 
és egész ujan van berendezve, az
összes Berendezéssel és pincével

•  együtt, betegség miau eladó, a  •
•  szállodának, mely verseny nélkül •  

áll, nagy ilalíogyasziása és ezen
kívül 100 mit. pálinkát fogyasztó 
kocsmája van. Az üzlel vételara 
60,00u I hatvanezer) korona. FÖI- 
nilágositást csafi Komoly ueuőKneK
és személyesen nyújt a kiadóhivatal.
Az üzleti leltár iv a »Fo<r»do» 
kiadóhivatalában megtekinthet .

A  szom bathelyi vendég lő s e s k i s m a r o s , ;
teébe ajánlja fizl-tét Leyre r  József m eszá
ras volt vendéglőst, szombat aóv. Körmend}’- 
utca 23.

1

B érle t.
S z a b a d k á n ,  a vasúttól átellenben 

egy nagyobbsíabásu

s zá llo d a  é s v e n d é g lő
korlátlan italmérési engedéllyel, 
1908. m á ju s  l-tő l k iad ó .  A 
szálloda 25 vendégszobával, szép 
2 étteremmel, nyári kerttel es 2 
kuglizóval van berendezve. Bővebb 
felvilágosítás G r o s z  A d o lfn á l 
—  Szabadka — nyerhető. 2_3



E O G A D O Szerkesztőség es kiadóhivatal: - - - -  Előfizetési á r : = =
V i l i ,  R á k ó c i-u t  13. sz. Egész évre  12, fé lé v re  6 K.

E O G A D O / - .

c  '  \
=  Sajt nagykereskedés.—

TELEFON 785

JUNG PÉTER {
sait, vaj |

és csemegeáru nagykereskedése, j 

B U D A P E S T ,

Főüzlet: IV., Vámház-kőrut 12. sz. 
Fióküzlet: V l l , Garay-tér 3. szám. í

Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal
es husnemüek Hal-, Hús-. Szárnyas-, Fö 
zelék-. Turista- és vadász stb Conservek
Mustár, halikra, déligyümölcs és m 
dennemü csemegék, tea és likőrök.
Magvar és francia pezsgőborok és m 
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levői 
vagy sürgöny rendeletere mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállít**—>•

T. vendég lő s és ko c sm á ro s
szaktársaim íigyeimébe ajánlom valód

Moóri boraimat j
Bizalmas megrendelést vagv szemé- - 

lyes közvetítést is eszközlök 
Stoffer Mihály,

sörhaz-vendég>ős, M oór (Fehér megye.)

S í ff GÉB 
A N T A L  
É S  F IA

trteasztalgyára 
SZEGED,
Dugonics-utca 16 ‘

„A legmodernebb tekeasztalok egyedüli gyára." 
UyAri és elad: Elefánt-csont labdákat, 

■ achée-labdákat, dákokat, teke-babokat, dominót 
és tekeasztal takarókat. — Árjegyzék ingyen I

Ezernél több kiváló orvos és tanar ajanlja!
1904. ST. LOU1S GR AND PRIX.

Külföldi utazáson kerjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdői 
K R ISTÁLY-ÁSVÁN YV IZET!

6 G 3 H H Q
fnrróp szénsavval telitett ásványvize hasznos 
lu lluo ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szálliás. — 
Kérjen árjegyzést — Szénsavtelités-nélküli töl
tés is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly
tán pótolja a franczia Evian és St. Salmier 
vizeket Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán

A hazai szállodás, vendéglős kávés és kocsmáros urakhoz!
Teljes tisztelettel van szerencsénk tudomásul adni, hogy a szálloda, vendéglő, 

kocsma fs kávéházi üzletek részére

-==== Adás- és vételi irodát ====-
nyitottunk azzal a céllal, hogy az eladásra vagy vételre utalt t. szakközönségnek mód 
és alkalom nyujtassék arra, hogy a ma még oly nehézkes ügyleteit gyorsan és meg
bízhatóan elintézzük. Főtörekvésünk ugyanis az, hogy ak i üzletét eladni v a g y  bérbe 
adni akarja, vagy ak i üzletet venni, bérelni akar, azonnal célhoz jusson és pedig 
olyképpen, hogy azáltal mit se veszítsen és mit se kockáztasson. Az a tervünk, hogy a 
maga tisztes polgári hasznát úgy az eladó, mint a vevő megnyerje.

Adás és v é te li válla latunkkal tehát egy olyan vállalatot kívánunk alapítani, 
mely az eladó és vevő közönségnek nemcsak teendőjét vállalja el, hanem megfelelő 
hasznot (nyereséget) is biztosit. Teendőinkért mindenkinek a lehető legcsekelvebb díjazást 
számítunk.' Amidőn pedig mindenekelőtt azt akarjuk elérni, hogy vállalkozásunkhoz 
mindenki a legnagyobb bizalommal forduljon, fölkérjük mindazokat, kiknek eladó 
szálloda, vendéglő, kocsma és kávéházuk van. vagy akik ilyen üzletet akarnak 
venni, hogy erről irodánkban jelentést tenni szíveskedjenek Levelekre (sürgönyökre) 
azonnal válaszolunk. — Jelszavunk: , Titoktartás és bizalom!"

Vagyunk kiváló tisztelettel

Fekete  G y u la  és T ársa  adás- és v é te li iro d á ja
B u d a p e s t ,  V i l i , ,  R á k ó c i - u t  1 3 .

Q % ízá . Q % «  

. á e c .

Budapest (Promontor.)

M agyar Palzs.
A „M agyar P alzs“  erős wzókimondó. fOgget 
len hetilap; magyar ipart, honi terméket véd, 
m agyar szellemet terjeszt minden téren. 
Évi Ara 4 korona. (Legolcsóbb lap.l Szerkeez. 
t ik : Borbély György és Horváth Lajos Zala. 
egerszegec

,  hetilap. A felvidék 
legolvasottabb és legelterjedtebb lapja. Meg
jelenik minden vasárnap. ElőQzetési Ara : 
-gy évre S kor., félévre 4 kor. FŐHzerkeaztö : 
Szilvay István. Felelős szerkesztő : Dr. Pető Béla

egyetlen keresztény kath. irányú é s d  _ 
olvasottabb „politikai hetilapja**- Megjele
nik vasárnapunk int ld oldal terjedelemben 
Ara egész évre 10 korona. Hirdetései mér-é 
keltek. A Szombathelyi Ujság-ot tanilók 
és földmivelö gazuák 0 kor. kedvezményes 
áron rendelhetik meg.

_ íztöség : Veszprém, Fö-n 
díj : egy évre 8, fél évre 4 : 
és kiadó Takács Szilve

Pincérek figyelmébe. Fő- és fizetőpincérek, kiknek 
oldal-zsebtároa (papirospénz) vagy

Pincártaska (nPró* és ezüstpénz számárai van szükségük, a melynek feneke
--------------  nincs többé beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy darabból

— készült, — a legjutánvosabb árak mellett — szerezhetik be.

P f  Arak 4 frttól feljebb. 'Mi
M o l n á r  V i l m n c  keztyft- é s sérvtfttőtcyArosiiAl

U I II a I V I I  III U 0 BUDAPEST, IV., Károly-k. 28 (Közp. várrsház). 
Gummi- es halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, 5 és «  frt Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

• k

HERRMANN J. L.
cs. és kir. udvari szállító

1819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 
China-ezüst- és fómáru-gyáránalc főraktára:

=  B U D A P E S T ,  IV. KÉR., VÁCI-UTCA fi -
4Raktárak: Bécs, Gráz, P rága és Triestben)

Worru uálQC7ták legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, p —■> 
■***&/ lQIuolICA Kávéházak és háztartások részére.

Megjelent a

Vendéglősök Naptára
—  1908-ra. —

líra: l kor GO fillér. 
Rendelések a „Fogadó" kiadó- 
:: fiiuataláftoz Intézendő!?. ::

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest. VII.. Dohány-utca 12.
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V E N D É G L Ő

nagy italfogyasztással

a főváros legforgalmasabb helyén, egy 
2000 tagot számláló testületnek a palo 
tájában, amelyben még több egyesület 
is van, jutányosán átadó. Házbér 3200 
korona. Vételhez 7000 korona szükséges. 
Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában.

Photo-email-, fényképnagyitó és 
olaj arcképfestészeti műterem

B R Ű S T  B É L A  Budapest,
YII. Erzsébet-körut 23.

E la d ó  kávéh áz.
Nagy vidéki és megyei székhelyt 
képező városnak a legjobb] pont
ján levő és úgy nappal mint éjjel 
szép forgalmat eszközlő kávéháza, 
családi okok miatt jutányosán el
adó. Feltételek megtudhatók a 
„Fogadó"kiadóhivatalában. (U. itt 
a berendezési leltár iv is meg
tekinthető.) 3_ 3,

n ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszköz- 
lendö bevásárlásaikat előfizetőinek 

Ifi teljesen díjtalanul intézi a „F Ő 
ZI GADÓ“  kiadóhivatala, Budapest, 
^  :: V ili. kér., Kerepesi-ut 13. szám. ::

Jó forgalmú
szép m egó lh eté it b iztosító kisebb ven

déglő nagy a lfö ld i városban betegség miatt 

eladó. Évi bér (egész házzal) 450. illetve 

300 frt. Cim kiadóhivatalban.

F ö l i r ó n ő i
vagy ,.gazdaasszonyi‘ alkalmazást keres 
konyhára egy az e téren megfelelő gyakor
lattal biró fiatal nő. Szives megkeresések a 
=  „Fogadó" kiadóhivatalába kéretnek.

5  J k & á k íA é á

ÜZLET VETEL és ELADÁSI VÁLLALAT
— -----  S zeged, B okor-u tca  15. szám. —

A  k i  megfelelő szállodát, vendéglőt, kávéházat vagy kocsmát —  az 
ország bármely részén —  ' v e n n i  vagy e l a d n i  akar, forduljon 

; =  az e szakban legbiztosabb értesültséggel működő első alföldi E  

Üzlet vétel és eladási vállalathoz f
-■ Szeged, Bokor-utca 15. szám. — £

5KULTETV LŐJ05 üzlet vétel é s e ladási vállalat tulajdonos. |

6 0  h e k to lite r
siller borom (uj. melynek cuki rtartalma Kjos- 
terneuburgi mérő 21 fok volt) van eladó. Ára, 
egyszeri fejtés után 30 fillér. — Vörösbor 
tiszta  kadarka fa j. 10 hektoliter, literje 
40 fillér. Baranyákisfalud Grogoh V ilm os 
=-----— —  körjegyző. —

E la d ó  ü zle t.
Tolnán, a Sorház ven d églő  lesetleg 
házzal együtt), melyhez egy nagy nyári 
kerthelyiségen kivül 3 vendégszoba és 
egy nagy táncterem tartozik — a beren
dezéssel együtt eladó. Bővebb fölvilágo- 
sitást nyújt: M artin  A n ta l sörház

tulajdonos, Tolnán. 2—s.

V E N D É G L Ő S Ö K  NAPTÁRA
1908.

: M e g j e l e n i k  é s  s z é t k ü l d e t i k  1 9 0 7 .  d e c e m b e r  2 5 - é n .  = z z z

A vendéglős iparághoz tartozóknak ez a fontos és nélkülözhetlen kézikönyve a szakba vágó borászati és 
p in cészeti közlem én yeken , a naptári és szépirodalmi részen kivül tartalmazni fogja a bor- és ital- 
m érési törvények , az engedély és fülebbezési ügyekben intézendő k érvények  és b eadván yok  ösmer-
— ....... ■■■■ tetését, továbbá a „ jó  m agyar konyha1* ételeinek készítési módját. ----------------

A „Vendéglősök Naptára" egyik fontos és érdekesebb részét a községi (városi) hatóságokhoz, a pénzügy
igazgatóságokhoz és a minisztériumokhoz intézendő kérvények, beadványok és fellebbezések mintái fog
ják képezni, melvek fölöslegessé teszik, hogy bizonyítványok beszerzése, italmérési engedély elnyerése és 
egyéb kérvények megírása végett vendéglős és kocsmáros máshová forduljon. Ezzel lesz kapcsolatban a 
, , Í > i n c é i ?  n y e l v t a n 11, mely négy nyelven: m agyar, francia, ango l és ném etü l ismerteti az 
idegen (külföldi) vendégek látogatásánál szükséges szavakat és mondatokat. Ennek az érdekes résznek a 
befejezőjét fogja képezni az ételek nevét ismertető, újból átdolgozott és kibővített négynye lvű  ételszótár.

A  „ V e n d é g lő s ö k  Naptára" egyes példányainak ára: 3  k o r o n a  le sz és m egjelenik decem ber

—  20 -ik a  körül úgy, hogy m inden rendelő decem ber 25 -én  m ár kézhez fo g ja 'ka p n i. ' ~

Megrendelések a FOGADO kiadóhivatalába (Budapest, Rákóci-út 13.) intézendők.

fl „Vendéglősök Naptára" részére kirdeíések oRíóBer 3l-ig Déleinek föl.
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N Y I L T - T É R * )

Tek. Singer Anfal és fia uraknak Szeged.
Örömmel konstatálom, hogy a nekem szál

lított 4 drb tekeasztalt vendégeim a legpra- 
cisebbnek vallják és annak tökéletességét én 
is elismerem. Szeged, 1907. Kass János.

Nyilatkozat.
Tek. Hercog Sándor urnák vasúti vendéglős 

Csáktornya.
Az öntől vásárolt borszürövel minden tekin

tetben megvagyok elégedve. Szűröképessége 
várakozásomat felülmúlta: ugyanis kristály 
tisztán szűr és a leszűrt bor izéből és erejéből 
nem veszíti, fogadja köszönetemet és kartársi 
üdvözletemet

Jejtl M. vendéglős11

| Nagy vidéki városban j
f  jómenetelü koosm a füszerüzlettel. í  
}  fa- és term ény kereskedéssel I
I  egybekötve, házzal együtt eladó. Szűk- C 
«  séges tőke 6Ü0U korona. A címet meg- f  
J  mondja a kiadóhivatal. 3-3 J

• TE L E F O N  6 4 -2 1. --------------  ^

Photo-email-, fényképnagyitó- és II 
olaj arcképfestészeti műterem m

> B R ü S T B É L A  Budapest. í
j l VII. Erzsébet-körut 23.
L Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkekben. Jl 

1/ Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve. rJ

--------------------------------- -----------* í i

E la d ó  kávéh áz.
Nagy vidéki és megyei székhelyt 
képező városnak a legjobb] pont
ján levő és úgy nappal mint éjjel 
szép forgalmat eszközlö kávéháza. 
családi okok miatt jutányosán el
adó. Feltételek megtudhatók a 
„ F o g a d ó " kiadóhivatalában. (U. itt 
a berendezési leltár iv is meg- i 
tekinthető.) ,_a

--------------------------------------------- J

I  Eladó vendéglő. 1
Egy vidéki nagyobb városban, megye- 

székhelyén, jó  forga lm a vendéglő,

házzal együtt eladó vagy bérbe adó, 

(vissza vonulás miatt) igen kedvező 

jp föltételek mellett. Bővebb fölvilágositást a 

„Fogadó“ kiadóliivatala ád. i_2

Fölirónői
vagy ..gazdaasszonyi- alkalmazást keres 
konyhára egy az e téren megfelelő gyakor
lattal bíró fiatal nö. Szives megkeresések a 

„Fogadó" kiadóhivatalába kéretnek.

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszköz- 

- lendő bevásárlásaikat előfizetőinek J  
Ul teljesen díjtalanul intézi a „F Ő 
ZI G A D Ó " kiadóhivatala, Budapest, 

V III. kér., Kerepesi-ut 13. szám. :: uj

«Jó forgalmú
szép m egélhetést b iztosító  kisebb ven

déglő nagy a lfö ld i városban betegség miatt 

eladó Évi bér (egész házzal 450. illetve 

300 frt. Cim kiadóhivatalban.

6 0  h e k to lite r
siller borom (uj, melynek cuki rtartalma Klos- 
terneuburgi mérő 21 fok volt) van eladó. Ára, 
egyszeri fejtés után 30 fillér. Vörösbor 
tiBzta kadarka faj. 10 hektoliter, literje 
40 fillér. Baranyakisfalud Grosoh V ilm os 
---------- körjegyző. — .. . .

E la d ó  ü zle t.
Tolnán, a Sörhál vendéglő , mely

hez egy nagy nyári kerthelyiségen kívül 

3 vendégszoba és egy nagy táncterem 

tartozik — a berendezéssel együtt eladó. 

Bővebb fölvilágositást nyújt: Martin 

A n ta l sorháztulajdonos. Tolnán. s.

V E N D É G L Ő S Ö K  NAPTÁRA
1908.

—  M e g j e l e n i k  é s  s z é t k ü l d e t i k  1 9 0 7 .  d e c e m b e r  2 5 - é n .  = ^ =
------------------------------■ —

A  vendéglős iparághoz tartozóknak ez a fontos és nélkulözhetlen kézikönyve a szakba vágó b o rá sz a t i  é s 
p in cé sze t !  k ö z le m é n y e k e n ,  a naptári és szépirodalmi részen kivül tartalmazni fogja a b o r -  é s  ita l
m é ré s i tö rvé n y e k ,  az engedély és fölebbezési ügyekben intézendő k é rv é n y e k  és b e a d v á n y o k  ostner- 

—  tetősét, továbbá a „jó  m a g y a r  k o n y h a "  ételeinek készítési módját.

I S K O L A .

A  „ V e nd é g lő sö k  N ap tá ra " egyik fontos és érdekesebb részét a községi (városi) hatóságokhoz, a pénzügy- 
igazgatóságokhoz és a minisztériumokhoz intézendő kérvények, beadványok é s fö lebbezések mintái fog
ják képezni, melyek fölöslegessé teszik, hogy bizonyítványok beszerzése, italmérési engedély elnyerése és 
egyéb kérvények megírása végett vendéglős és kocsmáros máshová forduljon. Ezzel lesz kapcsolatban a 

P i n c é r  n y e l v t a n 11, mely négy nyelven: m a gya r,  fran c ia , a n g o l é s  n ém e tü l ismerteti az 
o degen (külföldi) vendégek látogatásánál szükséges szavakat és mondatokat. Ennek az érdekes résznek a 
^fejezőjét fogja képezni az ételek nevét ismertető, újból átdolgozott és kibővített n é g y n y e lv ű  é te lszó tá r.

A  „ V e n d é g lő s ö k  N a p tá ra " egyes példányainak ára : 3  k o r o n a ,  lesz és megjelenik decem ber 

-  2 0 -ik a  körül úgy, hogy m inden rendelő decem ber 25 -én  m á r kézhez fogja kapni. ■

Megrendelések a FOGflDO kiadóhivatalába (Budapest, Rákóci-út13.) intézendők.

fl „Vendéglősök Naptára1* részére Hirdetések okíóBer 31-ig oéíetnek föl. “I K t
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E L A D O K .
N a gy  vá lla la t m ellett ház ven- 

vendéglővel, szatócsüzlettel, trafikkal 
3000 forintért eladó. Vételhez 1500 
fr t  elég;

N agyobb  m ezővárosban a nagy- 
vendéglő, étterem, táncterem s az ösz- 
szes berendezéssel azonnal eladó. Házhér 
1000 frt, melyből 150-et a kaszinó 
visszafizet. Vételár: 3500 frt.

E g y  n a gy  k özség  első nagyven
déglője azonnal bérbevehető ; évi bér 
900 frt

K isebb  szálloda 0 szobával, megye- 
székhelyén, 250G írtért családi körül
mények miatt. — K ávéh áz, megye- 
székhelyén, napi 40 frt forgalommal 
4000 írtért. — K ávéház, kitűnő me- 
netelü, 2 tekeasztallal 2500 írtért. — 
Ven déglő , 28 év óta létező, jóforgalmu 
6500 lriért.
Bővebbet: Hochfelner Gézánál, Baja.

Kiadó bérház.a
Egy szállodának nagyon alkalmas épület I 
— tekintettel a szálloda hiányra és I 
a város rohamos fejlődésére, — 
mely Székelyudvarhelynek legjob helyén, ■ 
a fő-utcán áll. kiadó, esetle z örök- I 
áron eladó Az alkalmas épülethez az | 
emeleten 10 és a földszinten 8 szoba, I 
azonkívül konyha, pince, jégverem , L 
kert,'Istálló, stb. szükséges helyiség I 
tartozik. Cim megtudható a „Fogadó1* [ 

=  kiadóhivatalában. =

Ki akar férjhez menni?
Csinos, intelligens főpincér, ki 10 ezer koroná
val rendelkezik, házasságra lépne egy 18 — 20 
éves, lehetőleg fogadós,- vendéglős leányával. 
H ozom ány meg k ívántatik . Fényképpel 
ellátott ajánlatokat „T itok ta rtás becsü let- 
jeligével továbbit a „Fogadó‘ kiadóhivatala.

Üzleti társ
kerestetik 15 ezer koronával nagy forgalmú 
fogadó, étterem és kávéházzal bíró üzlet
hez. Komoly reflektánsok bővebb felvilágosítást 

a ,,Fogadó" kiadóhivatalában nyerhetnek.

ÜZLET-BERENDEZÉSEK 1

• TE LE FO N  64—21.

Photo-email-, fényképnagyitó- és 
m olaj arcképfestészeti műterem

í  B ii ü S T B É L A  Budapest,
II VII. E rzsébet-köru t 23.
[L Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkekben. . 
1 Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve.

[ I  és fogyasztási cikkekben eszköz- 
V lendö bevásárlásaikat előfizetőinek 
[íj teljesen díjtalanul intézi a „F Ő 
ZI GADÓ44 kiadóhivatala, Budapest,

:: V III. kér., Kerepesi-ut 13. szám. :: j/j

Jó forgalmú
szép m egélhetést b iztositó  kisebb ven
déglő nagy a lfö ld i városban betegség miatt 
eladó. Évi bér (egész házzal) 450. illetve 
300 frt. Cim kiadóhivatalban.

Konyhavezetőnői
vagy hasonló fölirói állást óhajt elnyerni 
e téren megfelelő ismerettel rendelkező 
intelligens hölgy. Szives megkeresések 
a „Fogadó- kiadóhivatalába kéretnek.

Eladó.
Özv. Fazekas Ágostonnénak K iskan- 

I félegyházán a piac és artézi kút köze- | 
lében levő három utcára szolgáló háza, , 
melyben már 30 év óta egy jó forgalmú ' 
kocsma és füszerü zlet all fenn, az | 
üzletek berendezéseivel együtt nyug
díjba vonulás miatt 25.000 koronáért I 
azonnal eladó. Értekezhetni lehet 
a tulajdonossal, vagy a Fogadó kiadó- 
hivatalában.

Nagy vidéki városban j
; jómenetelü kocsma füszerüzlettef. s  

fa- és termér.y kereskedéssel I
1 egybekötve, házzal együtt eladó. Szűk- 8 
; séges tőke 6000 korona. A címet meg- € 
1 mondja a kiadóhivatal. 3 - 3  S

Ü z le te la d á s .
Temesváron egy étterem és ivószobából 
álló jóforgalmu ven d ég lő i üz
let az összes berendezéssel, más válla
lat miatt eladó. Vételár: 2400 kor. Ház 
bér: 1600 kor., 3 év, 2 havi szerződés 
sel. Bővebb felvilágosítást n/ujt - 
H U T H  JÁ N O S  vendéglős 
Temesvár, Nándor-tér 3. az.

VENDÉGLŐSÖK NAPTÁRA 1908.
~  M e g j e l e n i k  é s  s z é t k ü l d e t i k  1 9 0 7 .  d e c e m b e r  2 5 - é n .

•m  m —  — ■

A vendéglős iparághoz tartozóknak ez a fontos és nélkülözhetlen kézikönyve a szakba vágó b o rá sz a t i  é s 
p in cé sze t i k ö z le m é n y e k e n ,  a naptári és szépirodalmi részen kívül tartalmazni fogja a b o r -  é s  ita l
m é ré s i t ö rv é n y e k ,  az engedély és fölebbezési ügyekben intézendő k é rv é n y e k  és b e a d v á n y o k  ösmer- 
■ tetését, továbbá a „jó  m a g y a r  k o n y h a *4 ételeinek készítési módját.

I S K O L A .

A  „ V e nd é g lő sö k  Nap tára44 egyik fontos és érdekesebb részét a községi (városi) hatóságokhoz, a pénzügy- 
igazgatóságokhoz és a minisztériumokhoz intézendő kérvények, beadványok é s fö lebbezések mintái fog
ják képezni, melyek fölöslegessé teszik, hogy bizonyítványok beszerzése, italmérési engedély elnyerése és 
egyéb kérvények megírása végett vendéglős és kocsmáros máshová forduljon. Ezzel lesz kapcsolatban a 
„Pincér nyelvtan**, mely négy nyelven: m a gya r,  fran c ia , a n g o l é s  n ém e tü l ismerteti az 
idegen (külföldi) vendégek látogatásánál szükséges szavakat és mondatokat. Ennek az érdekes résznek a 
befejezőjét fogja képezni az ételek nevét ismertető, újból átdolgozott és kibővített h á ro m n y e lv ű  é te lszó tá r.

A  „ V e n d é g lő s ö k  N a p t á r a "  egyes p é ldánya inak á r a : 3  k o r o n a  lesz és megjelenik decem ber 

- 2 0 - ik a  körül úgy, hogy m inden rendelő decem ber 25 -én  m ár kézhez fogja kapni. ----------

Megrendelések a FOGADÓ kiadóhivatalába (Budapest, Rákóci-út 13.) intézendök.

fl „Vendéglősök Naptára11 részére Hirdetések okíóöer 3 i-ig Déleinek föl.
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Jó forgalm ú
szép m egélhetést b iztosító  kisebb ven
déglő nagy a lfö ld i városban betegség miatt 
eladó Évi bér (egész házzal) 450, illetve 
300 frt. Cim aiadóhivatalban.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevő feleknek 

nyújtunk.

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válaszbélyeg 
ellenében értesíti a kiadóhivatal.

Étterem , sörc^arnok uagytorgalmu vidéki 
városban (megyei székhelyen) — visszavonulás 
miatt — eladó. Vételár 5Ó00 frt.

K ávéház, nagy-forgalmú bácskai városban 
a legmodernebb s izléscscb berendezéssel 
eladó Vételár 20 (húsz) ezer korona, mely 
összegnek 60°, o ka fizetendő a vétel alkalmá
val Évi bér 800 (nyolcszáz) korona. 41

Eladó szálloda. Balatoni téli és nyári 
jómenetü szálloda, étterem, kávéház és 10 
szobával, jutányosán eladó. Évi bér a terhek
kel 2000 frt.

N agy  forga lm ú a lfö ld i város főterén 
lévő és évi 250 hl. sört fogyasztó „vendéglő és 
sörcsarnok“  jutányos föltételek mellett átadó. 
— Vételár. 5000 kor. Évi bér . 1800 korona

N agy  erdé ly i városban egy a laktanyák 
mellett lévő jó  menetelő kávéház és vendéglői 
üzlet — más üzlet miatt — jutányosán eladó. 
Vételár 4000 kor. házbér 2000 kor.’ Az üzlethez 
a sörgyár 1000 koronával járul.

Kávéház, élénk forgalmú nagy városnak 
a legjobb pontján, betegség miatt eladó. Vételár 
7000 frt (melyből 2000 frt. az üzletre teher.) 
Házbér 2400 frt. —  melyből 360 frt. visszaté
rül. Átlagos bevétel 50 —GO frt.

Élénk forga lm ú n a gy  községnek egyet
len szállodája, jómenetellel, jutányosán átadó.

F0GAD0 HIRDETŐ.

Iliit* Gyula Bua**"*-
Horváth István g & 'tS S ÍírS S S S
Fodor^Berci Gellérthegyi „Kioszk" nagy vendéglője:

Budapest 
Pock Ferenc „Keres: s-pók" vendéglője, közel 1

ödéje Veszpren

A JO R  B A L A Z S
GYŐR, Széchenyi-tér. A győriek bevásárlási forrássá.

fztd'^emffn:
Grünhut Gábor „Sárga csikó" vendéglője , kóser 

étterme : Baja Mátyás-király tér.
Sümegit Géza vendéglője, Cemétc-fürdö.
A FOGADÓ „ALMANACH*1 ja  (vendéglős sza

kácskönyv, 3 nyelvű étel sz A tar) megrendelhető a 
.Fogadó- kiadóhivatalában. Ara 2 korona.

B enraí A lbert j s S f & f t S S i
Fried Salamon ..Kis korona * vendéglője. Nyíregyháza. 
Harró Ferenc vasúti vendéglője és szállodája, Alvinc.

wany V  -
J,j Kazincy utca 82.

Wilhelm Jakab 
Szayer Antal Aranyszarvas szállodája, Apatin.

trausz Jakab 5 s ls A « f ‘»5 lSSiíB
I vendéglős és kocsmárosok megkeresésére az .nnal 

-  Tapolca

Budapest, VII., 

állomásnál, Léva.

ntézkedlk. I.akiiéi

15 ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszköz- //. 
lendö bevásárlásaikat előfizetőinek ^  

(jl teljesen díjtalanul intézi a „F Ő 
ZI GADÓ“  kiadóhivatala, Budapest, 
j* «  V ili. kér., Kerepesi-ut 13. szám. :: flj

£LLiJ0M.z8..iH: KELEMEN ADOLF
\  \  \  B U D A P E S T , V. KÉR., C5ÁKI-UTCA 2a. / /  f

LITTLE  WONDER
eredeti amerikai s ö r s ü r itő  és 
frissítő gépek.

TELJES SÖRAPPARATUSOK
elismert legkitűnőbb a m er ik a i 
felszereléssel.

JÉGSZEKRÉNYEK KOMÁRVÁNNyAL
nagy jégmegtakaritás, egészségügyi 
szempontból a legtisztább, legtartó
sabb és a legolcsóbb berendezés.

COMPOUND CLEANING
a leghatásosabb sörvezeték és 
edénymosogatópor, mely hideg 
vízben feloldva bámulatos fényt 
kölcsönöz. 10 dobozonként 5 kor.

|  ÜZLET VÉTEL 65 ELADÁSI VÁLLALAT |
Szeged, Bokor-utca 15. szám. jí

^ A  k i  megfelelő szállodát, vendéglőt, kávéházat vagy kocsmát —  az £ 
£  ország bármely részén — v e n n i  vagy e l a d n i  akar. forduljon g
3 =  az e szakban legbiztosabb értesültséggel működő első alföldi ^

4 Üzlet vé te l és eladási válla lathoz |
| =  r— Szeged, Bokor-utca 15. szám.

| 5KULTÉTY LAJOS üzlet vétel és eladási vállalat tulajdonos, tj

Üzleti társ
kerestetik 15 ezer koronával nagy forgalmú 
fogadó, étterem és kávéházzal bíró üzlet
hez. Komoly r.-ílf-i.r.,

a ..Fogadó'" kiadóhivatalában nyerhetnek.

‘ H O C H F E L N E R  GÉZA,  BAJA  '
szállodái és verni el elhe-
1 ■" '1 • .••"/.v-t.t. - n V • tk■ ■ z■ 1 üzletek 

vehetők át és adatnak e l : r —
N a g y  v á l la la t  m ellett ház ven- 

vendéglővel, szatócsüzlettel, b 
3000 fo r in té r t eladó. Vételhez 1500 
fr t  elég;

N a g y o b b  m e iö v á ro s b a n  a nagv- 
vendégiö, 1‘trerem, táncterem s az ösz- 
szes berendezéssel azonnal eladó. Házbér 
10(10 frt-, melyből InO-et a kaszinó 
visszafizet. Vételár: 3500 frt.

E gy  nagy  község 
déglője azonnal bérbevehető; . .. :
WOO frt.

i  Nagy vidéki varasban
f  jiimenetelü kocama füszerüzlettel. 
f  fa- és term ény kereskedéssel
3  egybekötve, házzal együtt eladó. Szük- 
1  séges töke 6000 korona. A a: ■
«  mondja a kiadóhivatal. 2 -3

Ki akar férjhez menni?
Csinos, intelligens füpincér, ki 10 ezer koroná
val rendelkezik, házasságra lépne egy 18 20 
éves, lehetőleg fogadós, vendéglős e i . 
Hozom ány m egklvántatik . Fényképpel 

..Titoktartás beosület" 
jeligével továbbit a „ Fogadó‘ kiadóhivatala.

K ávéház
Budapesten, a belvárosban 15 óv óta 
fennálló h írneves Jó reg g e li és 
é jje li üzlet, betegségi viszonyok miatt 
azonnal eladó potom  áron. F.vi ház
bér — 3 évi szerződéssel —  1000 frt. 
■ . Bővebbet = = = = = = =

S T A R K M A N N  J Á N O S  kávésnál,
IV., Aranykéz-utca 1. szám.

=  Vendéglőt, =
j ó  f  orgal  m u t

keresek megvételre, kisebb városban, vagy 
jó  községben. Ajánlatokat „Vevő" jeligével a 
kiadóhivatalba kérek. 2—3

I^iadó bérház.
Egy szállodának nagyon alkalmas épület I 
— tekintettel a szá llod a  h ián yra  és [  
a  vá ro s  roham os fe jlőd ésére, — I 
mely Székelyudvarhelrnek legjob helyén, I 
a fö-uteán áll. k iadó, ese tleg  örök- I  
á ron  e ladó Az alkalmas épülethez az I 
emeleten 10 és a  fö ldszin ten  8 szoba, | 
azonkívül konyha, pince, jé gve rem , 
kert, istá lló , stb. szükséges helyiség 
tartozik. Cim megtudható a ^Fogadó-1 | 

k iadóh ivatalában.
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ORSZÁGOS

ENDEGLÖS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

A MAGYAR VEN ÉGLŐS- ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP 

A BUDAPESTI KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK,
í  SZABADKAI SZÁL OÁSOK, UENDÉSLÖSÚK, KÁVÉHÁZTULAJOQNQSQIf ÉS  KOCSMÁROSOK EGYLETE. AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZÖ- ES ELHELYEZŐ EGYLET 

H I V A T A L O S  L A P J A .

ctés ' Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. S,erl l" /i" és laptulajdonos: Szerkesztősé" és kiadóhivatal.
Negyedévre 3 kor._________________________  Flór Győző. Budapest, V ili., Rákóci-ut 13. sz

Üdvözlet. Lapunk t. előfizetői és 
olvasóinak, a szerelet napjai, a kará
csonyi ünnepek alkalmából, üdvözletün
ket es szerencse kivánatainkat fejezzük 
ki A »Fogaddá szerkesztősége és kiadó- 
hivatala.

Újévi számunk az eddigi újévi szá
moknál is nagyobb és változatosabb 
tartalommal fog megjelenni. A terje
delme' iapba a Fogadó rendes dolgozó
társain kívül a mi szaktársadalmunk 
ösniert férliai fognak irni. Azon t. szak
társainkat, akik előfizetésükkel már 
régebb idő óta hátralékban vannak, 
kérjük, hogy ezen ügyüket szíveskedje
nek rendezni, nehogy a következő lap 
elküldésében változás vagy elmaradás 
álljon be.

A Vendéglősök Naptára megjelent 
és de.-. 20— 25-re minden rendelőnek 
a kezében lesz. A » Vendéglősök Nap
táruk az előzőleg hirdetett 3 koronával 
szemben 1 kor. 60 fillér. Megrendelések 
a »Fogadó« kiadóhivatalába intézendők.

Előfizetőinkhez. Azon t. előfizetőin
ket, akikhez az elmaradott előfizetésnek 
ezen évben való rendbehozalala iránt 
levélbeli kérelmet intéztünk, ezúttal is 
kórjiik, hogy kötelezettségüknek eleget 

látralékukat szíveskedjenek ki
egyenlíteni, amennyiben a lapnak ugyan
csak kötelezettségei vannak.

Felnőttek oktatása . . .
A letagadok emlékkönyvébe. —

III.

'  a:i egy ugynevezelt »anyaipartár- 
. mely évtizedek óta áll fenn s 

bog, »anyává« avanzsáltatták, annak
tub, Kínképpen az a célja, hogy a töb- 
bá o tulajdon gyermekének mond-
ba- k. bs itt meg kell állnunk egy 
ke' t. Ezt az »anyaiparlársulat« címet
az’ 11 :idták a "Szállodások, vendéglősök 
és -sinárosok ipartársulatának,« kik
,, . • *gy áll a dolog - nem szívesen 
■atJ ha ennek az anyának a gyer- 

fejlődik, ük a levezetést ugyanis 
magyarázzák, hogy a néhány év 

. ónálló "Budapesti kocsmárosok
1Ph. ■'•'Ulala« azokból került ki, kik az 
err: : öreg társulatból kiváltak. Innen

ingy ok magukat az any.(joggal 
sz nék felruházni és az általuk kép

zeli gyermekei egyszerűen agyonütni.
Hát ez bizony nem igen dicsérendő 

szerepe egy anyának.
De mert a gyermeket agyonütni nem 

lehet, — mert nem hagyja magát, hát 
mozgásba hozzák a szócsövüket es apró, 
kicsinyes s céllévesztett eszközökkel 
nekirontanak annak a fiatal ipartár
sulatnak, mely dolgozik s melynek a 
munkája nem üres szólamokban és 
nagyképűsködésben merül ki Ez a fiatal 
ipartársulat azért is kényelmetlen nekik, 
mert ennek munkálkodása megmutatta 
az érdekelt szakköröknek, hogy szak
mánk fejlődése érdekébén igen is lehet 
és keli tenni és ezáltal nekik, kik az 
anyaimádásnál egyebet ?em lettek, — 
a munka vált kötelességükké. Ez pedig, 
amint maguktartása elárulja, nagyon 
kellemetlen reájuk nézve.

Az igaz-ág kedvéért kél dolgot kell 
konstatálnunk. Az egyik az. hogy a be
csületben megöregedett Szállodások, ven
déglősök és kocsmárosok ipartársulata« 
nem képezi senkinek az »anya-társula 
tát’>, kivévén természetesen azokat, kik 
az emlőjén táplálkoznak, mert nem a 
kiváltak alapították az uj társulatot, 
hanem azok, kik az öreg társulatról 
megállapították, hogy nem tesz semmit 
a közép- és kisebb vendéglősök javára. 
(De a nagyokéra sem.' A másik tény, 
amit konstatálnunk kell, abból áll, hogy 
vagy két év óta ugv tesznek, mintha 
tennének valamit. Vakulj magyar!

Így pl. a Pécsett tartott közgyűlés 
előtt nyolc nappal küldöttségileg tisz
telegtek a pénzügyminiszter előtt vala
mely ügyben, hogy a közgyűlés előtt 
órahosszat beszámolhassanak erről 
az egyetlen egy tényről, mint vala
melyes nagy és lényeges dologról, melv- 
lyel szakiparunkat előbbre vitték volna.

Két év óla veszekednek lapjaikban 
a fiatal ipartársulattal, támadják veze
tőségét, gáncsolják tevékenységüket, 
kifogásolnak mindent, amit ez az ipar- 
társulat a szakipar érdekében jónak 
lát tenni. Sehogy sem tetszik az anya- 
imádóknak, hogy itt élet fejlődik, hogy 
itt tevékenység van, mert az reájuk 
nézve »igen rossz» példaadás; mert t. 
i. nekik is kell »valamit« tenniük. És 
((tesznek" is !

Mióta a ((Budapesti kocsmárosok ipar 
társulata" a szakkongresszusok által 
mozgalmat teremtett, azóta az öreg tár
sulat vezető és ügyvezető férliai hosz-

szahb jelentésben számolnak be mű
ködésűkről a társulat és a szövetségük 
közgyűléseinek. Fokozottabb ténykedésük 
a cifra, sallangós és nagymondásokból 
összeállított «jelentésekben» merül ki és 
abban, hogy a gyűléseken egymásnak 
elismerést és köszönetét indítványoznak, 
a banketteken pedig a kölcsönös öndi
cséretekben túllicitálják egymást. Ls ez 
az egész amit tesznek és nagyon talá
lóan jellemezte ezt a játékukat tavaly 
Bokros Károly szaktársunk Miskolcon, 
mikor ugyanis azt mondta: »Uyen 
jelentéstel még egy hordáregylet 
sem számolna he.»

Azáltal, hogy az öreg társulatot vagy 
talán inkább annak oszlopait feltik a 
,,letűnéstől“  s áltól, hogy a szakkörük 
bizalma nagygyá fogja fejleszteni a 
fiatal társulatot s reájuk s mesterséges 
módon fenntartott szereplésükre a csen
des kimúlás vár, — olyan lázas ál
lapotba jutottak, hogy még tudatosan 
is állítanak valótlanságokat, tudatosan 
tagadnak le tényeket és jobb meggyőző
désük ellenére egyszerűen hazudnak.

De ezzel csak ók (őrödnek, ez csak 
n-'kik okoz fejtörést Mások mosolyogva 
nézik ezt a kínos vergődést.

Ha a nagy magasságból lenézve, azt 
mondják, hogy minden, ami a földön 
van. mindent, amit a fiatal és életerős 
ipartársulat a szervezkedés és szakmoz
galom munkaanyagául rövid idő alatt 
rendszerbe szedelt, tőlük származik, 
t i.az öreg társulattól, hál akkor kérdjük, 
hogy hát hol van az eredményük V! 
Hiszen ma-holnap még tagjaik sem 
lesznek! Hol van a bizalom, amit a 
feltalálásra és cselekvésre képzelt sza
badalmuk nekik szerzett? Hol vannak 
elért sikereik ? Hiszen évtizedek óta 
kizárólagossági joggal felruházott sza
badalmuk volt szakmozgalmaink veze
tésére. Mit tudnak felmutatni > Azt 
legfeljebb, hogy aggsági gyengeségben 
szenvednek

EGYLETEK SZÖVETKEZETEK

A brassómegyei vendéglősök szer
vezkedése. (U j megyei ipartár- 
sulut) Brassói szaktársaink zajtalanul, 
egész csöndben végezték el azt a munkát, 
amely a lokális bajaik javítása és meg
szüntetésével kapcsolatosan az általános 
nagy érdekek ügye megoldására, a közjó 
céljához vezet. Lacina Győző szaktár-
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sunk, aki az országos szabadkai kong
resszuson a brassói vendéglősök kikül
döttjeként szerepelt, eleget tett a rábízott 
kötelességnek, amenn\iben a szabadkai 
kongresszus céljairól hűen tájékozta és 
ennek érdekében tömörítetté és cselek
vésre birta szaktársait. A szervezkedés 
nagy munkáját egyébként Korkert Ru
dolf szaktársunkkal együtt végezte, aki
nek elnöklésével ugyancsak 65 vendég
lős e hó 2 án alakuló gyűlést tartott Az 
alakuló gyűlésen, miután Lacina Győző 
beszámolt a szabadkai kongresszuson 
szerzett tapasztalatokról, Forkert R. 
és többek felszólalására kimondták a 
»  Brassomegrei fogadósok, vendég
lősök, kávésok és kocsmúrosok ipttr- 
társulutau megalakulását s az immár 
kész és némileg módosított alapszabályok 
jóváhagyási fölterjesztését határozták el. 
Brassói szaktársainknak ez az alaku
lása annál örvendetesebb, mert három
féle anyanyelvbelieket egyesit közös 
szakbeli munkára és testvéries együtt
működésre. Sok szerencsét kívánunk 
szaktársainknak üdvös munkájukhoz- 

Pincér-egylet Pozsonyban. A po
zsonyi pincér-betegsegélvző miután va
gyonával az á t. niunkásbetegsegéhzö 
pénztárba olvadt, a volt egylet tagjai 
uj egylet alapítását határozták el. A 
pozsonyi pincérség és pedig Ambrus 
József és Kern Endre ottani föpincér 
szaktársaink buzgúlkodása folytán meg 
is felelt ezen elhatározásának, ameny- 
nyiben ;<Pozsonyi pincér-önsegélyző és 
mcnház-egyleu címen kimondta áz egy
let megalakulását. Az uj egyleti alap
szabályokat Dr. Kozma Gábor egvl. 
ügyész még a múlt hó folyamán ter
jesztette föl a miniszterhez. Az egylet 
tagjai az alapsz jóváhagyásáig a köz
jótékonyság és a menház ügyére vonat
kozó teendőket a már előzőleg létesült 
«Asztaltársaság»-ból folyólag gyakorolja 

Jegyzőkönyv. Felvétetett az Aradi 
pincérek segélvző- és elhelyező egylete 
190/. évi december hó 3-án az egyleti 
helyiségében (Salac-utca 3. sz. a.) tar
tott választmányi üléséről.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felol- 
vastatván és hitelesíttetvén, Horváth 
Bajos elnök a jelen nem lévő pénztár
nok helyett a pénztári előterjesztést 
mutatja be, mely átvizsgáltatván, egy
hangúlag jóváhagyatott. 2. Elnök felol
vassa a városi tanács határozatát, mely
ben Demeter dánosnak az egylet ellen 
tett feljelentését elutasítja, mint alapta
lant. 3. Gombássy Sándor véletlenül 
kimaradt tag miután hátralékos tag
dijait befizette, az egyletbe egyhangú
lag felvétetett. 4. A választmány elha
tározta, hogy a hátralékosokat dijaik 
lizetésére körlevélben felszólítja és fel
hatalmazza az elnököt, hogy a kik ezen 
felszólításnak eleget nem tesznek, a 
dijakat az alapszabály szerint hajtsa be. 
Egyúttal Hajnal Károlynak 20 kor. se
gély hosszú betegségére kiutalni határoz- 
tatott. 5. Elnöki előterjesztésre a választ

mány Schwartz Vilmosnak a tagdijak 
beszedéséért 10 kor. utalt ki Továbbá 
meghatalmazta elnököt, hogy az iroda
vezetőnek esedékes 80 kor. fizetése va
lamint a negyedévi házbér (90 kor.) 
kiutalása iránt a takarékpénztárnál in
tézkedjék. 6. A tisztségéről lemondott 
Singer Henrik száinv. biz. elnök helyett 
Ungár P'erenc póttag és Bátori János 
v.-tag helyébe Belik István rendeltetett 
ki. 7. Elnök jelenti, hogy Fischer Adolf 
a vendégi ipartársulat irodavezelője 
ellen beadott vádat elejtette, mivel 
az ünnepélyesen bocsánatot kért és ki
jelentette, hogy sem az egylet, sem az 
elnök személye ellen perrel nem támadt 
Flnök eme vád elejtésével is jelét adta 
annak, hogy a vendéglősök ipartársula- 
tával nem kivan ellensége- viszonyban 
lenni. Indítványozza, hogy mivel az^ed- 
digi viszálykodás sem az egyleteknek, 
sem egye eknek nem érdeke, ezt meg
szüntetendő, az egyesület kérje föl még- 
egyszer az ipartársulatot, hogy a két 
testvér testület érdekében vegyék lel a 
tárgyalásokat és hozzák közelebb egy- 
má'hoz ezen egyesületek tagjait. A vá
lasztmány az indítvány értelmében ha
tároz és az átirat megszerkesztésével az 
elnököt bizza meg. Miután a választ
mány még a »Fogadó« előfizetése ki
utalására és az 1908-ki »Vendéglösök 
Naptára megrendelésére vonatkozólag 
határozott, elnök az ülést berekesztette.

Az orsz. nyugdijeg:ye;.ületbe Delim 
Samu utján újabban a következő tagok 
léptek be: Székely Dániel pincér, Deb
recen. Kozma Énok portás, Debrecen. 
Draskovich József pincér, Zsolna. 
Sebestyén Lajos pincér, Zsolna. Né
meth Lajos pincér, Debrecen.

A Budapesti Kocsmárosak Ipartarsulata
hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j ,  II. 2 0 . sz. a. van.

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn, 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari- .adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Ullői-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó11 utján közöltetik. — Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Január hó 3-$n, pénteken délután 
4 órakor az ipartársulat tagjai, szokásos 
pénteki összejövetelüket, az ipartársulat

elnökénél, Janiim  Károlynál, (VI Pod- 
manicky-utca 21. Gyár-utca sarkán) 
tartják, ami régi szokás szerint cgv- 
szersmind újévi tisztelgés lesz. A m ; át 
tagjai felkéretnek, hogy minél na  ̂ .hb 
számban vegyenek résztaz Összejőve ,_n.

Vendéglősök Naptára 1908-ra. A 
»Fogadó« kiadásában megjelenő \ en- 
dégh-sök Naptárát az ipartársulai ta
goknak ajánljuk. Változatos és a ven
déglős szakmára fontos köziemén , két 
tartalmaz. Áru 1  kor. 60 tiII. Meg
rendelhető a »Fogadó« kiadóhivatalában.

Pénteki összejövetelek.

A legközelebbi társas Összejőve: k. 
(uzsonnák) sorrendje. — Összejövetel 
m in d ig  délután 4 órakor. Deceml er 
20-án: Gömbös Lajos vendéglőjében IV., 
Városház-utca 10. —  1908. Január 
10-én: Kerekes Pál vendéglőjében, 
IX., Mester-utca 61. — Január 17-én: 
kovács Ferenc vendéglőjében, IX , Li
liom-utca 10. — Január 24-én : Jankó 
Ferenc vendéglőjében, Ullői-ut 24. — 
Január 31-én : Sznuer István vendég
lőjében V il i , Szentkirályi-utca 4.

Helyreigazítás. Az ipartársul a ha 
belépett uj tagok névsorából, sajnálatos 
tévedésből, Hussy Antal kocsmáros 
szaktársunk neve kimaradt, amit ezen iel 
helyreigazítunk és igazoljuk, hogy a ne
vezett szaktársunk is követte a jó pél
dát és belépett a társulatba.

Ihász György és a Jóbarátok társasaga.
A következő levelet vettük:

Tisztelt szerkesztő url
Becses lapjának folyó hó 1-én u; g- 

megjelent 28-ik számát s abban a Kar
valy Gábor ur által irt s Ihász György 
úrral foglalkozó cikket is elolvasva, min
denekelőtt fogadja a lek. szerkeszt- és 
cikkíró ur szives köszönetemet, hogy 
csekélységemet nekem nagyon jól ŝö 
barátságos és meleg hangon említi n

Minthogy azonban említett cikkbe’; az 
állittatik, hogy Iliász ur velem ir a, 
illetve aláíratta azt a javaslatot, e- 
lyel a budapesti kocsmárosokal ért -ú- 
lyos sérelem orvoslása és a helybeli i: ir- 
társulat egyesülésének kezdemény* se 
érdekében, mint a jó barátok társa- fá
nak elnöke a Gundel János úr ve/ se 
alatt álló anyaipartársulathoz beny it
tam, a kötelességem az igazság ér lé
ben ezennel kijelententi, hogv -zen 
állítás téves informátion alapul. -rt 
ennek megírásában, vagy megirat, an 
Ihász szerkesztő urnák semmi sze 
nincs, s ez ügyben neki csupán i a 
szerep jutott, hogy a javaslatot la ;. uan 
kiadta

A javaslat keletkezése ugyani- kö
vetkező :

Midőn október végén szokásos sze- 
jövetelünket Kamarás Mihály őr
sünk vendéglőjében tartottuk v 0,t 
F. I. ur, társaságunk egy nem adég-
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- óreg tagja, felolvastatta a kocsmák- 
i. sorházakról és pálinkamérésekről 

a .otott és kormányhatóságilag is jövá- 
hagvott fővárosi újabb szabályrendeletet, 
melynek rendelkezéseiből értesülve arról 
a «ulyos sérelemről, a mit a koesmá- 
ros szaktársaink szenvedtek, nyomban 
elhatározták, hogy a szabályrendelet 
megváltoztatása és a három ipartársu- 
lat egyesülése érdekében a szükséges 
lépéseket megtesszük.

A javaslat megírására maga F. 1. ur 
vállalkozott és ezt, mint máskor, ugv 
most is önzetlenül, mindnyájunk meg
elégedésére teljesítette.

Tekintetes szerkesztő ur! Bizonyára 
meg fog bocsátani, ha az alkalmat 
megragadva, most egy más dologra is 
kitérek.

Nagyon kellemetlenülérintett már eddig 
is és érint folytonosan azon modor ben
nünket, melyet Ihász ur lapja a kocsmá
ra-ok ipartársulata s annak tisztelt el
nöke irányában tanúsít, és miután lehet- 
nekegyesek, kikazt hiszik,hogy erre < í un- * 
dél János ipartársulati elnök üres tőlünk, 
a Jóbarálok társaságától nyeri Ihász ur 
a biztatást, ez okból kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy úgy Gundel ur, mint 
sokan mások, igy én is nem egy össze
jövetelünkön figyelmeztettük nevezett 
barátunkat és kértük arra, hogy hagy
jon fel örökös támadásával, melylyel mi 
magunkat soha nem azonosítottuk és 
nem is fogjuk soha, mivel a mi törek
vésünk egymást megbecsülni, egymással 
jó viszonyban maradni és ha lehetsé
ges iparunk jól felfogott közös célja 
érdekében egyesülni.

Midőn pedig tisztelettel kérem, hogy 
ezen soraimat becses lapjában köz/é- 
lenni méltózíassék, hazafias tiszteletlel 
ás üdvözléssel maradok kész hive,

Steiner Pál vendéglős 
mint a Jóbarátok elnöke.

Szakvélemény és bírálat.
■I szabadkai kongresszusról.

A « Magyar Vendéglős és Kávés Ipara 
november elseji vezércikkében »szaksze- 
rüen igyekszik bírálni a szabadkai 
kongresszus napirendjén letárgyalt ha
tározatokat. Ez a cikk, amily mértéken 
feliii e.árulja a szaktudás bőségének 

épp oly lyrai hatást kelt mind- 
n felsíró érzelmes hangulatával, 
hol kesereg mint az elégia, hol 

’i g, mint a rapsódia, de mindenik 
ódában oly tökéletes lyrai költe- 
mely méltó volna a megzenési- 

pedig szerzője előrebocsájotta, 
árgvilagosan, egyéni és érzelmi 
ntumok nélkül akar Írni. 
inkább érzelmes, mint értelmes 

■ *orba veszi a szabadkai kong- 
határozatait és csúfos kudaro- 

■rkölcsi csődnek nevezvén azokat 
elmélkedik, hogy azon pont, 

szerint »italmérési engedélyt kizá- 
az italmérései fogta1 kozó kocs- 

* és vendéglős kaphasson« — nem

hiáj
unta

csap 
ha í v-

A.
birá

elég világos azért, mert nem mondja 
meg, hogy a kizárólagossági jog az 
italmérés melyik ágá-u vonatkozik: a 
korlátlanra-e ? a korlátoltra-e > avagy 
mind a kettőre r Aki e kérdássel a ven
déglős-ipar érdekéből már foglalkozott, 
az minden magyarázat nélkül tudja, 
hogy a vendéglős-iparnak olyan tér
vényre van szüksége, mely az italmé
rési jogot kizárólag ezen ipar űzői 
számára tartja fenn. Arról van tehát 
szó, hogy nem elég védelme iparunknak 
az 1899. év XXV. t. c. b. S-a. Ezt 
pedig kivihetetlennek azért tartja, mert 
a kereskedők és szatócsok "kézzel-Iábbal 
fognak ellene tiltakozni. Mintha bizony 
nem láttunk volna már a kereskedők és 
szatócsok részéről oly kézzel-Jábbal való 
tiltakozást is, mely olyan cikkekre vo
natkozó rendelet ellen irányult, mely 
nem is egv kereskedelmi cikket utalt a 
fűszeres boltból a gyógyszertárba.

Mindez szerinte azt rt is kivihetetlen 
és még kérni is képtelenség, mert az 

f állam jövedelme apadhatna általa. 
Hiszen ma is ugv van, hogy a községre 
kivetett italmérési jövedéket ott, ahol 
például csak egy ital mérő szatócs van, 
a szatócs űzeti: amely községben kocs- 
niáros van, ott a kocsmáros fizeti: 
ahol pedig vannak italrnérő kereskedők, 
szatócsok meg kocsmárosok is, ott a 
forgalom arányában az összes italmérők 
fizetik. Minő változást szülhetne tehát 
az, ha a kocsmároson kívül más nem 
mérhetne bori ? Az állam károsodását 
ez semmi esetre sem okozhatná, mert 
azt senki sem óhajtja — hanem eltűnne 
az az egészségtelen verseny, mely feli
dézte a néppusztitó italok szomorúan 
nagy forgalmát.

A kongresszus többi, majdnem vala
mennyi határozatát a vendéglősök or
szágos szövetségének programmjábol 
kisajátitottnak jelenti ki. A magyar 
vendéglős-iparnak nem programúira, 
hanem törekvéseinek meg valósítására 
van szüksége. Ne tetszel t volna a 
szövetségnek a felvetett kérdéseket 
képtelenségeknek, lehetetlen és meg
valósíthatatlan ábrándoknak minősíteni, 
hanem folytatta volna érettük a küz
delmet, úgy nem lenne most oka a 
féltékenykedésre. Az a szabadkai «gyü- 
lekezet» birja és bírni fogja minden 
magyar vendéglős rokonszenvét és tá
mogatását mindaddig, mig igaz zászló
vivője marad érdekeinek. Senki sem 
kívánhatja a vendéglősöktől, hogy azt 
tekintsék legönzetlenebb szószólójuknak, 
aki megszólja őkel azért, mert saját 
érdekükben mozgolódnak és hivatott 
Útmutatójuknak azt ismerjék el, aki 
visszatéríteni akarja őket azon útról, 
mely boldogulásuk felé vezet.

Ezt a cikket a "Somogymegyei 
Vendéglősök L>pjw közölte legutóbbi 
számában, amit azért mutatunk be ol
vasóinknak, hogy lássák, milyen a vé
leménye a'z elfogulatlan és független 
szaklapnak a szabadkai kongresszus

határozatai fölött, miután az elfogult 
és függő helyzetben levő (pausalirozott 
■'szakiapok« véleményét már ismerik.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Újévi üdvözlések. oBoldog újévet !* ei- 

men, a t. előfizető és olvasó-közönsé
günknél szokászos újévi gratulációk 
számára, a most következő újévi szá
munkban szintén rovatot nyitunk Azon 
t előfizetőinknek, akik újévi üdvözletü
ket ebben a rovatban közöltatni óhajtják, 
figyelmébe ajánljuk, hogy eziránt leg
később e hó 27-ig szíveskedjenek intéz
kedni. Az újévi üdvözlések dija a 
szokászos 2  korona.

A Vendéglősök Naptára. A «Fogadó» 
szakkönyvtárának alapját képező •Ven
déglősök Naptára- megjelent és szét
küldése e hó 19—20-án kezdődik ugv, 
hogy december 25-re minden rendelő
nek a kezében lesz. A ■ Vendéglősök Nap
táradnak az egész vendéglős-szakmára 
kiterjeszkedő érdekes közleményeit, 
mind ismert és kiváló szakférfiak írták 
és ugyancsak mind szakemberek tol
lából való a pincészet-borászathoz 
tartozó és fontos útbaigazítást képező 
többi apró közlemények is. Az Album 
és szépirodalmi rész, valamint a * Pihe
nőben') érdekes és kacagtató dolgai a 
szintén szaksajtó ismert munkásai 
tollából kerültek ki. A *V. Naptárát*) 
mely fontos szakbavágú és érdekes 
tartalmánál fogva egy szakember könyv- 
tárából sem hiányozhaük, az előzőleg 
hirdetett 3 koronával szemben 1  kor. 
00 fillér-be állapította meg a „Fogadó41 
kiadóhivatala A »V. Naptárát« a Fogadó 
előfizetői a pénz elöleges beküldése esetén 
bérmentve kapják. Nem előfizetőnek a 
^Vendéglősök Naptáráraa 2 koronába 
kerül. Megrendeléseket kérünk a„Fo- 
gadó“ kiadóhivataliba intézni.

Tisztelt előfizetőinket, kiknek múlt 
és a mai számunkkal postautalványt 
mellékeltünk vagy levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta- 
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vaunak. —  Barátain
kat és ds mer őseinket kérjük, hogy a 
-Fogadót" szíveskedjenek körükben 
terjeszteni.

Boda főkapitány ur figyelmébe. A
külső VII. kerületbeli kocsmárosoktól 
panasz érkezett hozzánk az István-uton 
lévő 17 sz rendőrségi őrszoba ellenőre 
ellen, ki valóságos sportot fiz a kocs
márosok feljelentésével és megbirságol- 
tatásával. Min ti hogy neki mindig »igaza« 
van. sok zaklatásnak, üzleti háborga
tásnak s bírságolásnak vannak kitéve 
annak a környéknek a kocsmárosai. A 
részletek közlése felesleges, hiszen azo
kat a schneidig ellenőr úgyis tudja és kí
vánatra elfogja mondani feljebbvalóinak. 
Kérjük azonban a főkapitány urat, hogy
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legyen szives azzal a »szigoru ellenőr
rel megértetni, hogy a kocsmárosok 
mégsem arra valók, hogy az amúgy is 
elég nagy adó és egyéb teher mellett 
még folytonos üzleti háborgatásnak, 
zaklatásnak és bírságolásnak legyenek 
kitéve.

Hymen hírek. —  Celldömölkön Torry 
György vendéglős szaktársunk szépmi- 
veltségü leányát, Teruskát eljegyezte 
Fo^ró Lajos tisztviselő Szerencsről —  
Knappé János, előnyösen ösmert szak- 
lársunk eljegyezte Bohn _Teruskát Sze
gedről. — Kiigazítás. Bandi József, a 
temesvári Hungária derék fogadósa Ilics 
Gy. n.-leánya, Strohm Anuuska eskü
vőjéről szóló múltkori hírünk annyiban 
szorul kiigazításra, hogy az egybekelés 
nem december, hanem november 9-én 
történt. —  Mergl Mihály temesvári 
főpincér eljegyezte Noszály Erzsikét, 
Schvartz János zsombolyai fogadós 
szaktársunk unokahugát

A boritaladó. Pénzügyminiszterünk 
az országgyűlés szerdai ülésén a cukor
adó ügyében hozzá intézett interpellá
cióra adott válaszában a boradóról is 
szólt s a többi közt ezeket mondta: 
"A euko;adó leszállításával még nem 
foglalkoztam, mert a bor és husadók- 
kal, elsöbbrendü szükségletről lévén 
szó, előbb kell foglalkozni. Ebből a 
néhány szóból azt lehet következtetni, 
hogy a kormány rendezés tárgyává teszi 
a boritaladót s hogy a budapesti és 
szabadkai vendéglős kongreszuso- 
kon felhangzott eziránti kívánalmak 
minden valószínűség szerint, nemsokára 
teljesülni fognak.

Panasz a ..Közbiztonság** ellen.
Némely vidéki helyen, szaktársaink azon 
panaszkodnak, hogy a ..Közbiztonság14 
(volt Rendőri Lapok) részéről zaklatás
nak vannak kitéve, amennyiben a helyi 
hatóság egyik-másik alantasabb közege 
minden erejével előfizetőnek akarja 
megszerezni a kiszemelt vendéglőst vagy 
kávést, mely esetben természetesen a 
hatóságra való hivatkozás is szóba ke
rül. Tekintettel iparunknak a rendőr
séggel való kapcsolatára, a kényszer 
'latása alatt többen előfizetnek, de van 
rá e.et, hogy néhány vendéglős az elő
fizetés kapcsán az aquiráló r.-közegnek 
erélyesen kijelenti, hogy bár a lapra 
1 4 évet előfizet, de azt az ö címére ne 
küldjék. —  Vidéki szaktársaink figyel
mét fölhívjuk, hogy az ismétlődő hasonló 
eseteket hozzák szerkesztőségünk tudo
mására, hogy a » Közbiztonság« túlbuzgó 
terjesztőit az illetékesek figyelmébe 
ajánlhassuk.

Eljegyzés. Vickó Pál budapesti ven
déglős szaktársunk kedves leányát, Vil
mát, e hó 3-án jegyezte el Jeruse 
Ferenc szerelő. Az eljegyzési ünnepé
lyen több vendéglős szaktársunk vett 
részt, kik jókedvben töltötték az estét. 
Mondanunk sem kell, hogy a jelenvol
tak a jegyeseket elhalniozták jókíván

ságokkal, melyekhez mi is csatlakozunk 
és gratulálunk.

A »po7.sonyi« vendéglősök . .
A »Pozsonyi Pineér-egyletu vezetősége 
átirt a oPozsonyi vendéglős-ipartársulat«- 
hoz, az idei farsang m rendezendő bál 
érdekében, melynek a többi vendéglős- 
pincér bálákhoz hasonló fényes sikerét 
illetőleg fölkérte, hogy a vigalmat a 
vendéglősök és pincérek együtt rendez
zék. Az ipartársulat erre azt felelte, 
hogy szívesen menne bele az ügybe, de 
nem teheti, a tagok financiális állapota 
miatt. Kuriózumként megjegyezzük, hogy 
a pozsonyi vendéglősök a magukénak 
nemcsak Palugyai szállodás és híres 
borkereskedőt i persze nem abban a 
bizonyos borkereskedői értelemben. .) 
hanem Wellisch A. stb. hasonló és olyan 
gazdag vendéglősöket vallhatnak, akik 
a hasonló közös vigalmi költségeket 
még akkor is könnyedén eltudnák vi
selni, ha ahhoz a vigalmon jelenlévő 
egy vendéglős-pincér se járulna. Az 
ö közjó iránti érzésüket azonban nem 
bántja a bú illetve az, hogy financiális 
okok miatt nem mehetnek bilba a — 
szegény pozsonyi vendéglősök . . .

Ferenc bácsi jubileuma. E hó 16-án lesz 
30 éve, hogy Králik Ferenc, az inkább nagyon 
rögös és tövises mint rózsás pincéri pályára 
lépett. Králik Ferenc a hosszú időn át becsü
lettel töltölte be nehéz hivatását és az igán 
munkás és szorgalmas pincéreknek mindig 
mintáját képezte, emellett fölnevelt egy olyan 
szép családot, amely bárki nagyrangu vagyonos 
családfőt büszkeséggel tölthetne el. Most pedig 
megiinnepli azt a napot, amelyiken ezelőtt 30 
évvel a pincérséget megkezdte. A jubileumi 
ünnepnap e hó 16-án lesz, amikor Ferenc bá
csit, akit dacára fiatalos ereje és mozgékony
ságának — a budapesti „Elité* kávéház kö
zönsége 6 év óla igy ismer és részesít köz- 
becsülés és tiszteletben, derék főnöke Kmctykó 
Lajos s a vele együtt működő kartársai tes
tületileg fogják szívesen köszönteni és meg 
lepni szép emléktárgyakkal, (ha ugyan a „Fo
gadó' addig kezébe nem kerül, ami a meg
lepetésen kissé változtatna.) A gratulálókhoz 
mi is szívesen csatlakozunk és fejezzük ki 
köszöntésünket a munka derék emberének, 
Ferenc bácsinak.

Lakoma — pincérek nélkül. Buda
pesten az I. kér. függetlenségi párt, 
alakulásával kapcsolatban lakomát ren
dezet! a pálya-utcai Buzik vendéglőben, 
ahol Kossuth Ferenc, gróf Apponvi 
Albert és Günther Antal miniszte
ren kívül vagy 300 előkelő ország- 
gyűlési kép. és választó polgár jelent tneg. 
Á lakomára 12 kisegitő pincér lett föl
fogadva 4 kor. kisegitési díj és vacsoráért. 
A kisegítők az előteendőket teljesítették 
is, szépén füllentettek, a terítéket, evő
eszközöket, poharakat stb mind felrakták, 
mikor azonban a kiszolgálásra került a 
sor. azzal álltak elő, hogy a 4 kor. 
kisegitési dij kevés, tessék 8 koronát 
fizetni, vagy nem fognak dolgozni. 
El is távoztak, faképnél hagyván a nagy- 
részint már megérkezell vendégeket, 
akiket aztán a rendezőség, de nagyobb 
részint maguk magukat szolgálták ki. 
A lakoma tehát megesett, — pincérek 
nélkül, és talán jobban is esett meg,

abból a szempontból tudniillik. 
egy-két nevesebb és szónoklatáról i- .. •) 
képviselőnek nagyon hálás témát sz-- al
tattak arra, hogy a fővárosi pineé.- g- 
ről nem épen legkedvezőbb vélem ívt 
mondjanak, természetesen némi :• eti
kával is kapcsolatban. Hogy a z ;ián 
politikai vagy más szempontból men: . ue 
előnyös ez az eset a pincérségre, azt : I- 
jék meg azok, akik ismerik az -z 
elején lefolyt szegedi eseményeket, ar; .'ív
ből kifolyólag Szeged egyik első k . 
házában még a mai napon is leán >k 
töltik be a 75—85 frt havi keresetet 
l-iztositó segédpineéri (cutrágeri) ; : fi
sokat.

A Félix-fürdő haladása. Nagyvuad 
amúgy is díszes fürdötelepe, az orszá
gunkon kivül is előnyösen ösmert 
Félix-fQrdő örvendetesen halad elm-c. 
Most került tető alá az ujanépülő di-zes 
szállója, melyben a gyógyszertár is el
helyezést nyer. Az uj szálló 50 vendég 
szobára lesz berendezve. A fürdő derék 
bérlője, Komzsik Alajos szaktársunk 
modern berendezésű és kényelemmel el
látott barátságos otthont fog nyújtani 
a fürdüvendégeknek. — Megjegyezzük 
egyébként, hogy a fürdőben a téli Hét 
is igen élénk. Számos vendége veszi 
igénybe a téli kúrát.

A p ró  hírek. — Betörés. Békésí-sahm a 
vasúti vendéglő III. o. ét'crmeinek főpia r. , 
Halász Imre szaktársunk lakásán a mull 
betörők jártak és feleségének közel 14u0 : :. 
ékszerét elvitték. A szép asszony éks r.-i 
eddig nem kerültek meg. A sötétbe;;. 
Fortshy Tóbiás szombathelyi fogadós sza-aár
munkái, a m. héten sajnálatos esel érte. Ugyan > 
Oroszlán fogadójának vendégszobájában ve
szekedés történt s midőn a közben <-! : ■ 
tedett terembe lépett, valamelyik veszekedő a 
sótartót, lehet hogy tévedésből, a szem k 
dobta, amitől súlyos, bár nem veszélyes - ni 
lesi szenvedett.

Kenyérgyár —  kenyérdrágaság A
székesfőváros nagyérdemű tanácsai ak 
előterjesztésére, mint köztudomású a 
főváros saját üzemében kenyérgv; at 
létesít, hogy a főváros lakossága j és 
egészséges kenyeret kapjon olcsó i ■■ ti
zen. A  napi termelést 25.000kigrann ra 
állapították meg. A gyár építéséin és 
üzernbehelyezésére 525.000 koronát i- 
vazott meg a közgyűlés. Az ügy en 
szaktanácskozás is volt, melyen az - 
osztály előterjesztette javaslatát. y-
ben ki van tüntetve, hogy a kenyérg iát 
keresk. és üzleti szellemben kr k
vezetni. A  tiszta jövedelmet a k gi
alap kapja. A személyzetet szerzi - I. 
felmondási idő kikötésével alkuin . ik. 
Kimondja az előterjesztés, h. az
összes személyzet, tehát a mm ások 
és elárusító nők is az évi nyeri- :nek 
a közgyűlés által megállapított r- biil
százalékos arányban jutalékot k >ak.
Ezzel a személyzetet nemcsak an-
dösitani, hanem az intézmény be
kében serény munkára is br tani
kívánják. A kenyeret húsz e - ^ 
helyen fogják árusítani a vá- í r 
nokokban és a nyílt piacokon. ' zont*
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elárusítóknak is adnak át kenyeret. 
Az elárusítóknál általában figyelemmel 
lesznek arra, hogy első sorban sütő
mesterek, azok özvegyei vagy árvái 
kapjanak elárusitásra a községi kenyér
gyárakból kenyeret. A kenyér ára 
kilogrammonként húsz fillér lesz. — 
Midőn pedig a székesfőváros érdemes 
tanácsa a közdrágaság szempontjából 
ez igen célszerű és fontos eljárásra 
készül, (megjegyzendő hogy a legna
gyobb lassúsággal) a fővárosi pékek, 
a fővárosi sörgyárak mintájára kar
iéiba léptek és közösen megállapodtak 
abban, hogy az eddig 20 fillérért szál
lított ö illetve 7 drb süteményt egy- 
i-gy darabbal alább szállítják, s úgy 
a kenyeret mint a süteményt kisebbre 
fogják sütni. A pékeknek ez a merész 
tette pedig mintha azt is látszana 
igazolni, hogy a főváros áltat tervezett 
kenyérgyárból ha lesz is —  csak nagy- 
sokára lesz valami.

Névmagyarosítás. Ifj. Ptácsek János 
ipolysági vendéglős szaklársunk névé' 
Bárdos-ra változtatta PUcsuk Fe
renc, máramarosszigeti vendéglős szak 
társunk nevét nem Kardos-ra, in. elő
zőleg tévesen közöltük, hanem Kádár-m 
változtatta.
T(irma ! Nürnbergi óriás nemes, édes, hosszú, 
lUtIliül vastag gyökerekben, saját termésű. 
•M-.'ti-nriázsánként 20 borona, 25 kgramm 6

: i 5 kgramm 1'50 koronáért rendelhető 
Kenura nél, Regeteruszka-QarbBzbogdúnyon.

Gyászrovat. Szalóky Imre, ismert 
egri vendéglős szaktársunk nov. hó 29-én 
szivszélhüdés következtében elhunyt. A 
40 éves vendéglőst az ottani vendéglös- 
ipartársulat tagjai és a városi közönség 
nagy részvéte mellett helyezték örök 
nyugalomra. —  Lénk Kajelán, előnyö
se;; ösmert szombathelyi vendéglős, f 
hú o-án öH éves korában jobblétre szen
de; ült. Temetése dec. 5-én, az ottani ven- 
'icglös-pincér egyletek tagjai, a dalárok, 
-a közönség nagy részvétele mellett tör- 

ú’nt. Az elhunyt vendéglősben Lénk La- 
Csíkszeredái fogadós szaktársunk édes 

atyját gyászolja. — Maschansker Al- 
úéd, az aradi Zempléni kávéház bérlője, 
hosszas betegség után jobblétre szende- 

- Wünschberger György aradi 
;i!icér a m. hó végével hirtelen elhunyt. 
' -oielése a Pincéregylet tagjainak ki
vonulása és nagy részvétele mellett 
"Ttént.

Vi ze t  az ö r e g n e k !
— Irta: Kurvaly Gábor. — 

Szervusz Gyurka von Ihász! Hát 
-ak megint találkozunk Gyurka fiam ! 
-1 akarnád sem tagadhatnád, hogy mi 
•gis szeretjük egymást, ha néha-néha 

leselkedünk is egymással, mert akarva- 
“ inakarva, csak találkozunk. A mi 
zerelmünk t. i. olyan, mint azt a la - 
’d legutóbbi számában mondod, hogy 

-zenvedélyes szerelem«, mely a boldog
o t  darabokban viszi tovább. De ez 

aem nagy baj, mert ilyen lapszusok 
ezelőtt is voltak lapodban és lesznek

ezentúl is és mentségedre szolgál, hogy 
nem te irod azokat.

Nagyobb baj ennél az, hogy te, Gyurka 
fiam. egy nyilatkozatodban a »jóizlésü« 
közönség ügyeimében ajánlod a fájdalma
dat. Hiába pedig azért, hiszen tudod, 
hogy én őszinte vagyok, —  inért a 
közönségnek csak van jóizlése, de nálad 
hiányzik, mert ebben a jajgatásodban 
azon siránkozol, hogy téged többféle 
módon bántanak, mikor te senkit sem 
bántasz és ezen a »jóizlésre« tett appellá- 
lás csak úgy hemzseg a legválogalotl- 
lanabb gorombaságoktól. Gyurka fiam, 
a jóizlés nem a szamár tulajdona Ha 
te azt a védelmedre felhívod, akkor 
legalább kell. hogy fogalmad is legyen 
arról. Pedig az teljesen hiányzik nálad.

Sohasem hittem volna azonban,Gyurka 
fiam, hogy te engem is fogsz megtámadni. 
Hiszen itt van Flór és Matsád. A nekem 
szánt nyájasságaidat az ö címükre is in
tézheted Miért bántasz engem, a te cim
borádat, ki irántad mindig jóindulat
tal viseltettem. Azt mondod, hogy »Kar
valy Gábor, rovott múltú kalandor, aki 
egyidőben hirdetési ügynök volt és e 
téren a legnagyobb csalásokat követte 
el.« Hát fiam, Gyurka, az a Karvaly 
Gábor nem én vagyok, hanem való
színűleg valaki más. ki neked hirde
téseket gyűjtött, amiből még most is 
meritsz és a kit nem illik úgy leese- 
püzni, mert annak, mint tudom, hálával 
tartozol.

Tehát fiam. ne légy háládat lan és ne 
keverd össze a te volt munkatársaidat 
másokkal.

Azt mondod, hogy »utoljára« —  és 
ezt a szót kövér hetükkel szedeted, — 
intézel bizonyos kérdéseket Janiira Ká
rolyhoz, Flór Győzőhöz és Matsád .faros
hoz. Erre én, mind aki téged ismer, azt 
mondom, hogy te nem utoljára említed 
ezeket a becsületes neveket, mert a te 
veszekedő természeted nem birja ki, 
hogy ki ne kössél velük. De ha szava
dat megtartod, akkor én is búcsút ve
szek tőled és leteszem a virgácsot.

Azt mondod, hogy a nevezett három 
férfiút becsületében sohasem támadtad! 
És ezzel nagyott mondtál, ami nem 
igaz! Elibéd tartsam azokat a te szen
vedélyes kifejezéseidéi, azokat a mos- 
datlanságokat. azokat a durva sértése
ket, mikkel e három tiszteletreméltó 
férfiút illetted? Ne tagadj le semmit, 
valld be, hogy súlyosan vétkeztél, fejezd 
ki fölötte sajnálkozásodat és én le
szek az első, aki ennek örvendeni fog. 
Mert Karvaly Gábor nem a fegyházba 
való, a hová te öt eltüntetni szeretnéd, 
te kis hamis, (hogy t. i ne Írhasson és 
ne foglalkozhassak a becses személyed
del és a nem becses szamárságaiddal.) 
Karvaly Gábornak van szive, melylyel 
feléd száll, —  ha jól viseled magad

Azt mondod a nyilatkozatodban: 
»Nem irtuk meg Januráról, Flórról. 
Matsádról, hogy milyen magánéletet él
nek, mit és mennyit isznak, hol és mi
kor fordulnak meg« stb. Hát, fiam Gyurka,

ezt elhiszem neked. Bezzeg, ha írhattál 
volna — légy csak egy keveset őszinte,
— hogy támadtad volna őket! Jól tu
dod, hogy mind a három férfiú, kiket a 
kirohanásaid folytonos céltáblájául hasz
náltad, mintaszerű magánéleteit élnek ; 
nem iszákosak és sohasem lódították 
ki őket a kocsmából. Egyebeknek azon
ban már mindennek elnevezted őket. Ne 
tagad, mert rád olvasok 1

Mondd Gyurka fiam, mi okod volt 
arra, hogy majdnem egy év óta bele
kötöttél Janurába, mikor az veled nem 
törődött, mikor az téged nem bántott, 
mikor csak hallgatagon vette tudomá
sul. hogy a világon vagy ? Mit vétett 
neked a koc-márosok ipartársulata, 
hogy a múlt év óta (az első kongresz- 
szus óta) folyton támadod és bántalma
zod. Ennek a társulatnak nincs lapja, 
hogy abban mászszon rád, de van 
egyebe, amivel esetleg felelhetne, amit
— tudom nem köszönnél meg. Hát 
Flórról és Matsádról mi mindent Írtál 
mar abban a te »sajtötermék«-edben. 
Gyurka fiam, ha mindezt be kellene 
venned, akkor megcsömörlenél a saját 
durvaságaidtól.

A «jóizlésü» közönségnél akarsz vé
delmet keresni ? Mi ? És ezt komolyan 
akarod ?! No várjál csak egy keveset, 
majd elibéd tartom azokat a general- 
zaftos kifejezéseidet, amiket éppen ab- 
b in a jóizlésü közönséghez intézett 
nyilatkozatodban használsz. A többi 
közt vannak ilyenek: piszkos kirohaná
sok, piszkos rágalmak, a piszkolúdás 
szó még többször fordul elő.) Azután 
jön az aljas fegyver, a fegvházviseJt 
gazemberek, undok, jellemtelen, nemte
len eszköz, bűn, gyalázat alacsony sár. 
(Ugye Gyurka fiam, van magas sár is.! 
jtáadásul aztán jön még csatorna, ami 
úgy látszik, tetszik neked

Hát ezek a formedvénvek foglaltatnak 
a te nyilatkozatodban, melylyel a «jó- 
izlésü közönséghez# fordulsz. Te tilta
kozol — még pedig ünnepélyesen — 
a szaksajtó ilventén bemocskolása ellen. 
Elhiszem ! Én pedig tiltakozom az ellen, 
hogy annyira ros-zizlésunek tartod a 
közönséget, hogy az ilyen szamárságo
kat bevegye. Nos hát, a tiltakozásban 
kvittek volnánk, drága Gyurka liánt!

Ne mondd, hogy Ízléstelenkedek veled, 
mikor egy másik szamárságodra is fel
hívom nagyrabecsüll figyelmedet. A szó
ban forgó sajtóterméked vezércikkében# 
igy szólsz a <■ képesítés> kérdéséhez: . . . 
hogy a kisvendéglőtök, kócsmárosok, 
akik között legtöbb a jövevény, az 
avatatlan elem stb. Hát ki a jövevény 
Gyurka fiam ?! Ágról szakadt sehonnai:
— ugyebár és mégis igy oimzed a
ki-vendéglősöket és koesmárosokat. 
Utolsóelőtti sajtótermékedben meg azt 
Írtad, hogy a 'Budapesti kocsmáros- 
ipnrtársulat» háta mögött néhány 
tönkrement üzletember áll.' Továbbá: 
hogy ezek «a vendéglős-ipar békebontói, 
pártütöi, ellenségei# Továbbá irod: <Az 
elnök: Janura Karoly évek óla csak
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!'János* név alatt vezetheti egy kis kocs
máját, annyira kifogyott az aprópénz
ből* stb.

De tisztelt ábrázatod elé tarthatnék 
ugyan még több tükröt K  hogy teljesen 
lássad magad abban. — egyenlőre azon
ban eleg lesz.

Es most én kérdem tőled, hogy jóin
dulatú és jóizlésü ember képes-e ilyene
ket Írni, olyanokról és azokról, kik öt 
soha nem bántották V

Es mikor annyi szamárság és rossz
akarat produkálása után még te appel- 
lálsz a jóizlésre, akkor igazán nem te
hetek mást. (bár mást érdemelnél) mint 
hogy feléd kiáltsam: Vizet az öregnek!

Ü Z L E T I  HÍ RE I NK.

Vendéglősök Naptára 1908 ra. A
naptár szétküldését még karácsony előtt 
kezdi meg a »Fogado» kiadóhivatala. 
Azon vem’égtös, kávés, kocsmáros és 
pincér szaktársaink, kik eddig még nem 
rendelték meg, szíveskedjenek azt mie
lőbb megtenni. A  naptár ára nem mint 
előbb hirdetve volt 3 k o r, hanem 1 K. 
60 f. A naptár gazdag, változatos és 
ami szakiparunkra nézve fontos tartalom
mal fog megjelenni.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a • Fogadóié a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, szí
veskedjenek a kiadóhivatalt egy leve
lező-lapon értesíteni.

Újévi gratulációk. Azon t.előfizetőin
ket, kik a most következő újévi számunk
ban a szokásos újévi üdvözletüket 
közöltetni kívánják, kérjük, hogy ez
iránt legkésőbb e hó 28-ig szívesked
jenek intézkedni. Az újévi gratuláció 
ára 2 korona.

Skergula István M-vásárhelyen.
Szaktársadalinunk egyik ismert és te
kintélyes tagja, Skergula István, utóbb 
a s.-a-újhelyi központi kávéház tulaj
donosa. Marosvásárhelyen megvette a 
Rechnitzer Adolf által alapított jóhirnevü 
»Korzó« kávéházat. Skergula szaktár- 
sunk az előkelő színvonalú üzletet e hó 
15-én vette át saját kezelésébe.

Lúgoson a »Magyar királv« fogadót 
Kertész Ármin, a fiumei Szentgyörgyi 
— De La Wille fogadó volt tulajdonosa
100,000 koronáért megvette. Az uj tu
lajdonos üzletét a napokban veszi ál 
saját kezelésébe.

Horváth Dezsőkáveháza. A szabadkai 
Otthon, jelenleg Versendy Gy. szaktársunk 
kávéházának volt alapito gazdája és 
utóbb az ottani Nemzeti fogadó agilis 
igazgatója, e hó elejével átvette a Ká
ról y-köruti »Splendid« kávéházat. Az 
előkelő kávéház derék, vérbeli tulajdo
nosát körünkben szívesen üdvözöljük.

Szutzky János, volt nagykátai ven
déglős szaktársunk, a nógrádmegyei 
Holtan a nagy vendéglőt átvette.

Fogadó megnyitás. Hódmezővásár
helyen a Szarvas-fogadót Németh Kál
mán ismert ottani fogadós, mint előzőleg 
jeleztük, egész ujjan átalakítóita és be- 
rendeztette. A modern szép üzletet Né
meth száktársunk e hó 15-én nyitotta 
meg ünnepélyesen.

Oroszkán, a cukorgyári vendéglő 
bérletét Frindt Lajos kiskunfélegvházai 
vendéglős nyerte el. Frindt szaktársunk 
az ismert üzletet január 1-én veszi át 
saját kezelésébe.

Steiner János vendéglője. A miskolci 
vasúti vendéglőnek huzamosab időn át 
üzletvezetője, Sieiner János szaktársunk 
és jó  miskoleiai ösmerősünk Egerben 
a Szent János-utcai ismert Boros ven
déglőt megvette a házzal együtt. Sieiner 
szaktársunk a jónevü vendéglőt saját 
tulajdonába a jövő évi márciusban 'ogja 
átvenni. Vállalkozásához sok zzerencsét!

Temesváron a gyártelepi sörház 
vendéglőjét Pecol János, utóbb a Her- 
kulesfiirdöi Ottó-étiermek volt főpincérje 
kibérelte, uj vendéglős szaklúrsunk üz
letét saját kezelésébe a m hő folyamán 
vette át. Sok szerencsét!

Bernáth D^zső vendéglője. Szege
den a Kelemen-utcai »Fekete házá
ban lévő Pilseni-féle (Dreher) sörcsar
nokot Bernáth Dezső Rudolftéri ven
déglős szaktársunk a Horváth-féle Ha- 
genmacher sörcsarnoknak is hosszabb 
ideig volt főpincére megvette. A vérbeli 
és előnyösen ösraerl szakember a nagy 
üzletet január-lén veszi át saját keze
lésébe. Vállalkozásához sok sikert kí
vánunk.

T 'vo It Gyula, ismert zalaegerszegi 
vendéglős u. ott a megyeház közelében 
egy uj vendéglőt rendezett be. Tivolt 
szaktársunk ..Polgáii sörcsarnok és ét
kezdébe ismert jó konyhája és borai 
révén máris nagy lendületet vett.

Békéscsabán, a »Vasuti« volt Kakas 
szállodát és ennek vendéglős helyiségeit 
újból eddigi tulajdonosa, Bors Simon 
vette saját kezelésébe.

Schorman István, az aradi Pannónia 
szálloda főpincére és ismert szaktársunk. 
Mézes Istvánnal a csanádmegyei Nagy
lakon épült uj szállodát átvette. Szak- 
társaink az uj nagyszabású fogadót nagy 
kényelemmel és modernül most rendezik 
be és ünnepélyesen «Hungária» címen 
január 1-én nyitják meg.

Friedmann Kálmán megvette Zombor- 
ban a Thökölyi-uteai Csontos Mátyás- 
féle Rákóci fogadót. Az ujan berende
zett üzletét Friedmann szaktársunk e 
hó elejével vette át.

Dávid Sándor kávéháza. Föpincérsé- 
günknek egyik széles körben ösmert de
rék tagja, Dávid Sándor ki utóbb hu- 
zamosb ideig a szegedi vasúti vendéglő 
föpincéri állását töltötte be, megvette 
az ottani Kossuth-kávéházat. Dávid szak
társunk a régi, jómenetü üzletet január 
1-én veszi át saját tulajdonába. Vállal
kozásához sok sikert kívánunk.

Breznóbányán a város tulaju 
képező szállodát Galló Samu e 
elejével átvette. Az uj tulajdonos úgy 
ekkor üzletét a mai igényeknek m 
felelően renováltatta.

Nagybeeskereken, mint lapzártai, 
értesülünk, Neumann P’erenc, a szege 
Kosáulh-kávéház tulajdonosa, megvt” e 
a »Rózsat< szállodát Kováts József szai • 
társunktól. A nagyszabású üzletet e 
tulajdonosa január elejével fogja átvenni.

Rimaszombaton a „3 rózsa11 fogad.: 
Rodós testvérek megvették örökáron 
Az üzletet ez alkalommal uj tulajdonosa 
egész ujan fogják berendezni. A vezeti; 
teendőket Rodós S. volt breznóbánym 
szállodás fogja teljesíteni.

Szegeden a Rudolf-téren levő Bernái I 
féle vendéglőt ifjú Stotzer Ferenc meg
vette, s azt saját tulajdonába decem
ber 15 én fogja átvenni.

Uj fogadós. Horváth József, utóbb 
az orosházai Alföld fogadónak volt de
rék fópincére, ugyanott október hóban 
átvette a Magyar király fogadót, ame
lyet diszesen festve és ujan berendezve 
ünnepélyesen ugyanazon hó folyamán 
nyitott meg. Vállalkozásához sok sikert 
kívánunk.

Nagysuránybán az »0roszlán« fo
gadót Gyürkv József előnyösen ismer 
vendéglős kibérelte. Az ujan rendezet! 
szép üzletet Gvürkv J. szaktársunk sajn: 
kezelésébe december 1-én vette át.

Huzó István kávéháza. Aradon gaz
dát cserélt, Az ismert kávéházat Kaiser 
Lipót vette meg s azt saját kezelésébe 
15-én vette át.

A szabadkai Nemzeti fogadó a u
hó folyamán uj gazda kezeibe keni 
Az aradi Wittman Károlynak e volt 
jóhirnevü szállodáját Schober István, 
ismert fővárosi föpincér szaktársunk 
Horváth Józsefné társaságában vet‘ 
meg. A nagy üzletet az uj tulajdonosok 
a m hó utolsó felében vették át sajái 
kezelésükbe.

Balassagyarmaton a nagyhid-utcá- 
ban Gyürky Lajos ottani ismert ven
déglős, újonnan épült házában egy töbi 
helyiségből álló vendéglőt rendezett Iv 
a csinos, szép üzletet Gyürky sza 
társunk a inult hónapban nyitotta me...

Zomborban, a Jókai-téren lévő „P 
kol“  vendéglőt Hanzmnnn Ignác átve; 
Hanzmann gazda jó  borai és komi 
jával törekszik arra, hogy „Pokol” 
kedveltté tegye.

Kónya Sándor kávéháza. A dói-
cöni Kónya Sándor, ki Budapesten - 
nagymező-utcai Rózsahokor-nak 
derék vendéglőse, — kávés lelt. Kői 
szaktársunk a V i l i , Revicky-tér 
Szentkirály-u. sarkán rendezett be ■ 
csinos kávéházat, melyet e hó ele 
nyitott meg. Vállalkozásához szeren 
kívánunk.

Vendéglő-átvétel. Temesváron i 
belvárosi Griselini-utea sarkán -rő
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vendéglőt Kocsonyny János, volt családi 
vendéglős megvette. Kocsonyay szak
társunk a jónevü üzletet a m. hó köze
pével vette át.

Brassóban Christa Gergely szaktár
sunknak a kut-utcában létesült uj vendég
lőjét kezelésbe Pál Miklósné vette át.

Léván a főtéren levő Weisz féle pa
lotában Schmidt József, ottani ismert 
vendéglős egy nagyobbszabásu étterem 
és sörcsarnokból álló üzletet rendezett 
be. Schmidt szaktársunk ez újabb üzlete, 
jo konyhája s italai révén már is nagy 
látogatottságnak örvend.

Helyeszk&z’és Az Aradi Pincér-Egylet, mint 
előzőleg emliteltük, elhelyező irodáját meg
nyitotta. A helyeszközlés nagyon mérsékelt dij 
mellett történik. Az Aradi Pincér-Egylet elnök- 

a Salác-ulea 3. szám alatt létező el
helyező irodájára ezúton is fölhívja a szak
társak figyelmét.

Karánsebesen a » Zöldfa« fogadó, 
mint tavaszszal jeleztük, nagz átalakí
táson ment át. A régi üzlet ugyanis 
50 szobára bővült ki, nagy kávéháza, 
étterme a fővárosi nagy üzletekhez ha
sonló modern ízléssel rendeztetett be, 
úgy hogy most a karánsebesi Liehtnecker 
Testvérek fogadója egyike a vidéki nagy
szabású fogadóknak.

Olcsó tisztítás. Olvasóink figyelmét fölhív
juk a inai számunkban hirdetett Berger A. 
padló-beeresztési vállalat-krz., mely üzleti- és 
lakás helyiségek tisztántartását a legolcsóbb 
árak mellett intézi.
Helyvaltozások. — Schvehtye 

József Szegeden a Fekete-házban lévő Dreher 
sörcsarnok üzletvezetői állását töltötte be. 
Takács Lajos Kassán a Roya] étterem főp. állá
sú!. foglalta el. Kurticsán Péter B.-Gvulán a Komló 
r' m i ■ főp. állását foglalta el Balogh Ttvadar 
SzombathelyenaSzabáríafogadó éttermi föp. ál
lását, Kemencey K. helyét végi. betöltötte. Pawlik 
János a rutlkai Polgári kaszinó főp. állását 
elfoglalta. Balassa Árpád Déváu a Központi 
fogadó főp állását töltötte be. Dühén Ferenc 
a rózsahegyi Tálra fogadó főp. állását foglalta 
el. Máté Zsigmond H.-m -vásárhelyen Németh 
Kálmán Szarvas fogadója főp. állását töltötte be. 
Temesváron a Koronaherceg fogadóban Tóth 
Kálmán föp. mellett az éth. állásokat Kovács 
Sándor. Gombay István, Székely János, Seper 
Béla, Kovács György, Werner Jakab és Frank 
i! hálv töltik be. A Jletropol fogadó föp. állá
sát Uray Bandi s u. itt a sörcsarnok tizetőp. 
á1!üst Toporeon János foglalták el; a Ladányi 
kávéház és étterem főp. állását Oppeltz József 
ó'Hi be. Hatvanban a vasúti vendéglő főp. 
állását Böhm Lajos töltötte be; mellette az 
'h. állást Zradula Sándor foglalta el. Szege

den a Tisza fogadóban Szveücs Károly főp.
ellett az éth. állásokat Zombory Ödön és 

Grábner Rezső töltötték be A Próféta fogadó 
állását Németh Béla foglalta el. Pátkány- 

nánán a vasúti vendéglőben Skergula Balázs 
mellett a fizetőp. állást újból Temlin 

erenc foglalta el. Nagykikindán a Nemzeti 
.-■adó főp. állását Hencely Jenő foglalta el: u.
: a Városi fogadó főp. állását V- Monus Pál 
ti be. Schausz Mihály Lúgoson a Magyar 
álv fogadó főp. állását fogja betölteni. U itt 
vasúti vendéglő főp. állását Einfall Károly 
-Jalta el. Karánsebesen a Zöldfa fogadó főp. 
ésát Mersdorf Rezső töltötte be U. itt Szaksz 
'„•mond mint s.-pincér működik. Orosházán 
Alföld fogadó föp. állását Hesz István fog- 

jia el; a kávéházi fizetőp. állást Gombkötő 
ály tölti be. A Központi fogadó főp. állását 

■ nkö István tölti be ; a Magyarkirály fogadó- 
az éth. állást Wolfmann Mihály nyerte el.

- r kunfélegyházán az Európa fogadó főp. ál

lását Dajka Eerenc foglalta el. Mezőkövesden 
a Korona fogadó föp állását Lehócky János 
tölti be: u. ott a Rákóci kávéház főp. állását 
Fertő József foglalta el Léván a Nemzeti ká
véház föp. állását Élő Károly foglalta el. Bé
késcsabán a Fiume fogadó főp. állását Mich 
nyay Károly foglalta el. U itt a szobap. állást 
Bernáth József tölti be. Losoncon a Beneth 
ív. Berger) kávéház föp. állasát Polák Hermán 
foglalta e l : a Magyart irály fogadóban Holtóssy 
Imre cs Piánk József éthordók működnek: 
a Vasúti fogadó főp állását Oriovics Károly 
foglalta e l : a Városi fogadó kávéház; föp. ál
lását újból Dienes Kálmán töltötte be: u. ott 
az étteremben Rába József főp. mellett Kör- 
mendy István m. éth nyert alkalmazást. Lú
goson a Magyarkirály fogadó kávéházi főp. 
állását Zopogyán Dömötör foglalta el. Slrényer 
Ferenc Barcson a Korona fogadó főp. állását 
töltötte be Dicker Géza a liptószeutiniklósi 
Hungária fogadó főp. állását töltötte be Bánfi 
Ferenc a nagykanizsai kör ponti kávéházban a 
tekeöri állást foglalta ei. Mayer Vilmos a 
szász városi Transylvania fogadó főp. állását 
foglalta el.

N Y IL T -T É R . * )
Tek. Hercog Sándor vasúti vendégtős urnák 

Csáktornya.
A borszliröt megkaptam és a mai napon ki

próbáltam. Igazán kifogástalan, szépen műkö
dik és kristály tisztán szűr. Gondom lesz rá, 
hogy kollegáimnak be mutassam és ajánljam 

Szigetvár, 1907. december 4-én.
Kátay Lajos 

vasúti vendéglős.

Intelligens képzett: pinc _-*?
ki jelenleg is nagy külföldi üzletben van alkal
mazásban ; üzletvezetői-, fő- vagy szobapincéri 
állást kíván elnyerni s eziránt ezúton fordul 
a t. szállodás és vendéglős urakhoz. Szives 
megkeresések a „Fogadó" kiadóhivatalába 
— kére tn ek -------- —  .

Első a egyetlen nagy fogadója  forgat 
inas vidéki városnak eladó. Komoly vevők 
értekezhetnek a .Fogadó" kiadóhivatalában.

HÉTRŐL —  HÉTRE.

A g ib ic  so rsa .

Aki ismeri a sakkgibic természet
rajzát. nem csodálkozik azon, ha egy 
rósz húzásnál a gibic a játékost egy
szerűen félre löki és Ő maga intézi el 
a hibás húzást. Én egyébként ismer
tem egy ilyen gibicet, aki midőn látta, 
hogy az ő játékosa az ellenfél »lófogása« 
elől nem akar kitérni a királynővel, 
úgy ütötte pofon, hogy menten lefor
dult a székről. Hogy azután egy-kettőt 
ő is kapott —  az már más kérdés. 
Az alsós-gibic helyzete már veszedel
mesebb. Öt az esetleges közbeszólá
soktól szigorú szabályok tiltják s ha 
mésis alkalmatlankodnék, — jaj akkor 
neki. Dacára enrek, mégis többször 
esik meg, hogy a gibic nem birja ma
gát türtőztetni és közbe szól, nem 
törődvén a kellemetlen következmé
nyekkel . . . Schindler Sándor fővárosi 
kereskedő ugyan nem részesült ilyen 
kellemetlenségben, mégis végzetes volt 
rá egy közbeszólás. Schindler S ugyanis

e hó 12-én a József-köruti Újházi 
kávéházban egy két kereskedő és ügy
védbői álló alsós kompániának gibicelt 
s az egyik kártyázó játékát folytonos 
közbeszóiással kísérte. Mikor pedig a 
gibic játékosa még lógósabb hibát 
csinált, magától kikelve kiáltott fö l :
—  Én ezt nem úgy játszottam volna.
—  Többet se szólt, mert a hirtelen 
nagy fölindulástól nyomban megütötte 
a guta. A szomorú sorsra jutott gibicet 
az orvostani intézetbe szállították. 
Temetésén, az ösmerősökön kívül az 
Újházi kávéház alsós játékosai is 
résztvettek.

Karácsonyi ajándék.
Muta-A a V. Naptáriból.

Gáborka fiain, szólott szent Péter,
A magas égben — kösd fel sarudat.
És menj sietve a földre, de csak 
Vigyázz, hogy el ne téveszd az utat.

Hogy mért :J - -ne csacsogj Gáborka, ime 
Ez a csomag mindent megmagyaráz:
A földön lent és pedig Sárszenten,
Egy papot és egy kocsmárost találsz

Tudod, hogy a kis Jézus ma született,
S az ajándékra várnak sok helyen.
Tehát a papnak vidd e csomagot s a 
Kocsin árosnak pedig tiszteletem.

És Gábor Angyal útra kelt s nagy este 
Volt, mire a földre megérkezett; 
Legottapaphoz ment és mint zarándok — 
Egy kis pihenőre kérezkedelL

A pap kártyázott, vagy negyedmagával,
És épen vesztett harminc mogyorót,
Tehát mérges volt és a zarándokhoz.
Nem valami nagy szives szóval szólt.

Alászolgája! — szólt Gábor arkangyal,
S fölkereső a kocsmárost legott,
Ara ott szíves hang szállt feléje mindjárt: 
Szervusz jó testvér, az Isten hozott!

S hozlak eléje azonnal jó ételt.
Pompás bort és finom británikát.
És kinálgatták egyre jó szívvel, hogy 
Itt minél jobban érezze magát.

Látván a szives készséget s jó lelket, 
Gábor angyal fölbontá batyuját,
És a jó kocsrnárosnak által nyujta 
Egy baklós sipkát s egy finom pipát.

Mikor pedig Szent Péternek az égben 
Elmondá. hogy mint volt az esemény. 
Megölelte és nagy nevetve mondá:
— Tudtam hogy igviesz ez kedves öcsém • 

Minden T.

Szerkesztői üzenetek.
Azihi előfizetőink, akik a hozzánk in'ézett levelükre fele 
letelnem kaplak, a saakei-gcs válásit jelen rovatunkban 
laláil atjái. A ezerk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.

A Vendéglősök Naptára b. rendelőinek a 
.Fogadó" kiadóhivatala figyelmébe ajánlja.
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hogy a pénz előleges beküldése esetén a 
naptárt bérmentve fogja elküldeni Az utánvé
tel kapcsán fölmerülő 40— Jő fill. postaköltség 
a rendelőket terheli. — A . Vendéglősök Nap
tára“ 1 K  60 fillér.

R. A Kaposvár. N. b. soraival „Juliskát" és 
Karvaly Gábor üdvözletét vettük. Előbbiért a 
„Vendéglősök Naptára* csinálói köszönetűket 
és utóbbiért Karvaly köszöntését küldi. Egyben 
arra tesz ígéretet, hogy tollát tovább fogja 
recsegtetni.

G. S. Déva. A „ halesz“ körülménynek ok- 
vetien-nei való megokolását szives tudomásul 
vettük és ahhoz a lehető legjobb kívánságai
kat fejezzük ki. Üdvözletünket is — E. E N.- 
Szombat Az Orsz. nvugdijegyl igazgatósága: 
Bpest, VII., Wesseiényi-utca 4. alatt van. -
S. K. cime: Bpest, Brisztol szálloda étterem. 
— D. F. Rózsahegy. E —r vendéglősre vonat
kozó nézete alaptalan. Ilyesmivel illetni, vagy 
ilyet állítani valakiről nem szabad, pláne ha 
annak egyéniségét vagy működését még hírből 
sem ösmerjük. Egyébként illető utóbb huza- 
mosbban Kassán főpincéreskedelt. — K. S. Dés.
T. L. cime: Kisbér, Koniárom-in. H. FSze- 
ged. Hírek a végső minutábau érkeztek: meg
felelő rovatban jött. Paprika szallaghirdetése 
naptárban jön. Büröc címét pontosan kérjük 
megírni. Szives üdv. V. K. K-margit. Férje 
ezelőtt 12  nappal járt fönt szerkesztőségünk
ben : jelenlegi címét nem tudjuk Hasonló szi 
vés üdvözletünk. — M B. Eger. Az ügy rend
ben, levél megy'. — S. F. Lapokat küldtünk. 
Üdv! — R K. N.-Becskere'c B. ujéves kivá- 
nata ugyan még korai, de azért szívesen^ 
vettük és hasonlóval viszonozzuk. Közlést be
iktattuk. — S. L. Z -egerszeg. A dologban 
tévedés van, azonban nem a mi részünkről: 
megfelelő tájékoztató megy. Szives Üdv!

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban között hnletések (eladásoki kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly Qzletverö feleknek

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válaszbélyeg 
ellenében értesíti a kiadóhivatal.

Étterem, sörcsarnok uagyforgalmu vidéki 
városban (megyei székhelyen) — visszavonulás 
miatt — eladó Vételár 5ÓD0 £rt.

Élénk forgalmú nagy községnek egyet
len szállodája, jómenetellel, jutányosán átadó.

Elaöó nagy vendéglő. Magyarország 
egyik legalkalmasabb és exisztenciát biztosító 
nagy nyári (és téli) kiránduló-vendéglője, elő
nyös töltétel-k mellett átadó. Vételhez öt 
illetve háromezer írt. szükséges.

Káveháx tuladunai megyei székhelyt ké
pező élénk forgalmú városban 35 40 frt. át
lagos napi bevéte'lel eladó, vagy' 2000 Jrt. 
biztosíték mellett napi elszámolásra átadó.

Eladó vendéglő és kereskedés. Nagy 
alföldi város egyik élénk forgalmú helyén lévő 
jóforgalmu vendéglő kapcsolatban egy hasonló 
jömenetü kereskedéssel, — nyugalomba 
vonulás miatt — eladó, esetleg bérbeadó A 
veudéglő 200 hl. bort, 6o—7o hl. pálinkát és 
loo hl. sört forgalmaz Vételár 30 ezzr korona. 
Vételhez 20 ezer kor. szükséges. Bérleti ár 
10  ezer kor. Cim a kiadóhivatalban. 13

Eladó vendéglő. Kvi 500 hkl. sör és bort 
fogyasztó vendéglő, melyhez a sörgyár 2000 
kor. előleget ad, Budapest egyik legjobb pont
ján eladó. Vételár 5000, évi bér 3200 korona.

Kávéház eladás. Dunántúli mezőváros 
egyetlen kávéháza, uj, csinos berendezéssel 
eladó. Vételár 2400, házbér 600 korona.

Étterem és sörcsarnok. Budapest egyik 
fotgalmas kőrútján jömenetü étterem és sör- 
csarnok eladó. Vételár 2O.000 kor. Évi bér 
6000 kor.

Nyo-natott Hedvig

H ird e tm é n y .
A Nagyváradi pincér-egylet vezetősége 

tudatja a .szakmabeli érdekeltséggel, 
miszerint :

Ingyenes helyközvetitö irodáját, Ka
pucinus-utca 5. sz. alatt (helyi és 
vidéki telefon 706. sz.-mal) f. évi de
cember hó 5-én megnyitotta.

Az iroda elhelyez minden a vendéglői, 
szállodai és kávéházi szakmához tar
tozó, féríi és női álkaimazoltakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése 
ingyenes !

A női alkalmazottak tehát, nem egy- 
í°tí tagok elhelyeztetésükért a következő 
dijjakat fizetik :

Szoba-felügyelőnő 10 koronát, 
főzönő, konyhai v. kávéházi felirónő 
5 koronát, konyha kézileány 2 ko
ronát. Minden mellék dijjazás adása 
vagy' elfogadása szigorúan tiltva van.

A Nagyváradi pincéregylet mint Ma
gyar nemzeti (tehát nem nemzetközi 
szociáldemokrata) alapon álló erkölcsi 
testület, működését kiterjeszti, Magyar- 
ország területére.

Tehát épugy rendeléseket bárhova, 
illetve bárhonnan elfogad és azokat a 
a legnagyobb pontossággal eszközlendi.

A fenti személyzetet illetőleg meg
jegyeztetik, hogy elhelyeztetést csakis 
egyleti tag nyerhet, tehát tartozik je
lentkező előzőleg az egyletbe belépni 
illetve jelentkezni.

Tagdíjak:
I. oszt. fő- és fizetöpincér 3 kor. II. 

oszt. éttermi, kávéházi segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-sö szállodai kapus 
2 kor. III. oszt. borfiu, kávéslegény 
csapos és száll, bérszolga 1 kor. 20 fill.

A női alkalmazottak elhelyezési dij
jakat az elhelyezés alkalmával azonnal 
tartoznak lefizetni.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órák d. e. 10— 12-ig, 
d. u. 3— 5-ig rartalnak. Tasár és ün
nepnapokon d. e. 10 12-ig.

A nők és férfiak részére külün-külön 
helyiségek állanak rendelkezésre.

Levél és sürgönyeim: Pincér-egylet 
Nagyvárad

Kelt Nagyvárad. 1907. dec. 5-én.

Katz Jakab Kriszta Sándor
irodafőnők. elnök.

F0GAD0 HIRDETŐ
Ezen rovatban 4 sorig terjedő .ardetések díjjá évi 24 

korona. Előfizetőknek ugyanez 12 koronába kerül.

Illits Gyula " s *  lv- Ti-
Horváth István S S K tí& fc rE ÍS t
Fodor Berci Gellérthegyi „Kioszk" nagy vendéglője 

Budapest

Pock Ferec „Keresztes-pók" vendéglője, k ;, 
vasúthoz.

Béni* Lajos Kaszinó vendéglője, étterme 
rödéje Veszprém, főtér.

fA J O f i  B A L Á Z S l ü s z e r k  e r < i -  
k e d é s e  -----

i GYŰR, Síéthinii-lér. l  győriek hiálírláti firrj.s

Engel Károly
Griihut Gábor „Sárga csikó" vendéglője. 

étterme : Baja Máiyás-király tér.
Sümegit Gér a vendéglője, Ceméte-fiSrdő.
A FOGADÓ „ALMANACH14 ja  (vendéglő- 

kácskönyv, 8 nyelvű ótelszótár) megrendelne 
„Fogadó" kiadóhivata'ában. Ara 2 korona.

Benrad Albert jESFSÜ'SSSi £ :
Fried Salamon „Kis korona • vendéglője, Nyircgyk.

vendéglője és szállodája, Alt.r: 
vendéglős kartellen kívül iü: 
>szikvizgyára>, Budapest, VI1.

Wilhelm Jakab vasúti szállodája az. állomásná 
Szayer Antal Aranyszarvas száll:dája, Apaiin.

Eladó szálloda.
Dunántúl egyik nagyobb és forgalma
sabb városában egy, a mostani modern 
ízlés szerint berendezett uj szálloda, 
betegség miatt eladó esetleg bérbe
adó. -- A jó  helyen fekvő fizletbez 
6 szálló szoba, egy kaszinó, egy 
privát (1040 koronát fizető) lakás és a 
szállodád és cselédek számára megfelelő 
lakások, ezenkívül egy tágas vendég
szoba, egy csinos étterem, külön 
söntés, konyha stb. szükséges helyisé
gek tartoznak. A szálloda ára: ö l ezer 
frt. Évi bére: 3500 frt. Bővebbet a 
„Fogadó" kiadóhivatalában. 1-5

[ladó nagy szálloda.
Élénk forgalmú, nagy városban (megyei 
székhelyen) a nagy szálloda, é tte 
rem, kávéház, ujan berendezve, 
sörcsarnok, gyönyörű udvaráért 
18 ujan berendezett szoba stb. 
szükséges helyiséggel és a berendezés
sel együtt eladó. Bővebbéit a „Fogadó” 
kiadóhivatalában. 1—6

Eladó üzlet.
Egy 26 ezer lakossal biró alföldi va 
rosban egy forgalmas kávéház I ’ 
mellékteremmel, étterem, 5 vendég
szoba, szép privát lakás, befásito'
(és egy nagy veteményes) kert, kugli/, 
nagy jégverem, stb. nagy saroklu 
a házhoz kötött italméiési engedély!: - 
és teljes berendezéssel eladó. Évi űzi' 
forgalom: 52 ezer korona. — Véteía 
64 ezer korona Vételhez 42 esetle. 
32 ezer korona szükséges. Érdeklőd 
fölvilágosilást a „Fogadó" kiadóhival 
Iában nyernek.

Sándor könyvnyomdájában. Budapest, VIL, Dohány-utca 12. szám.




