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Kész a fundamentom.
Az országos vendéglős szövetség 

alakulását előkészítő bizottság január 
12-én tartotta első értekezletét. 
Az érlekezletre aközeli környékbeli, ille
tőleg a pestvármegyei és a szomszédos 
fehérmegyei Bicske vendéglősei és 
fogadósai, akiket előzőleg a bizottság 
tagjaivá választóit, hivattak meg. És 
ezen a gyűlésen a meghívottak kis 
kivétellel mind megjelentek. Kijöttek 
a megye legmesszebb részébe eső : 
Halasról. Majsáröl, Kunszer.tmiklósról 
és az ugyancsak távoli — Kecskemét
ről. Abonyból, Pilisről, Monorról, Bics
kéről sat. A magyar vendéglősség, az 
iparának fontos védelmére és exisz- 
teneiájának biztosítására épülő uj sző 
vétségünk fundamentom kövének leté
telénél gyönyörű szép számmal volt 
képviselve. Akiket meghívtunk, mind 
eljöttek.

Mink, akik a vendéglős gyűléseket 
és értekezleteket annyira jól ösmerjük, 
meglepődtünk, bár kellemesen, az ese
ten, a különböző messze vidékről föl
vonult vendéglősök ekkora — ilyen 
impozáns nagy számán. Hogyan, hát 
lehetséges az, hogy a vendéglősök a 
saját dolgaik iránt ennyire érdeklőd
jenek' Lehetséges az,hogy egy egy szerű, 
bár jól előkészített meghívásra ilyen 
nagy es imponáló, szép tömeg jöjjön 
össze — vendéglősökből' Hihető az. 
hogy ama rettentő nagy közöny ennyire 
;ngedt merevségéből, jéghidegségéböl?

Hát bizony, mindez hihető és lehet
séges. A valóságot, a minden kélke- 
dést kizáró és megcáfoló szép doku
mentumot, mely a jelenlévő vendég
lősök nagy számában nyilvánult meg, 
ott láttuk, magunk előtt. Az öreg 
Fehérló fogadónak nagy, tágas udvari 
étterme egészen megtellett vendéglős 
kartársakkal. Mindenki ott volt, min
denki eljött. Akik pedig mégse jöhet
tek el, drót vagy levél utján küldtek 
értesítést, hogy az eszméhez és a ho
zandó határozatokhoz mindenben csat
lakoznak.

De ugyanúgy csatlakoztak a jelen
lévők is, akik a székesfővárosi 
vendéglősök ipartársulata derék, jó

titkárának igazán közvetlen és kere
setlen szavakkal elmondott beszéde 
után egy szivveí s leiekkel fogadtak 
el és tették kötelességükké az összes 
vendéglősök javára épülő országos 
szövetség dolgát, a tömörülést es szer
vezési munkálatokat. Voltak olyanok 
is, akik a teendőkhöz anyagi hozzá
járulásukat ajánlották fel, amit termé
szetesen a bizottság nem fogadott el.

Mindez pedig é- egyáltalán az egész 
gyűlés lefolyása és az itt történtek 
azt a benyomást tették, hogy a ven- 
déglösseg teljes tudatában van a jelen
legi szánalmas és jogtalan helyzetével 
és most mar maga is a legkomolyabban 
akar és törekszik azon változtatni. 
Tisztában van azzal, hogy az összes 
bajokat szanálni, minden ügyes-bajos 
dolgaikon segíteni csakúgy lehetséges, 
ha valamennyien egybe, egy erős 
testté tömörülnek. És ez az óhaj és 
vélemény a január 12-ki bizottsági 
összejövetelen olyan körülmények mel
lett és olyan formában fejeződött ki. 
hogy must már mi is erősen hisszük, 
hogy nehéz és fáradságos munkáinksike- 
reként a vendéglősök hatalmas és nem 
dü—100. hanem sok ezreket számláló 
szövetsége még ez év folyamán álani 
és működni fog. Az a tegnapelőtti 
gyűlés ennek a hatalmas egyesületnek 
erős és biztos fundamentuma volt.

A bizottsági gyűlésről szóló tudósí
tást alábbi közleményünk adja.

Az előkészítő bizottság értekezlete.
A z nOrszágos vendéglős-egyesü

le t*  létesítésére és az »Országos ven
déglős kongresszus* szervezésére meg
választott nagybizottság e hó 12-én 
délután a budapesti »Fehérló« nagyter
mében tartotta ülését.

Nagy számban jelentek meg kartár- 
saink ugv a fővárosból mint a vidékről, 
hogy a szervezés munkájából kivegyék 
a részüket. Szinte jól esett látni, hogy a 
kartársak annyian érdeklődtek az ügy 
iránt, mely ügy az ö saját ügyük, 
amelylyel azonban a vendéglősök nagyob
bik része eddig mitsem törődött. Az 
értekezleten kifejezésre jutott eszme 
visszhangra talált, a munkára való

akaraterő megnyilatkozott. Alapos a 
remény, hogy a megkezdett szervezési 
munka a vendéglősök javára sikerülni 
is fog. A felszólalások ezt engedik követ
keztetni.

Többen levélben és táviratban mentet
ték ki távolmaradásukat. A n a g y k ő r ö s i  
vendéglősök távirata igy szói: »Csatla
kozunk az országos vendéglős-szövetség 
bizottságához. Szakái Antal.«

Az értekezletről tudósítónk a követ
kezőkben számol be:

A gyűlésen nagyszámban megjelent 
budapesti vendéglősökön kívül vidékről 
megjelentek: Abonyból: tiara János és 
Bobicsek Sámuel: Kist a r c  sh Springer 
József és Stokinger Ödön ; Majsa : Bátz 
Ferenc; Halas: Natkay János; Rákos
palota Búza Antal: Újpest: Vnuk 
Ferenc. Lőrinc János és Theobáld 
Ferenc; Főt: Brandtner Béla: P éce l: 
Schramme! Ferenc és Kontz István; 
Rákoscsaba- Sárközy István, Mezev 
-ándor, Fazekas Béla és Pinkó György; 
Vecséar: Mór Pál; Pilis: Földvinszky 
Mihály; Győmrő: Harsai János és 
Bállá János: Maglód Tabonyi János; 
Bicske : Huszár László és Balázs Sán
dor: Kecskemer Fóldváry Ferenc; 
Sóskút : Kun Mihály B ia : Bálint 
Ferenc: Erzsébet falva. Kocsis György 
Szedlák István es Kocsmáros Ist
ván: ifonor: Stern Jenő: Pilis:
Weisz Miksa; Albert-Irsa: Szeleeky 
György: Rákoskeresztúr: Láng Árpád 
és Ruttkay János: hunszentm iklós  
Szalontay Miklós; Budafok: Strindt 
Ferenc Lajosmizse: Kántor József.

Gömbös Lajos, az előkészítő bizott
ság elnöke szép szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket s örömének adott kifeje
zést a nagyszámú megjelenésért és 
átadta a szót a napirend előadójának 
Szűcs Bélának, az ipartársulat titkárá
nak, aki hosszabb és nagy tetszéssel 
fogadott beszédben ismertette az egybe- 
hivás szükségességét. Rámutatva a  pénz
ügyi mizériákra, konkrét adatokkal 
igazolta a pénzügyi hatóságok túlkapásait 
a vendéglősipar terén A vendéglős és 
kocsmáros közvetítője — mondotta — 
az államnak, ő szedi be a kincstár 
adóját, maga a legjobb fizető alanya. 
Ki van szolgáltatva a termelőnek, bor-
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kereskedőnek és rabszolgája a hatalmas 
sörgyárkartellnek Már pedig hiába ter
me! a gazda, hiába van eladó kereskedő, 
ha nincs kocsmáros, aki azt eladja. 
A pénzügyi hatóság nem ád régi 
kocsmán>snak italmérési engedélyt, de 
ugyanakkor ád a füszerkereskedőnek és 
a pálinkás butikosnak, aki hangzatos 
címmel 6 krajcáron sörrel boldogítja a 
publikumot. Szükséges tehát védelmi 
harcba szállni az ilyen túlkapás ellen.

Az 1906. évben Budapesten tartott 
országos vendéglős kongresszuson már 
pontokba foglaltuk a kívánságainkat és 
élőszóval is, írásban is elétártuk az il
letékes hatóságnak. Egypár hangzatos 
frázison kívül egyéb eredményt nem ér
tünk el. 1907-ben a Szabadkán tartott 
kongresszuson ugyanazokkal a tárgyak
kal foglalkoztunk s a határozatokat me
morandumba foglalva fordultunk a pénz
ügyi kormányhoz, kérve a vendéglős
ipar képesítéshez való kötését és az 
ipartörvény revízióját, valamint a többi 
bajok szanálását. A vendéglősség azon
ban maga a hibás, mert eltűrte hallgata
gon, hogy a finánc, rendőr, a csendőr 
és mindenki felette basáskodjék Ebből 
— nézete szerint — most már elég 
volna. Oda kell kiáltani, hogy eddig és 
ne tovább! Jogot, törvényt kell köve
telnünk, hogy mifelettünk ne a finánc, 
a csendőr és rendőr basáskodjék, hanem 
a törvény  legyen jogalapunk, amire 
támaszkodhassunk. Ezért kell talpra 
állnunk. Szervezkedéssel elérhetjük azt 
és akkor nem fognak bennünket frázis
sal kielégíteni.

Budán is megtörtént, hogy egy régi 
öreg kocsmárosnak nem adtak ital mé
rési engedélyt, dacára, hogy abban a 
házban ital mérési engedély már régóta 
van. Neki nem, de ugyanabban a ház
ban a fűszeresnek igenis adtak. Mit 
csináljon ez a szegény öreg kocsmáros? 
Ez történik Budapesten. Itt a közpon
ton. Hát a vidéken ? Ott, ahol a csendőr 
és a finánc az úristen, a nagyhatalom. A 
budapesti vendéglősök megsokalták eze
ket a komédiákat és a segítséget orszá
gos egyesülés létesítésében vélik meg
találni. És ezért felhívjuk a vidéket, 
akar-e velünk tartani? Az alakítandó 
szövetség majdan védelmet nyújt ba
jainkra. Arra kell törekedni, hogy min
den kocsmáros tagunk legyen.

Mi az érdekeinket nem a kincstár 
rovására akarjuk megvédeni. Nem Ha 
a pénzügyi hatóság nem ad fűszeresnek 
ital mérési engedélyt, ugv a vendéglősön 
nyeri meg, mert a vendéglős több italt 
fog kimérni. Majd a buteliázás okozta 
károkra tért ki Végül felhívja a vidéki 
kartársakat, hogy nyilatkozzanak az
iránt, akarnak-e a fővárossal együtt 
működni.

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd 
után Kántor József lajosmizsei vendég
lős szólalt fel. Örömének adott kifeje
zést az értekezlet egybehivásán. Köszö
netét fejezi ki a vezetőségnek ama 
kijelentéssel, hogy ók szívvel-lélekkel

csatlakoznak a mozgalomhoz. Reményli, 
hogy sikerül a minisztert meggyőzni 
arról, hogy nem egy-két emberről van 
szó, hanem ezrekről.

Kocsis György az erzsébetfalvai 
vendéglős ipartársulat elnöke az ottani 
vendéglősök csatlakozását bejelentve, 
ígéri, hogy minden erejével azon lesz, 
hogy minden egyes vendéglős tagja 
legyen a szövetségnek. A vezetése alatt 
álló társulat nevében jelenti ki csatla
kozását, valamint köszönetét fejezi ki 
a mozgalom meginditásáért.

Jankó  Ferenc budapesti vendéglős 
megköszönte a vidék támogatását és 
kéri a kartársakat, hogy terjeszszék 
az eszmét.

Majd Szűcs Béla a további felada
tokat ismerteti Az elhangzott be
szédekből kiérthető — mondotta — 
hogy a szervezkedést mindenki szüksé
gesnek tartja. Még mielőtt a kongresz- 
szust egybehívnánk, fel kell világosítani 
az otthon maradottakat arról, hogy 
egyesülésben rejlik az erő. Ha ez meg
lesz, úgy a mostani ázsiai állapotok is 
meg fognak szűnni. Odahaza ki-ki hívja 
össze a községi és környékbeli szaktár
sakat és vitassák meg a bajokat; írják 
össze és mint konkrét javaslatot nyújt
sák be a tartandó kongresszusnak. 
Ha a tömörülés sikerül és tudunk 
egy hatalmas, országos központi testü
letet teremteni, minden nagyfontosságu 
kérdés megoldásara meglesz az alap. 
A mostani összejövetel célja az eszme 
megismertetése. Vigyék haza a hirf, 
hogy mi a célunk, mire törekszünk. 
Mondják meg. hogy egy erős köz
pontot szervezünk és ha ez megvan, 
úgy megcsináljuk a szövetséget. Ekkor 
aztán lesz egy testület, mely megvédi 
ezen iparág érdekeit Nem lesz azután 
a vendéglős a serfőzdék rabszolgája. 
És kiszabadithatjuk a szegényebb kocs- 
márost a borkereskedő karmaiból.

Az élénk tapssal fogadott beszéd után 
Búza Antal Rákospalotáról a pénzügyi 
hatóság szertelen bírságolásait teszi 
panasza tárgyává. Kartársak, — mon
dotta — érdemes meghallgatni az én 
esetemet. Megvettem Rákospalolán egy 
régi, 20 év óta fennálló vendéglőt. 
Kértem az it&lmérési engedély átírá
sát — elutasítottak. Megfelebbeztem. 
Erre több Ízben büntettek meg; először 
10. másodszor 80, harmadszor 60 és 
legutóbb 120 koronára. Pusztán ezért 
tagadták meg az italmérési engedély 
kiadását, mert büntetni, illetőleg hará
csolni akar a pénzügyi hatóság. Majd 
a »Kristálv« forrás ellen emelt panaszt, 
mely — szerinte — rabszolgának tekinti 
a vendéglőst, és nem vevőnek. Ez ellen 
akció indítását javasolja! Egyben csatla
kozik a m eg in d íto tt mozgalomhoz.

S ze le tzkr  György Albertijáról szintén 
a pénzügyi hatóság eljárását pertrak- 
tálta. Az én esetem — úgymond — 
még cifrább, mint az előttem szólóé. 
Én 19 évig voltam egy helyütt italmérő, 
s ezután kértem, mivel a házat lebon

tották, italmérési engedélyem áthelye
zését a szemben fekvő házba. Eluta
sítottak. Megbüntettek és eltiltottak az 
italméréstöl. Ám ugyanekkor behajtották 
rajtam az állami, fogyasztási stb. adó
kat. Majd a vásárokra adott engedélyek 
ellen szólt. Csatlakozik a mozgalomhoz 
és azt támogatja.

— Tabonyi János Maglódról ugyanily 
értelemben szólal fel.

Gara János Abonyból az anyagiakra 
nézve kért felvilágosítást, melyet Szűcs 
Béla előadó adott meg. — Kántor 
József a gyűlésről kért tudósítást azok
nak, kik jelen nem lehettek. Szűcs 
Béla a Fogadéban való közlésre figyel
meztet, amit felszólaló tudomásul vett.

Lukács János (Budapest) a fennálló 
bajokról beszélt. Szerinte amit egypáran 
nem tudunk kivívni, azt sokan kivív
hatjuk. Majd hibáztatja a vezetőséget, 
mért nem adott a gyűlés tárgyáról 
neki előzetes és tüzetesebe felvilágosítást, 
mert ő nem tudta, mért jött ide.

Huszár László (Bicske) lelkes éljen
zéssel és tapssal fogadott beszédet 
mondott, melyben a kartársakat össze 
tartásra buzdította. Régi bajunk, — 
mondotta — hogy inkább vádasko
dunk, semhogy összetartva egymást 
becsülve dolgoznánk tettel egymás 
javára. Ne beszeljünk sokat, hanem sze
ressük, becsüljük egymást és cseleked
jünk ! Maga és a fejérmegyei kartársak 
részéről a jövőben való mindenkori tá
mogatást igér. Köszönetét mond a veze
tőségnek az értekezlet egybehivásáért.

Az elnökség részéről Szűcs  Béla 
köszönte meg a vidéki kartársak meg
jelenését, kérve őket, hogy terjesszék 
az eszmét és győzzék meg a kétkedő
ket. Végül a bortermelők mozgalmát 
ismertette, kik szintén a vendéglősség 
rovására akarnak mozgalmat indítani.

Gömbös Lajos elnök köszönetét mondó 
szavakkal zárta be a minden tekintetben 
nagyszerűen sikerült közgyűlést.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmé- 
rosok Ipariérsulata hivatalos közleményei

Az ipartársulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-ut / j ,  //. 2o. sz. a. van.

Hivatalos órák; minden hétfőn, szer
dán és pénteken délután 3—6 óráig.

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

Az Ipartársulat mindennemű hivatalos 
közleménye kizárólag a »Fogadón ut
ján közöltetik.

Jogitanácsot az ipartársulat minden 
tagja ingyen kaphat, ha aziránt az 
ipartársulat irodájához fordul.
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TÁRSULATI ÉLET.

Veszprém. A nVeszprém rárm egyei 
vendéglősök, kocsmárosok, szállo
dások és kávésok ipartársulatao 
legutóbb tartott választmányi ülésén 
állást foglalt a vendéglők létszámának 
emelése ellen és kimondta, hogy a 
meglévő 43 vendéglő és kocsma teljesen 
kielégíti a veszprémi közönség igényeit. 
Határozatukat úgy a p. ü. igazgatóság
hoz mint a pénzügyministeriumhoz 
beterjesztik.

Zágráb A oHorvátországi vendég
lősök orsz. szövetséged elnökének, 
Huzják Mató volt elnök lemondása 
következtében Schmidt. A. Ferenc 
fogadóst választották meg.

A legnagyobb igazságtalanság
Talán nem is felel meg cikkünk címe 

a tárgyunknak, mert annyi igazságtalan
ságot követnek el a vendéglőssel, hogy 
igazán nehéz megállapítani, melyik a 
nagyobb és melyik a legnagyobb igaz
ságtalanság, amit elszenvedni kénytelen. 
Mindebből azonban egy ténykörülmény 
biztos, t. i. hogy mindaz, amit vele tesz
nek, pénzébe, sokszor igen sok pénzébe 
kerül, nem ritkán egész vagyona, vagy 
annak tetemes része esik áldozatul, ha 
az utolsó percben nem gyakorolnak vele 
szemben méltányosságot A méltányos
ságnak gyakorlása a pénzügyministerium 
vaskezére van bizva. Ha akarja teszi, 
ha úgy akarja nem teszi. Az érdekelt 
vendéglős bizonytalanságban leledzik, 
nem tudja, hogy mikor vonjak el tőle 
az italmérési engedélyt Törvény nem 
védi. Egy kis befolyása a konkurenciá
nak elég. hogy kálváriát járassanak vele, 
anélkül, hogy annak okát megtudná.

Ennek előrebocsátása után áttérünk 
a tulajdonképeni tárgyra.

Ismételten megtörtént úgy a főváros
ban, mint a vidéken, hogy egy vagy 
több vendéglő vagy kocsma gazdát cse
rél. Az eladó épp oly jóhiszeműen adja, 
mint amilyen jóhiszeműen a vevő azt 
megveszi. Vevőnek nem lehet semmi 
aggálya, ha a háztulajdonossal a bér
letet rendbehozta, hiszen nem uj üzlet
ről, nem üzletszaporodásról van szó. 
hanem csak arról, hogy Péter birtoká
ból átment az üzlet Pál birtokába. Ezt 
az egész világon tiszta dolognak tekin
tik; bejelentik a törvénynek megfelelően 
az illetékes hatóságnál és az adófizető 
polgár nyugodtan folytathatja üzletét.

Amit azonban az egész civilizált vi
lágon természetesnek és a jogrendnek 
megfelelőnek találnak, azt nálunk nem 
tekintik annak, hanem arravalónak, 
hogy azt a vendéglőst, ki ilyen üzletet 
vesz, ha ugv tartja kedvük, agyonsze
kálják, veszélyeztessék helyzetét és bi
zonytalanná tegyék becsületes kenyér- 
keresetét. Már pedig, ha tekintetbe 
vesszük, hogy egy jobbforgalmu üzlet
nek meglehetős nagy szokott lenni a

vételára, elképzelhetjük, hogy milyen 
érzelmeket fakaszt a vevőnél a pénz
ügyigazgatóság azon végzése, hogy nem 
adja meg az italmérési engedélyt, mert 
ott, ahol az üzlet fe kszik , nem szük
séges a  vendéglő ; a közérdek nem 
kívánja, hogy továbbra is fennálljon.

Tehát jól jegyezzük meg: nem uj 
üzletről, nem italmérés szaporítás
ról van szó, hanem rövidebb vagy 
hosszabb idő óta fennálló üzletről. Kérd
jük tehát, hogy az ilyen eljárás nem-e 
égbekiáltó igazságtalanság? Olyan jog 
ez a hatóság kezében, melylyel koldus
botra juttathatja azt a vendéglőst, akit 
akar, vagy akit arra — esetleg külön 
kiszemel. Az esetek gyakoriak es mint
hogy ez az állapot teljesen rendezetlen, 
hát kénytelen-kelletlen bizony ázsiai
nak  kell bélyegeznünk.

Szolgálunk példával is. A Duna jobb
parti oldalán forgalmas és fejlődésben 
lévő úttesten vagy három év óta áil 
fenn egy vendéglő, azóta, amióta az 
illető ház felépült. Tehát engedélyezett 
és kifogástalannak talált helyiségről, 
illetve vendéglőről van szó. Az üzlet 
gazdát cserélt. A vevő öt hónappal ez
előtt kérte az üzletre az italmérési en
gedélyt. A rendőrség kifogásolni valót 
tálalt. Ami tehát 3 évvel azelőtt kifo-’ 
gást nem képezett, az most akadályt 
képezett. A vevő megfelebbezte ezt a 
határozatot, de hajlandónak mondta 
magát az akadály megszüntetésére, ha 
megmondják neki, hogy mit akarnak. 
Azt hiszszük az adófizető polgárnak — 
másutt van annyi joga, hogy az eljáró 
hatóságtól ilyen természetű útbaigazítást 
kérhessen és viszont — másutt köteles
sége a közpénzeken fentartott közhiva
talok orgánumai jóindulatú támogatás
ban részesíteni a hozzájuk forduló adózó 
polgárokat. Ismételjük, hogy ez csak 
másutt van igy, de nem nálunk. A fe- 
lebbezés ugyan még nincs elintézve, de 
az üzletet már betiltották azzal, hogy 
ott, ahol az üzlet fekszik, a közérdek 
nem kíván uj üzletet.

Egyszerre tehát vadonat uj üzlet lett 
belőle, noha 3 évig zavartalanul mű
ködött.

De ez még nem minden, ami az 
ázsiai típust magán hordja.

Azon idő alatt, mig a folyamodó uj 
gazda kérvényének elintézését várja, 
ugyanott ké t uj vendéglő nyílt s  egy  
fűszeres is  nyert korlátolt italme- 
resi engedélyt. Ezek egyikét sem ta
lálták feleslegesnek, hanem csupán a 
régebbi fennálló üzletet. És az igy va- 
gyonilag veszélyeztetett vendéglős bi
zonytalanságban lesheti, hogy felebbe- 
zésével igazságot fog-e találni. Semmi 
biztosíték nincs arra, hogy nem káro
sodik-e, nem-e fogják üzletét bezárni.

Ez az állapot tarthatatlan. Az ilyen 
eljárás ellen a vendéglősök nevében 
tiltakozunk. így nem lehet közigazgatni, 
mert ez nem más, mint játék az adó
fizető polgárok ekszisztenciális érdekei
vel, amit eltűrni nem tartoznak.

A pénzügyi hatóságnak nem áll jo
gában olyan módon a vendéglősöket 
zaklatni és kétségkeejteni. Tessék az 
illető háztulajdonosoknak megtiltani, 
hogy ott, hol a pénzügyi hatóság az ö 
külön felfogása szerint a vendéglőt fe
leslegesnek tartja, a helyiséget vendéglő 
céljára bérbeadja. Itt tessék párán 
csolni -  ha tudnak, de ne a vendég
lőst zavarják ki az üzletből, mert azt 
az üzletet drága pénzen szerezte meg 
ugv az eladótól, mint a háztulajdonos
tól. Ha a háztulajdonosnak joga van 
helyiségét vendéglőnek bérbeadni, akkor 
nem károsodhatik a bérlő, mert nem 
állt fenn tilalom a vendéglő elhelye
zésére.

A pénzügyi hatóság ezen eljárása 
nagy elkeseredést szült a vendéglősök 
köreiben és alig várják, hogy az uj 
kormány elfoglalja helyét. Monstre-kül- 
döttséget fognak meneszteni az uj mi
niszterhez és előadják neki panaszukat. 
Megfogják kérdezni az uj minisztertől, 
hogy jogállamba illő dolog-e és meg
ér gedhetö-e, hogy ilyen módon vegyék 
ki az adófizető polgár szájából a min
dennapi kenyeret. Megkérdezik, hogy a 
vendéglős éppenséggel csak arravaló-e. 
hogy vele szemben büntetlenül mindazt 
az igazságtalanságot el lehet követni, 
amit ebben az országban senki fiává! 
elkövetni nem mernek.

A vendéglősök nem tűrik tovább ez' 
az ázsiai állapotot.

A nyugdijkáté.
Ilyen címmel egy kis füzetkét boc-áj- 

toít közre a nyugdijegyesület vezetősége 
A füzetke, előszója szerint, nepszei ü 
ism ertetés óhajt lenni, mely az egye
sület alapszabályait is >népszerű* mó
don ismerteti. A nyomtatvány átolva
sása után azonban felvetődik ama kér
dés, hogy tulajdon képen mi is akar 
lenni? Alapszabálynak nem az, dacára, 
hogy azt pontonként tárgyalja. Az egész 
aífele hirtelen nyakbaöntés benyomását 
teszi az olvasóra, (már aki elolvassa 
Itt van pl. az első kérdése: Mi a nyug
d íj ? Felelet: »A nyugdíj azon rendes, 
minden hónap elsején, a »szállodások. 
vendéglősök, kávésok, pincérek és kávés
segédek orsz. nyugdijegyesülete* köz
ponti igazgatóságának pénztáránál fel
vehető járandóság, amelynek felvételére 
azáltal »szerzel« jogút, hogy az egye
sület tagjai sorába »lépsz« és a meg
határozott időn át tagsági »dijaidat<' 
pontosan »befizeted«. Ez tehát a nép
szerű ismertetés. De ha jobban átnéz
zük a könyvecskét, egyéb furcsaságot 
is találunk. Legelsőbben az előszóban 
találunk egy kis lapszust. Az egyesület 
keletkezésére nézve ugyanis a következő 
mondatot találjuk: »Tobb mint tiz év
vel ezelőtt a vendéglős- és kávés-'pár 
legkiválóbb képviselőinek és a hazai 
pincérség egy tekin télyes részének 
»is« köszönhette kelet kezesét, k 

Ez kis lapszus különben közönséges
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történelmi hamisítás! Az egyesület
keletkezését az akkori értelmes fő- 
pineéri karnak köszönheti és nem csak 
»is«, hanem egyese gyedül. Különös ez 
a háttérbe szorítása a pincérségnek 
akkor, mikor e káté kizárólagosan a 
pincérség bőrére pályázik. Van itt egy 
másik mondás is: * Engem, ki ott ál
lottam nyugdijegyesiiíelünk eszméjének 
megszületésénei és első alapköveinek 
lerakásánál stb* Sajnálom bár, de meg 
kell cáfolnom ezt a mondást is. Az 
idézett sorok Írója, és kitűnő szaktár
sunk, Bokros Károly szintén tudja, hogy 
az alapozási munkálatok mások érdeme, 
kiktől ezt elvitázni nem lehet, már 
csak azért sem, mivel a szaktársadal
munk értelmes része úgyis ismeri 
őket. Többen voltak és vannak még 
az élők közt, kik igazán fáradsá
gos munkával szerezték meg az első 
alaptőkét. Csodálatos, hogy az egyesü
let vezetősége ezeket mindig és hihe
tőleg tudatosan mellőzi és mások ér
demének tudja be a legfárasztóbb munka 
elvégzését. Bokros Karolynak az egye
sület felvirágoztatása körül kétségtele
nül nagy érdemei vannak, de az úttö
rőket elfelejteni neki sem szabad. Kü
lönösen történelmi dokumentumként nem 
szabad a tényt ellenkezőleg beállítani, 
mert ez hamisítás. Az alapítók már 
igen szép eredményt értek el akkor, 
mikor Bokros Károly az eszme ellen 
cikkezett.

Ennyit az igazság érdekében!
Szerencsétlen és egyúttal szomorú 

maga az a ténykörülmény is, mely e 
káté kiadásai ugylátszik szükségessé 
tette, mert hisz a nyugdijegyesület már 
12 éves múltra tekint vissza és most 
van »káté kiadására« utalva abban a re
ményben, hogy a fíutalság ezután a 
könyv után tömegesen lép be tagul az 
egyesületbe. ízléstelen és nagyképüs- 
ködö a könyv hangja is és amellett 
érthetetlen is. »Fiatal barátaim* cim 
alatti előszóban igy ir a szerző : — h o z 
zátok, kiknek Írtam e könyvet, volna 
m é g  néhány szavam, hogy kérve-kér- 
jelek benneteket: olvassátok e könyvet 
stb !« — Ezzel az atyai, jóbaráti hanggal 
kezdi a szerző. De ez talán szerencséje 
is, mert sem az ifjúság, sem más nincs 
berendezve a félóráig tartó egyes mon
datok megrágására. Különben a fúzetke 
átolvasásakor lesz csak érthető a pin
cérség részéről is alkalmazni szokott 
ama közmondás: — Szabadíts meg Uram 
a jóbarátainktól, az ellenséggel vala
hogy majd csak megbirkózunk!

Egyébként sok szerencsét kívánok 
a furcsa kis újszülöttnek! —as.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .

ÉV elején. Tisztelettel felkérjük a 
»Fog;tdó« előfizetőit, a mi kedves közön
ségünket, hogy az év elejével igyekez
zék rendezni hátralékos előfizetését és 
úgy a múlt évbeni. mint a január 
elsejével esedékessé vált dijakat szíves

kedjék a levél, illetőleg a lap utján 
kapott postautalványon beküldeni. Az 
előfizetési pénzek mint eddig, ezután 
is a »Fogadó« kiadóhivatala, Budapest, 
Rákóci-ut 13. címen küldendők be. 
Buék!

Karácsonykor és Újévkor, jóbaráta
ink és ismerőseink az ünnepi és újévi 
jókivánatokat kifejező levelek és kár
tyák özönével árasztanak el bennünket, 
melyet azonban ép az ez idötájra eső 
túlságos nagy elfoglaltságunk miatt 
nincs módunkban viszonozni. Kedves 
barátaink és szaktársainknak, egyenkint 
és együttesen, hasonló jó üdvkivánatain- 
kat ezen a helyen fejezzük ki. A 
» Fogadó* szerkesztősége.

A bornyllvántartás lezárása. Azon 
kartársaink, kik bornyilvántartásukat 
még nem zárták le, ne mulasszák el 
azt a december 31-ki állapotnak meg
felelően lezárni. A borfel töltésre és el- 
csöpögtetésre hiányzó mennyiség ilyen 
megnevezés alatt a kiadás rovatába 
vezetendő be és a kimért mennyiséghez 
hozzászámítandó. A végeredménynek 
egyezni kell.

Boldog Újévet Ezen cimü rovatunk, 
mint a tavalyi és az előző esztendők
ben, az idén is kétszer kerül a > Foga- 
dóba«: január 1-én és 15-én. Ami 
természetesen azt is jelenti, hogy nálunk 
kétszer köszöntének és pedig e sősorbaa 
azok, akik az újévi üdvözlés közlési 
megbízásukat újév előtt küldik be és 
másodszor azok a szaktársaink, akik 
postai, üzleti vagy egyéb okok miatt 
késtek el eme dolguk elintézésével. 
Vannak ugyan olyanok is. akik a Fogadó 
derék nyomdászainak Szilveszter-napi 
túlságos nagy ügybuzgalma miatt 
tévesen közlődtek, mint pl. Rétit 
Ferenc fővárosi régi vendéglős, akit fő
pincérnek degradáltak, továbbá a bpesti 
Papp Lajos, a két rábaközi Csuty és a 
temesvári Gombások, a zentai Miks és 
még egy-kettő, akiket a tekintélyes 
szép sorból kifelejtettek. Mindezt jóvá 
tenni és helyesbíteni a jelen »Boldog 
Újévet* rovatunk van hivatva, amely
ben t. kartársaink ép oly őszintén és 
kollegiális szeretettel fejezik ki jó 
szerencsekivánataikat. mint ahogy ezt 
az év első napján tették volna. Mi 
ezúttal a kifejezett jókivánságok telje
sedését kívánjuk tiszta szívből.

H ym en h írek . — Fái József piskii ven 
déglős szépmiveitségü leányát Bertát eljegyezte 
Valpatits István székesfővárosi tisztviselő.

Morva Károly, a fővárosi Vígszínház kávé
ház fizetőpincére e hó 12-én tartotta esküvő
jét őzv. Kostyán Jánosné bájos leányával, 
Veronkával, Budapesten.

Orvtámadás a kuruc-nótárlus ellen.
Bizony-bizony nem valami kellemes 
dolog a köztéreni működés, különösen 
annak, aki azt az ideálisan szép és 
nemes célt, a »közjnt«, a mások javát 
és érdekét, igaz szívvel és becsületes 
lélekkel akarja szolgálni. Újabb bizony
ság erre Dávidkó Jánosnak, a kassai 
fogadósok, vendéglősök és kávésok ipar

társulata tevékeny jegyzőjének, az ismert 
és népszerű »kuruc-nótárius«-nak esete, 
me.y őt ugyancsak a társulatának tagjai 
érdekét és jogút véde mező tette miatt 
érte. Kassán ugyanis (mint majd 
mindenütt) az italmerési engedélyek való
ságos tu.tengésben voltak és sokan 
olyanok gyakorolták, akik minden másra 
alkalmasak, csak eme jog gyakorlatra 
nem. A kuruc kocsmárosok jegyzője 
vaskézzel látott a rendesinálá>hoz s e 
nagy közérdekű munkájának meg is lett 
az a sikere, hogy több éraemetlentől el
vonták — kihágás miatt — a jogot. Ezek 
közt volt a »Fogádö« utján ismert Urbán 
szatócs is, aki afölötti boszujában, hogy 
korlátolt italm. és trafik engedélyét el
vonták; Dávidkó János társulati jegyző 
ellen vakmerő orvtámadásra vetemedett. 
Ugyanis Dávidkó nevében és aláírásá
val két kassai kocsmán>snak zsaroló 
levelet irt oly fenyegetéssel, hogy ha 
400—400 koronát nem fizetnek le, el
vonatja ital mérési jogaikat. Ezenkívül 
a pénzügyigazgatönak levelet irt, hogy 
a társulati jegyző a kocsmárosokat 
zsarolja. (Jellemző a finánci észre és 
eljárásra, hogy a másokat névtelen leve- - 
lekben, rágalmazó .és erről ismert ennek jj 
az embernek a rágalmaira a pénzügy- 
igazgató a kir. ügyészségnél hív. fel
jelentést tett Dávidkó e len . . .) A 
kurucok nótáriusa, amint éri ől tudomást 
szerzett, nyomban bűnügyi feljelentéssel 
élt ismeretlen tettes ellen, s mint a fel
jelentés során gyanította, az orvtámadó, 
aki a névtelen zsaroló leveleket irta, 
nem volt más, mint Urbán János szatócs, 
(aki ellen, többek közt a f ogadónak 
is folyik becsületsértési pere) Kiderült, 
hogy úgy a zsaroló leveleket, mint a 
pénzügyigazgalósághoz intézett feljelen
tést i- Urbán tette. A lelketlen orv- 
támadót a vádtanács az ügyész indít
ványára vád alá helyezte. Az ügyész vád 
alá helyezési indítványát itt közöljük:

Másolat: A kassai kir. ügyészségtől. —
— 2 iU7. szám. Határozat; A kassa' m. kir. 
pénzügy-igazgatóság főnöke által csalás bün
tette illetve annak kísérlete miatt feljelentett 
Dávidkó János kassai lakos elleni bűnügyben 
a nyomozást a büntető törvénykönyv lo ], §-a 
1 pontja alapján megszüntetem. — Miről a 
feljelentő m kir. i érizügyigazgatóság főnökét, 
továbbá Dávidkó Ján s és Bihar József kassai 
lakóst értesítem. Indokok: A kassai m. kir.
pénzügyigazgatóság főnöke 8^. főnöki sz. a. 
felterjesztésében azt adja elő, hogy a kassai 
vendéglősök s kocsmárosok i, artársulata, Bihar 
József kassai vendéglős ellen, mivel az ital
mérést engedély nélkül megkezdette, úgy a 
kassai m. kir. pénzügy-igazgatósághoz, mint a 
m. kir. pénzügyminisztériumhoz panaszszal 
élt, Dávidkó János, az említett ipartársulat 
jegyzője, nyilván a panaszokra támaszkodva, 
Bihar Józsefhez a feljelentéshez csatolt 190u. 
évi augusztus hó 3-án postára adott levelet 
intézte, amelynek tartalma az, hogy ha Bihar 
József Dávidkó Jánosnak augusztus hó 5 ig 
400 koronát (levél szerint 200 frt) küld, úgy 
Dávidkó az ipartársulat nevében meglesz min
dent, hogy Bihar József az itatméiési jogot 
megkapja, sőt a feljelentéseket is visszavonja.

A nyomozat során Dávidkó János tagadja, 
hogy a Bihar Józsefnez intézett levelet ő irta 
volna, s azon gyannjának adott kifejezést, 
hogy e levél valószínűleg Urbán János kassai 
lakós kezeitől származik, mert Urbán János



2. szám. FOGADÓ 5. oldaL

vele ellenséges viszonyban van. — Drbán 
János szintén tagadta, hogy a kérdéses levelet 
ő irta volna — Ez okból úgy Urbán Jánostól, 
mint Dávidkó Jánostól jróbairás vétetett. — 
Előbbi az 5, utóbbi a 6 számú jegyzőkönyvben 
foglaltatott. — Beszereztetett ezenkívül Űrbán 
Jánosnak Dávidkó János ellen a kassai m. kir. 
pénzügyigazgatiSághoz intézett és sajá'kezüleg 
írott 213. főnöki sz. feljelentése. — A Dávidkó 
János próbairása a Bihar Józsefhez intézett 
levél Írásától teljesen elütő. — Ha azonban 
Urbán János ( róbairását, valamint a már 
említett 213. főn. sz. felterjesztésének Írását 
hasonlítjuk össze a levéllel, már az első 
pillanatban feltűnik az írások nagy hasonlatos
sága. — Tüzetesebb összehasonlítás után 
pedig minden különösebb szakértelem nélkül 
meg lehet állapítani, hogy a Bihar Józsefhez 
intézett levél írása minden tekintetben teljesen 
megegyezik Urbán Jánosnak a lentebb már 
említett, s kétségbe nem vont Írásaival. — A 
levél írása csak annyi eltérést mutat, hogy 
ennek betűje balra, míg a próbairás és fel
jelentés betíii jobbra vannak döntve. — A 
betűk alakilása azonban mind a három Írásban 
teUe6en ugyanaz. — A levél írása tehát Urbán 
János kezéből származik. — Ily körülmények 
közt, mivel a kérdéses levelet nem Dávidkó 
János irta s a feljelentett bűncselekményt el 
nem követte, az ellene folyamatba tett nyomo
zást annak megemlítése mellett, hogy Urbán 
János ellen külön büntető eljárást indítok, 
meg kell szüntetnem. — Kassa, 1909. évi 
november hó MO-án. Rátz Ernő s. k., kir. 
főügyészi helyettes. — P. h.

E rd é ly i vendég lős s za k tá rsa in k  köz 
érdeRü ügvét támogassuk azzal, hogy ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 2ü—30 fillérrel emelt 
áron) „Borszéki" vizet.

Jótékonycélu Asztaltársaságaink. —
Kolozsváron a »Halado pincérek asz
taltársaságad, mely a múlt év folyamán 
létesült és az egymás közötti egyetér
tést és baráti szeretetet ápolni s az el- 
aggott pincérek vagy azok szegény 
gyermekei gondozását tűzte ki nemes 
céljául, december hó 20-án Márton 
Vilmos szaktársunk Kispipa vendéglő- 
jébén tartotta g\ ermekfelruházási ünne
pélyét, mely alkalommal hat szegény 
gyermeket látott el jó meleg téli ruhá
val, megörvendeztetve azonkívül szép 
karácsonyfával és lakomával. A jótékony 
aszlaltár.saság vezetőségének e nemes 
tényét úgy a nagyközönség, mint a 
szakközötiség szép méltatásban része
sítette.

A  M arosvásárhelyi pincérek asz
taltársasága december 23-án gyönyörű 
ünnepélyt rendezett. Az asztaltársaság, 
mely a múlt hó elejével alakult, életre
valóságának szép tanujelét adta azzal, 
hogy az alakulás után alig három hétre 
hét szegény iskolás gyermeket látott el 
téli ruhával, kabáttal, csizma és sapká
val, mintegy 180 korona értékben. A 
ruhakiosztást díszközgyűlés előzte meg, 
melyen szép számú intelligens közönség, 
hölgyek és férfiak vettek részt. A köz
gyűlésen az asztaltársaság diszelnöke 
Schw eitzer  Adolf ismert fogadótulaj
donos elnökölt és meleghangú meg
nyitójára a »Szegény tanulókat segé
lyező egyesület® titkára: Szer.tgyörgyi 
Dénes tartott nagyon szép beszédet, 
melynek kapcsán elismerését fejezte ki 
a nemes szép célú asztaltársaság léte
sítésén fáradozó: Kiss Kálmán, Stefá- 
n o vszky  Ernő, Lázár L. Adolf főpin

cérek stb. kartársaknak, akik humánus 
és igazi nemes szívre valló ügybuzgal
mukkal e gyönyörű sikert lehetővé 
tették.

Pártoljuk azt ami m agyar és — jó.
A magyar ásványvizek király a, a „Magyar 
Giszhiióli“ i Borpataki Borviz) nincs bent a 
Fekete Mór-féle borviz-karlellban Az Ízben és 
minőségben a csehországi (Mattony-féle) Giess- 
hübler*-rel teljesen egyenlő, sót ennél sokkal 
jobb minőségű Magyar Giszhüblit rendeljük, 
fogyasszuk és ily célból egyik szaktársunk a 
másiknak ajánlja figyelmébe.

Vigalmak. Az ifjú lelkeket kellemes 
lázba ejtő s édes gyönyörbe ringató 
farsangi vigalmaknak bájos időszaka 
elérkezett. Kezdődik a tánc és e kelle- 
metes vigalom kapcsán a rózsaláncos 
eseményeknek szép és nagy sorozata. 
A borzas leány fejekben sejtelmes, szép 
álmok szövődnek, melyeknek szép meg
valósulását a tündérfényes és sikamlós 
báli termek révén várjak és érzik előre 
a — bohó szivek. És amíg mindez igy 
történik, a társas és egyleti körök és 
ugyanígy nálunk, a mi osztályunkban, 
a vendéglős társulatok és pincér-egyle
tek komoly és tiszteletreméltó elnöksé
gei szintén hozzáfognak nagy ügybuz
galommal a szokásos báli vigalmaknak 
nem kis gondot és teendőt okozó ren
dezéséhez. Mert hát, ezek a vigalmak 
elég gondot okozó előkészülettel és teen
dővel járnak, amivel azonban a gond
talan és bohó fiatalság mit se törődik: 
az ő egyedüli gondolatjuk a tánc és vi
galom tényében fejeződik ki, amit persze 
mindenkinek, de annál inkább a bálren
dezőségek komoly elnökségeinek respek
tálni is kell. Az idei vigalmakról a kö
vetkező híreink szólnak:

Vendéglős-bál. A »Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársu- 
lata® az idén is megtartja a mindig 
fényesen sikerülni szokott báli vigalmát, 
melyre az előkészületek már is nagyban 
folynak. A, oszékesfó városiak® bálja (nem 
tévesztendő össze a Gundel-ipartársulati, 
bállal) valószínűleg a jövő hó folyamán 
februárban fog megtartatni.

Sopron. A »Soproni Pincéregylet® 
január hó 11-én tartotta az oltani 
Kaszinó kistermében zártkörű tánc- 
koszoruját. A jól sikerült vigalom tiszta 
jövedelme az egyleti betegsegélyző alapja 
javára fordittatik.
y.'lSzahadka. A »Szabaakai fogadósok, 
vendéglősök és kávésok egylete® január 
16-án a Pest fogadó összes termeiben 
tartja zártkörű táncvigalmát, mely a 
farsangi vigalmak közt mindig a leg
jobban szokott sikerülni. Belépti d ij: 
személyenként 1 kor. 60 fill. családjegy 
(3 személyre) 3 kor. 20 fill.

Pécs. A )>Pécs-Baranyai vendég
lősök és kávésok ipartársulata® f. hó 
19-én rendezi az ottani Vigadó összes 
termeiben mindig jól sikerülő nzártkörü 
bálját« Belépőjegy személyenként: 2 és 
családjegy (3 szem). 5 korona. A tiszta 
jövede em a pécsi pincértanonc-iskola 
és az ipartársulat pénztára javára lesz 
fordítva. A székesfővárosiakat a pécsiek

vigalmán Kaszás Lajos ismert szak
társunk fogja képviselni.

Budapest. Az »Egvetértés Sport Club® 
f. év január hó 25-én, kedden tartja az* 
Andrássy-ut ü5 sz. alatti Bokros-nagv- 
vendéglő termeiben jótékonycélu »tánc- 
estélyét.® Személyjegy 2 kor., családjegy 
4 kor. Jegyek válthatók Bpest VII , 
Wesselényi-utca 18. I. em.

— Fogadók és vendéglők engedélye . 
Budapesten a fogadósoknak és vendéglősüknek 
tudvalévő ipartársulata van, keltő a pesti, egy 
pedig a budai oldalon. Mivel a fogadók és 
vendéglők az engedély megadása előtt a kerületi 
elüljáróságoknak az illető ipartársulat véle
ményét is meg kell hallgatniuk, vitássá vált, 
hogy a pesti oldalon melyik iparlársulatot 
hallgassák meg. A kerületi elüljárók úgy hatá
rozlak, hogy mindig a szállodások, vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulatának a véleményét 
fogják kérni, a székesfővárosi vendéglősök és 
kocsmárosok ipartársulatának meghallgatását 
pedig mellőzni fogják, noha az utóbbi ipar- 
társulat azt kívánta, hogy a kisebb vendéglőkre 
szóló engedelem kiadására tőle kérjenek az 
iparhatóságok véleményt. Ez ellen az állásfogla
lás ellen az ipartársulat a tanácshoz fordult. A 
tanács arra való hivatkozással,hogva szabályren 
delet úgy rendelkezik, hogy az illető iparág 
szerint megalakult ipartársulatokat kell meg
hallgatni, kimondotta, hogy ha egyik vagy 
másik iparágban több ipartársulat van, azok 
mindegyikét meg kell hallgatni Ezért a tanács 
a székesfővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulatának kérését jogosnak ismerte < i 
s úgy rendelkezett, hogy a mikor tisztán szál 
lókról (fogadókról) van szó, az elöljáróságok 
csakis a szállodások ipartársulatát hallgas>ák 
meg, ha pedig vendéglőre kérnek engedeimet, 
mind a két ipartársulatot meg kell hallgatni 
Budán marad a régi állapot: ott csak a budai 
iparlársulat véleményét kell kikérni.

Mi mindent nem kell egy pincérnek 
tudni ? Hildeburghause németországi vá
roskában (afele faluváros) megjelenő 
lapocska a következő hirdetést közölte 
feltűnő helyen:

„Uj vállalatom részére keresek egy 
ügyes kiszolgáló pincért. Az illetőnek 
jó kuplöénekesnek és kitűnő zongora 
játékosnak kell lennie. Az utóbbi ké
pesség feltétlen megköveteltetik. Első
rangú szállodai bizonyitványok szük
ségelteinek. Ajánlatok a kor megha
tározása, magaviselet megjelölése és 
fénykép melléklettel, a lap kiadójába 
19099. sz. í . intdzendők.”

Mi azt hiszszük, a porosz sógornál 
(t. i. a vállalkozónál) a Tokaji Borter
melők Társaságától nagyobb mennyi
ségben rendelt boroknak jól megízle
lése tette ezt a hatást, ami őt ilyen 
fantasztikus hirdetmény közzétételére 
bírta.

Fölvilágosító közlemény. Múlt sza-
munkban »Megint a nyugdijegyletröl- 
cimen szóvátettük a nvugdijintézeti ve
zetést, kapcsolatban Németh Ferenc 
győri fogadós szaktársunk ügyével. Ezen 
közlésünkre az orsz. nyugdijegylet tit
kára helyreigazító sorokat küldött be 
hozzánk, melyben fölvilágositást igyek
szik adni egyes állításokra nézve. A 
közlemény egyúttal arról is fölvilágosít 
bennünket, hogy a nyugdi jegy létből 
nemcsak Németh Ferenc fogadós lépett 
ki, hanem már a győri választmány is 
megszűnt, mely körülmény aztán azt is 
igazolni látszik, hogy a mi derék ezen
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egyletünk iránti rajongás és pártolás, 
bizony-bizony, nem valami magas nívón 
áll. Az pártolja csak és lép be az in
tézetbe, akit erre rábeszélnek, avagy 
kényszerítenek. A közlemény egyébként 
igy szól:

A „Fogadó-* tekintetes Szerkesztőségének 
Budapesten.

B. lapjának f. évi 1. számában „Megint a 
nyugdíj intézetről1' címen megjelent közlemény 
tárgyában az igazság érdekében a következők 
szives közzétételét kérem:

1. A győri nyugdijegyesületi választmány 
az 1906. évben megszűnt, ennélfogva Németh 
Ferenc ur, a győri „Fehér hajo“ tulajdonosa 
fölvilágositás céljából nem fordulhatott egy 
olyan választmány elnökéhez, amely már régen 
föloszlott.

2. Németh Ferenc ur a választmány meg
szűnése óta nem Szeleit tagsági dijakat.

3. Németh Ferenc ur a m. év nyarán le
vélben közölte velünk, hogy hátralékát ren
dezni óhajtja és ebből a célból egy meghatá
rozott vasárnapon hozzánk küldi könyvelőjét. 
A könyvelőt azon a bizonyos vasárnapon reg
gel 8-tól déli 1 óráig vártam, de sem akkor, 
sem máig nem jelentkezett-

4. M. évi október 3 iki levelében kérdezte 
tőlünk, mennyi a hátraléka? Erre 5-én vála
szoltunk.

5. M. évi október 11-én közölte velünk, 
hogy hátralékát tudomásul veszi és azt 14 
havi részletben a tolyóval együtt törleszti, 
amit tudomásul vettünk.

6. Németh Ferenc ur ezek után ahelyett, 
hogy csak egy részletet is törlesztett volna, 
december 22-én bejelenti kilépését és kéri a 
neki visszajáró összeg kiutalását.

7. Mivel pénzösszegek kiutalása csak igaz
gatósági ülésen történhetik meg, annak legkö
zelebbi ülésén, december 29-én 180 kor. 83 
fiil.-t ki is utaltunk és azt N. F. ur címére 
31-éu el is küldöttük.

Amidőn még azt jegyzem meg, hogy N. F, 
ur sem kilépő nyilatkozatát, sem egyéb leve
lét tanukkal nem láttamoztatta, az itt közöllek 
valódisága pedig az egyesület irattárában őr
zött és bárkinek rendelkezésére álló iratokkal 
igazolható, vagyok tisztelt Szerkesztő urnák 

kitűnő tisztelettel 
Nagy Sándor 

a  nyugdijegyeadlet titkára.

A híres boreladó. Lapunk utóbbi 
számában megírtuk, hogy dr. Kern Lajos 
szegedi kir. közjegyzőt, ki Breuer József 
budapesti vendéglős kartársunknak az 
eladott és megfizetett borral adós maradt, 
állásától felfüggesztették és vád alá 
helyezték. Most arról értesülünk, hogy 
a nevezett Doctor ur mindent orendbe- 
hozott«. t. i. oly módon, hogy súlyos 
idegbetegségbe esett és családja egyik 
budapesti elmegyógyintézetben helyezte 
el. Ilyen módon természetesen rendezte 
ügyeit — legalább egyelőre. Adja az 
Isten, hogy mielőbb visszanyerje egész
ségét, hogy azután felelhessen a híres 
boreladásért is.

Apró hireh. Megszűnő nagy
fogadók. Parisban, mint ottani tudósítónk 
irja, a Piacé de l’Opera-téren lévő Grand 
Hotel t 4 ) millió frankért megvette a  Grand 
Magazin áruház tulajdonosa és áruházzá ala
kíttatja át. Ugyancsak az ottani St. Lazare- 
pályaudvar közelébe eső Hotel Terminus-t 
Paris városa vette meg és a pályaudvar ki
bővítésére használja fel. Ezzel Párisnak két 
legnagyobb fogadója tűnik el. — .Megtévedt 
pincérek. Szarvas Andort, aki Hajcsko Sándor 
fi.-mezővasárhelyi főpincérnek 218 Kor. (szoba- 
véuzeket) elsikkasztotta, a szegedi törvényszék 
egy havi fogházra ítélte s mivel nem található, 
orsz. körözését rendelte eL Ugyancsak a

napokban lett letartóztatva lopás és hetörés 
miatt Kis Jenő borfiu, aki Hajcskó S. főpincért 
szintén érzékenyen megkárositóttá.

Gigánylakoúalom . A borsodi, valamint 
a Sajó-tJodrog táji édes-bus nótáknak 
híres hegedűse, R*dics Lajos miskolci 
cigányprímás bájos leányát, Piroskát a 
m. hó 28-án vezette oltárhoz Rátz 
Marci ugyancsak hírneves nyíregyházai 
cigányprímás.

Csak amerikuiasan. Mi ez ? Ha minden 
dolgunkban agyakorlatiasságnak jól megfelelően 
járunk el. Igy ha valamit venn. vagy besze
rezni azarunk, azt nézzük és vegyük figyelembe, 
hogy a saját szaklapunk mit ajánl, kit rekla
mál ? Bor és hozzá tiszta, jó Tokaji — csak 
a Tokaji Bortermelők Társaságától‘ (Tokaj) 
szerezhető be, mint a Fogadó mutatja. .Szűrőt* 
— mellyel a legzavarosabb bor is kristály 
tisztára szűrhető, a Csáktornyái Hercognál, a 
legjobb .szegedi paprika" a szegedi Horváth 
Ferencnél, olyan Ásványvíz, mely az osztrák 
Gieshüblert százszor is fölülmúlja jó minőség
ben (a Magyar Giszhüöli—Bor pataki vízj 
Bpest, Bakács tér 5 sz. alatt, jó alpacca és 
ezüstnemüek a váci-utcai (8. sz.) Hermann
J. A■ híres raktárában, a legjobb biliárdasztalok 
a világh.res Sei/fert Henrik és fiainál szerez
hető he. Továbbá ha .mozit" rendezünk be, 
a győri Váradi kávéshoz, a legfinomabb 
pezsgő miatt pedig — hogy hová ? hát csak 
a Törley pezsgő gyári céghez, úgyszintén 
kecses és tartós szipkákért a bpesti VII., 
8ip-utcai Berkovils Karoly-hoz forduljunk. Jó, 
lithiumos vizet (mely minden vesebajt meg
szünteti a balfi fürdő igazgatóságától és a 
Sulvator vízhez hasonló, de eunél ezerte jobb 
(inért ennek tőszomszédjában fakad) . Szultán 
forrás“ vizet szintén a Fogadóban található 
pontos címnél szerezhetjük be. És igy Málna
szörpöt, kávéházi és vendéglői berendezést 
(sip-utcai Braun Gyulai, önműködő zenét 
Kun Szabónál, előkelő fogadó stb lakberen
dezés ,,Mundus“ (outorvállalat), és mind csak 
ott igyekeztünk beszerezni, ahol a Fogadó 
rnutaija és hirdeti. Rendeleseknel pedig ne 
felejtkezzenek el a Fogadóra hivatkozni.

Gyászrovat. — Miksa Ferenc iugosi 
vendéglős szaktársunk december í-án 
48 éves korában elhunyt Temetésén 
az ottani szaktársak Szabonáry Adoll 
v.-ipai társulati elnök vezetésével testü
letileg vettek részt.

Wentzel József, a pozsonyi Palugyay fog -  
dónak régi 35 éven át szobafőuüke deceinb r 
17-én elhalálozott. Az elhunyt temetésén a 
p. pincér-egylet tagjai zászlóval, valamint a 
fogadó tulajdonosa egész családjával és igen 
nagyszámú közönség vett részL

Berénvi Ferenc Szentes városának 
ismert vendéglőse és derék polgára 
őö éves korában elhunyt. Temetésén az 
ottani szaktársaink testületileg vettek 
részt

Prindl Nándor. Vendéglős szaktársadalmunk
nak egy tevékeny és kiváló tagja Költözött el 
közülünk Prindl Nándor, az ezüsl hadi- és vi- 
tézségi érmek tulajdonosa, az oktogon-téri 
Váradi József éttermeinek hosszú időn át volt 
ismert gazdája e hó 5-én fit éves korában el- 
halálozott. Elhunyt szaktársunkat e hó 7-én, 
llarnjanich-utcai 5. sz. alatti házából temették 
el kartársai és a közönség nagy részvétele 
mellett

Rebling  Alajosné e hó 7-én 18 éves 
korában elhalálozott. Az élte virágában 
— és házasságának í-ik hónapjában 
elhunyt fiatal úrasszonyt e hó 8-án 
délután temették el igen nagy részvét 
mellett. Az elhunytban Nika Antal 
belvárosi vendéglős szaklársunk leányát 
gyászolja.

Eisinger Ferenc. Január 9-én kisérték 
utolsó útjára Eisinger Ferenc budapesti 
vendéglős kartársunkat, ki 49 éves korá
ban halt meg. Eisinger is azok közé a 
sok vendéglős közé tartozott, kik már 
10 évvel ezelőtt győződtek meg arról, 
hogy a vendéglősöknek nincs mit keres
nie a Gundel János ur vezetése alatt 
álló szállodás ipartársulatban és segítette 
megalapítani a mai aSzekesfővárosi 
Vendéglősök és Kocsmárosok ipar 
£ársu/«í«-át. És ennek a társulatnak 
hü és buzgó tagja maradt haláláig 
Temetésén az említett ipartársulat veze
tősége és tagjai nagy számban vetlek 
részt. A társulat gyönyörű diszzászlójá- 
val és babérkoszorúval fejezték ki 
tiszteletüket az oly korán ejhunyt kar- 
társnak. Az oÉbredes« dalárdának tag
jai, kik szintén zászlójukkal jelentek 
meg, mély benyomást keltett gyászdalt 
énekeltek Pabozsni József karmesterük 
vezetése alatt.

Tieber Ferenc fővárosi vendéglős társadal
munk ismert tagja, népszinbáz-ut< ai vendéglős, 
e hó 10-én elhalálozott. Elhunyt szaktársun
kat a közönség és kartársai nagy részvéte 
mellett e hó 13-án helyezték örök nyuga
lomra. Halálát özvegye és kitorjedt rokonság 
gyászolja.

Gelbmun Adolfné Miskolcon dec. 
24-én elhunyt. Halálát férje és egy 
gyermeke gyászolja
T nrm íl Nürnbergi óriás, nemes, édes, hosszú 
IUIIIUJi vastag gyökeretlen, métermá'sán- 
kénl 30  kor., vő klg. 10 korona K em énynél, 
Regeteruszka (Garbócbogdány). *-4

A "Vendéglői szak ácskö n y ve in  kivul
az uj bonörvenyt, a fugndos, ven
déglős, kávésok stb. szabályrendeletét 
s a fontos szakismeretek leírásának 
egész nagy tárát kapják azok, akik az 
lS-10-ki uVendéglősök Naptárát« meg
hozatják.

Az am erikai vendégfogadó házakról.
Ir ta : Vértesi károly.

Amerikában minden ház és család 
magának él. — E cikkemhez akár jeligéül 
használhattam volna ezt a mondást, 
mert ekörül forog az amerikai ember 
élete még akkor is, mikor a szállodai 
életre van utalva. Svájcot, Európa 
hoteljeinek nevezik. Amerikában is hotel 
néven ismert szálloda, nagyon sok van. 
Az amerikai városokban, akár mint a 
svájciak, nagyok azok, New-Yorkbban, 
Chicagóban, St. Louisban, egyebütt, 
30J0 szoba is van némelyikben, tehát 
több, mint a budapesti szállodákban 
összesen. New-Yorkban magában annyi 
20 30 emeletes szálloda van, amennyi
a világ egy városában sincs. A Manhat
tan városrészben magában 136 első
rendű szálloda van, melyek 185000 
vendégnek adhatnak szállást. London 
feleannyinak se adhat. Nem jönnek 
zavarba, ha vásár van, mert az amerikai 
városokban örök vásár van, most pedig, 
hogy világkiállítás van, jönnek minden
felől; ideiglenes, szétszedhető, deszkából 
összerótt akárhány szállodát csináltak.
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A rendes szállóházak nem olyan 
fényesek, mint az európai nagy váro
sokban. Nem tartanak kifent bajuszu, 
dupla zsinoros kapust dísznek, a borra
való reményében ki- és felszolgáló 
frakkos Ganymedeseknek nincsen sor
fala, nem ugrálnak a vendég körül 
érkezésekor, mint Svájcban. Svájcot 
azért nem értem borravalós országnak, 
mert nem az. Amerika sem volt előbb 
az, szabad elhatározásból ment az 
adás vagy megvonás, sőt meg volt 
tiltva némely szállodában a borravaló 
elfogadása. Újabb időben e tárgyban 
Európa megrögzött rossz szokása felé 
hajolnak Legújabban azonban az Unió 
nehány államának törvényhozása állást 
foglal a rossz szokás ellen Így Missuri 
állam tartományi gyűlésén egy törvény- 
javaslatot adtak be, (1904) mely törvé
nyileg 2000 dollárig terjedő pénzbünte
téssel tiltja a borravaló elfogadását. 
Még megérjük, hogy Amerika fogja 
Európa népeit is példaadással megszaba
dítani ettől a nyűgtől.

Az amerikai vendéglőkben egy házi
szolga is megteszi az első szolgálatot; 
fólwzet vagy fölemel gépen az emeletre, 
bevezet a szobába, miután a váró
teremben beírtuk nevünket a törzs
könyvbe és kijelentjük, hogy étkezés 
nélkül európai vagy étkezéssel amerikai 
módon vesszük igénybe a szolgálatot 
Mindezt a elére intézi el. A elére itt 
tudvalevőleg nem pap, hanem hivatal
beli, Írnok.

Az amerikai nagyobb szállodákban 
sokféle kényelem van Posta, táviró; 
vehetünk szivart, vasúti-, hajó- és 
egyéb jegyet, megberetváltathatjuk ma
gunkat. Külön megy a ruha- és cipő
tisztítás, de arról is gondoskodva van, 
hogy a szállodában kéznél legyen az 
elmaradhatatlan ruha- és cipőtisztító 
helyiség.

Három fő étkezési időt tartanak a 
szállodákban, de a kávémalom mindig 
forgásban van. Reggelizés hét órától, 
ebéd egy órától, vacsora hat órától 
kezdve. Három órai időközt számítanak 
minden étkezésre Jöhetünk, mehetünk 
amikor akarunk. Tizóratájt nem veszte
getik a drága időt étkezéssel. Köz
vagy társasasztal nincs, csak kis asztal, 
melyet a föpincér kijelöl, a szerecsen 
pedig dörgő léptekkel ellát szolgálattal, 
melyet olykor amerikai szokás szerint, 
fütyülve végez. Mindent mindenkinek 
külöa- külön hoznak. Kávé. tea, gyönyörű 
fehér kenyérrel vaj, fölszeletelt párádi- 
csorn-alma akkor is kijár, ha nem 
kérjük, nem is kell érte fizetni, jeges 
vizet is hoznak az asztalra, általában 
az étkező helyeken a vizet nem kell — 
hogy úgy mondjam — ahajánál fogvaelő- 
ráneigálni, mint nálunk sok helyen, 
ahol akarják, hogy fogyjon a szeszes 
ita l; alig ürült ki a sörös pohár, máris 
megtölteni akarják. Itt a vajjal teszik 
azt, alig van a kenyér- vele bevonva, 
hoznak vastag ostyaformában másikat 
— díjtalanul.

Az amerikai étkezéshez, az erős táp- 
anyagu eledelekhez hozzá kell szokni 
ez idegennek. Különösnek tetszik, hogy 
nyáron gyümölcscsel kezdik a reggeli
zést. Esznek ntána valami dara-, kása
félét vagy pépet a lekicsinyelt zablisztből, 
dercét búzalisztből Eféléket tűzfalakon, 
más szembetűnő helyeken öles betűkkel 
hirdetnek, hogy milyen jó ennek vagy 
anuak a cégnek készítménye, főleg az 
oatmeal Hogy ez mi? Zabliszt. Rendesen 
egy nagykalapos queker embert is raj
zolnak a hirdetésre. A quekerek ugyanis 
nagy becsületességükről ismeretesek és 
így feltehető [óluk, hogy nem hamisít
ják meg a — lótápszert.

A számtalan hirdetés elolvasása után 
én is megismerkedni akartain a zab
liszttel, mert azt már Európában el
dicsérte nekem egy pornologus barátom, 
aki faoltványokat hozatott Amerikából 
és mindent magasztalni szokott, ami 
amerikai volt. Amerikában én is meg
kedveltem a zabliszt készitményü regge
lit, — ha volt még hozzá valami

Előbb különösnek, vagy legalább is 
szokatlannak tűnnek nekünk az egyes 
amerikai eledelek, de megszokva, könnyű, 
tápláló voltukat megismerve, önkényte- 
lenül azt kérdezzük, miért nincs nálunk 
is igy? Mindenesetre egészségesebb 
ételek mint a szalonna és hozzá hasonló, 
melyek szomjúságot okoznak.

De ha csak rizs, pép, más pép, 
dara, derce volna az amerikaiak regge
lije, nem helyteleníteném, de esznek a 
tejen, vajon, tojáson kívül húst és halat, 
osztrigát, tengeri rákot és pókot, föl
szeletelt nyers paradicsomot uborkát és 
dinyét. Elő se számíthatom hányfélét, 
amit mi csak délben vagy este szok
tunk enni. A burgonya nem hiányzik 
egy amerikai kiadó reggeliből sem, 
mely a dolgozó embernél pótolja az 
ebédet, el van vele vacsoraidőig.

Egyszer megszámláltam, a 2ő centért 
a nagyfejü szerecsen által a reggeliző
ben, Dagy Lassan elém tett t<járdád 
csészéeskóket. A findzsával együtt 12 
volt. mindegyikben külön eledel. Tea, 
vaj, kalács, sütemény, hús, hal, kolbász, 
becsinált, tojás, burgonya, szőlő. A 
tizenkettedik mi volt légyen ? nem tud
tam kibet űzni az úti naplóm elmosódott, 
girbe-görbe írón írásából, valami barack- 
izes étel lehetett Az amerikaiaknak 
nagy az enni vágyuk, a skandináv 
népekénél i-> bővebb az étkezésük. Gyúr
ják magukat, mondaná az erdélyi ember 
a sokat evőkről, csillapithatlan étvágyú 
emberekről. Levegő és a kimatikus 
viszonyaik idézik elő nagyétüségüket s 
azt, hogy olyan sok táplálékot bírnak 
feldolgozni.

EbPd időre lunch házakba" az elö- 
számlált eledeleken kívül kapunk levest, 
melyet azonban nem szabad összetévesz
teni a mi jó húslevesünkkel. Fűszeres 
keverék az. A főzelék vízben főtt. A 
tésztanemüek az asztalon rendesen lévő 
friss kalácson kivül, édesek, cukorsüte
mények. Az amerikaiaknak édes a szájuk,

mint a törököknek, a férfiak is eljárnak 
a cukrászdákba, a nők, azok pedig 
szeletnek nem csak légyott-ot adni ott, 
hanem lakni is. Pompás cukrászdák 
vannak az amerikai városokban, a kiseb
bekben is.

A vacsora körülbelül olyan mint a 
reggeli, csakhogy a darás ételek helyett 
inkább szilárd táplálék, kemény has és 
sajt van Osztriga és osztriga-ételek 
mindig kaphatók. A békacomb is kelen
dőségnek örvend: szeretik. Évenként 
mintegy két milliót fognak az Erie-tóbol, 
mig máshol, mesterségesen is tenyésztik 
a békákat.

Az a kérdés támad most már, jó-e 
mind ez? A kérdést ki kell kap
csolni és rá azt a klasszikus rövid fele
letet lehet adni, hogy de gustibus non 
est disputandum. Ahány az ember, annyi
féle az ízlés, kényes és kevésbé kényes, 
tulfinom epicureus is van, úgy is van, 
hogy az egyiknek a szagos, férges sajt, 
másiknak a nyálkás, kocsonyás osztriga 
kedves; tudjuk azt. Nekem és magyar 
utitársaimnak, kik a gyomor kultusz-, 
az izes művészet földjén élünk, a tömött, 
kemény, sokféle édeskés angol eledelek, 
bizony nem nagyon nem Ízlettek ; volt, 
hogy éhesen maradtunk. Far kas vacsorá
nak hívták ezt nálunk régen. A mártásuk, 
mellyel a legtöbb ételüket leöntik, nem 
az eledelem. Émelygős az, nem olyan, 
mint a francia sauce; szokni kell hozzá. 
Az angol szörpök ivásakor akárhányszor 
jutott eszembe a közmondás: »Narancs 
is keserű, ha nagyon facsarják.a

Én a középszerűség országutján járva, 
többnyire a bar roomsokba, bor- és sör
házakba mentem éikezni, ahol 2 5 -4 0  
centért meleg és hideg étkekkel teljesen 
és jól kiszolgáltak, reggelire olykor 
annyifélét adtak, hogy nem lehetett végig 
enni, válogatva is elég volt az ellátás 
esteiig. A bő reggeli és vacsora amerikai 
módszer szerinti étkezés, a déli idő 
drága, legjobban használható, a foglal
kozásban álló, délben, valamely luneh- 
roomban rövid luneh-ot vesz magához, 
ami megfelel a mi villás reggelinknek. 
Nem is más az. A lunch rooms-okban 
vagy úgynevezett bakeriesekben teát 
vagy kávét adnak, rendesen nagy adagot, 
meleg vagy hideg sülteket, vajat, kalácsot. 
Bor nem szerepel, az ilyen bortalan 
lakmározást régi időben nálunk ördög- 
ebédnek mondták.

Én ezt a déli rövid étkezést nagyon 
gyakorlatinak tartom. Kevés idót vesz 
el és nem lustulunk el legalább is fél 
délutánra, a napi munka jobban megy

A bar rooms-ok olyan féle étkező 
helyek, mint nálunk a sörcsarnokok. 
Vannak külön tarka- és fehérteritős 
kisebb nagyobb asztalok, de a sietők 
számára, a söntés előtt, — mely mindig 
főhelyen van a hosszú, széles ki
szolgáló asztal — mondjuk pudli 
külső részén van hely. forgatható, de 
helyből nem mozdítható karszékeken.

(Vége köv.)
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BOLDOG DJ ÉVET!
A „Marostordamegyei fogadós, vendéglős 

és kávésipartársulat' t. tagjainak, valamint 
t. barátnmnak és ismerőseimnek ezúton 
kívánok boldog újévet.
Marosvásárhely S ch veitzer A dolf

logadós, társulati elnök.

Jó ismerőseimnek és kartársaimnak sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki az év fór- 
dulásával. Skergnla István
Marosvásárhely. Korzó-- kávóház tulajdonos

Boldog újévet kívánok t. barátaimnak 
és pályatársaimnak.
Marosvásárhely Matajetz Gyula

;  Központi; fogadós.

I. barátaimnak, kartársaimnak, valamint 
a „Körösparti régi jó ismerőseimnek sok 
szerencsét kívánok az újév küszöbén. 
Marosvásárhely. Kiss Kálmán

Royal kavóhaz föpincére.

T. ismerőseimnek és pályatársaimnak ez
úton kívánok boldog ujesztendöt. 
Marosvásárhely. Kohn Farkas
_____________________________ Sörház; vendéglős.

B. U. K. K.
Budapest.
Magyar Szalon kávéház.

Papp Lajos
kát

Boldog újévet kívánok minden barátom
nak és ismerőseimnek.
Temesvár. Gombás István
(Józsefváros.) kávés.

T. ösmeröseimnek szerenrsekivánataimat 
fejezem ki az év változásával.
Temesvár. Gombás Gyula
(Józsefváros.) fogadós.

Jóbarátaimnak és kartársaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.
Z e n ta  Miks János
__________________  vasoti vendéglős.

Személyes -ismerőseimet és barátaimat 
szívesen köszöntőm az újév alkalmából. 
Budapest. Káth Ferenc
Gubacsi-ut. vendéglős

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ezúton gratulálom.

Budai est. Ném eth János
Királyi Pál-utca. vendéglős

Minden ösmerősöm és szaktársaimnak 
boldog újévet kivánok.
Budape>t. Gombotz János
Német-utca. vendéglős

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ez utón gratulálom.
Szatmár. Földes Pál

vasnti vendéglő föpincére

T. ősmerőseim és barátaimnak szerencse 
kivánalaimat fejezem ki az újév változásával. 
Bátaszék. Hudnyánszky Ferenc

szállodás.

Boldog újévet kivánok t. ösmeröseimnek 
és jóbarátaimnak.
Petrozsény. B ó/sa  József

M inta-étterem. vendéglős

Jóbarátaimnak és kartársaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.
Bi est Gsuty Gyula
Lehel-utca. vendéglős.

Boldog újévet kivánok minden barátom 
nak és ismerőseimnek.
Bpest Csnty Zoltán |>
Mester-utca. vendéglős.

Minden jó ősmerősömnek és szaktársam
nak boldog újévet kívánok.
Szentgotthard. Klein Ferenc

T ősmerőseim és jó barátaimnak sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki az újév vál
tozásával.
India. Laky József

vasúti vendéglős

Az év változásával L karlársaimat és 
ösmerőseimet ezúton üdvözlöm.
Orosháza. I lo rv á th  József

fogadós.

Személyes ösmerőseimet és barátaimat 
szívesen köszöntőm az újév alkalmával. 
Hosszuheténv. Glock Kálmán

Baranya m. vendéglős

T. szaktársaimnak és barátaimnak boldog 
újévet kivánok.
Borostyánkő. Magéi* József

vendéglős.

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ez utón gratulálom. 
Pusztasomorja. özv. Gönye M ihályné 

vendéglős.Moson n

Szaktársaimnak és minden jóbarataimnak 
boldog újévet kivánok.
Nénictujfalu Fóris Ferenc
S.mogy m. vendéglős

T. ősmerőseim és barátaimnak szerencse- 
ki. analaimat fejezem ki az év változásával. 

Ratosnya. Lakatos Antal
Marostorda m. vendéglős.

Jóbarátaimat és t. i 
az újév küszöbén. 
Dunaadony.

;mcröseimet üdvözlöm

Müller Vilmos
vendéglős.

Az év változásával t. pályatársaimat és 
Ösmerőseimet szívesen gratulálom. 
Kisbarát. Spitzer József
Győr n vendéglős

Boldog újévet kivánok lisztéit barátaimnak 
és ösmeröseimnek.
Szölösgyőrök. G yőré István

Somogy m vendéglős.

T. barátaimnak és szaktársaimnak boldog 
újévet kívánok.
Kotor. Vlasics Rókus
Zala m. vendéglős.

Az újév küszöbén t. barátáimat és pálya
társaimat szívesen üdvözlöm 
kábaosécsény. H o rv áth  F t  re  ne

Győr m. ’ vendéglős

Minden jó ismerőseimnek és barátaim
nak bo dog újévet kívánok.
Rápcekárolv. K o rn er Ján o s
Sopron m. vendéglős

Személyes ösmeröseimnek és jóbarátaim
nak boldog újévet kivánok.
Ják. Szanyi János

Vas m vendéglős.

T. kartársaimnak és jó ösmeröseimnek 
boldog újévet kívánok.
Lőcse. Lenkei József főp.

■ Kaszinó; szálloda

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ezúton üdvözlöm.

B.-Szücs. Ném eth András
Veszprém m. vendéglős.

ÜZLETI HÍREINK.
Resicabányán a Hungária éttermet 

és káveházat Prausz Sándor volt lugosi 
vendéglős szaktársunk megvette és azt 
saját kezelésébe a múlt hó folyamán 
vette át.

Fogadó átvétel. Békéscsabán a Nádor 
fogadót Láng Jakab biharzsadányi is
mert vendéglős január hó 15-én átvette.

Nagykanizsán az Uri-kaszinó vendég
lőjének vezetését Wlussics Kázmér is
mert szaktársunk vette át. Uj vendéglős 
szaktársunk ezen újabb működéséhez 
sok sikert kívánunk.

Gyulafehérváron az Európa fogadó 
éttermet Himmer János ismert kolozs
vári vendéglős szaktársunk a múlt hó 
folyamán át vette

Aszner József johimevü fővárosi 
vendéglős szaktársunk, a Soroksári-ut '/0. 
sz. alatti Moóri-féle vendéglőt megvette 
és azt egész újonnan berendezve január 
1-én nyitotta meg ünnepélyesen

Vértesbogláron cimü múlt közlemé
nyünkre Miklós Károly ur ezeket Írja 
kiegészítésül.

Vértesboglár a Bicske-Moóri országút men
tén és központján fekszik s miután lehető 
nagy a n-ipi közlekedés, Kégl Ferenc urat, a 
vendégfogadó (beszálló-vendéglő) létesítése 
körül tett állozatokért elismerés illeti. A be
szálló vendéglő külön épületében van egy ter
jedelmes vendégszoba, közvetlen mellette tágas 
táncterem, ezenkívül az intelligens vendégek 
részére étkező, szórakozó és szálló szobák stb.

Tokajban, a Tisza partján épült uj 
és a mai kornak megfelelő szép és min
den kényelemmel berendezett fogadót 
alapított Weisz Mór Az uj üzletet tulaj
donosa Korona szálloda címen nyitotta 
meg ünnepélyesen.

Barabás Gyula, a V il i . ,  Tisza Kálmán- 
tér 5. sz. alatti Danics-fele vendéglőt át
vette és azt ujan renoválva e hó 1-én 
nyitotta meg

Beneth Károly a nagybecskereki Rózsa 
fogadó ismert tulajdonosa, a fogadói 
éttermet és kávéházat ujan renoválta 
és fényesen rendezte be. Az amúgy is 
nagyszabású üzletét a tavasszal még 
tíz szobával fogja kibővíteni

Aradon a »Roya!« kávéházat, melyet 
Gally Ferenc nem régen nyitott, Balazs 
Antal ottani ismert vendéglős szak táré 
sunk a múlt hó elejével saját kezeléséb- 
vette át.

Breuer József előnyösen ismert fővárosi 
vendéglős szaktársunk megvette a VII., Telep
utca 6. sz. alatti Stáhl-féle „Utolsó garas" 
vendéglőt, ahol a híres „Hi a haza asztaltár
saság" székel. Breuer barátunk üzlet-átvételi 
és megnyitási esetét nagyon kellemessé tette 
az az ünnepélyes fogadtatás, melyben az a -  
társaság tagjai az uj gazdát részesítették. Ami 
egyszersmint az üzlet jómenetének isbiztositója.

Héreghy János előnyösen ismert pel- 
söci vendéglős sziktársunk »Va*uti 
szállodán címen január 15-én egy csinos 
és kényelmes berendezésű üzletet nyitott.

Pozsonyban a nagy fénnyel és kom
forttal berendezett Prüger-Savoy fogadó, 
melyről egyik decemberi lapunkban em
lékeztünk meg, a múlt hó 18-án nyílt 
meg ünnepélyesen.
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\ Svá jc i alpesi 
í tejcsokoládé „ V I L L A R S ”

lz és tápereje által ; 
felülmúlja a többi ősz- - 
szes gyártmányokat. '

Llpttíszentmiklo'son az uj Royal foga
dót, melynek építéséről még a múlt év
ben irtunk, Sim kovits  Manó tulajdonos 
e hó elejével nyitotta meg ünnepélyesen.

Horváth Károly előnyösen ismert fő
városi vendéglős szaktársunk, a VIII. 
kér. Baross-utca 93. sz. alatti Bock 
József-féle vendéglőt e hó 15-én átvette. 
Ismert jó konyhája is jó borai az üzlet 
jómenetét biztosítják.

Ungváron a Bercsényi szállodát, mely
ről egy múlt évi számunkban megemlé
keztünk, .l/ezei Mór ismert szaktársunk, 
utóbb volt kolozsvári fogadós vette át.

Flló  M átyás, ismert alföldi fogadós 
szaktársunk, Kisjenőerdöhegyen a Szé
chenyi fogadót megvette és azt ujan a 
lehető legnagyobb elegáneiával és kénye
lemmel rendezte be Uj vállalkozásához 
sok szerencsét kívánunk!

Éder Ferenc szaktársunk üzletét a 
tt|VI., Csángó-utcából a VI., Fóthi-ut 
•3 1 . sz. alá helyezte át és ünnepélyesen 

a m. hó közepével nyitotta meg.
Egy uj budapesti fogadó cimen decem- 

Der i5-ki számunkban azt irtuk, hogy a most 
áliülő uj fővárosi fogadók egyikének Palai 
Miksa Deák Ferenc-szállodás (volt találka 
szállodás) lesz a tulajdonosa, akit állítólag a 
pápa nagyou kitüntetett. Ez a közlésünk 
helyreigazításra szorul, még pedig a követ 
■cezöképen:

Palai Miksa évekkel ezelőtt tényleg tulajdo
nosa volt rövid ideig egy kisebb szállodának, 
de csakhamar túladott rajta, amikor meggyőző
dött annak ajóizléssel ellenkező voltáról és az 
Aggtelek y-utca 7. sz. alatti Deák Ferenc, 
modern berendezésű fogadót létesítette. Az 
■említett és tényleg szép, — .Ciril Metódus 
rend" kitünteiést pedig a r. katholikus egyház 
terén tett több rendbeli jótékonysága révén 
nyerte a római pápától.

LugOSOIl a Magyar kaszinó vendég
lőjét Csontos Gyula szaktársunk átala
kította, egy tágas teremmel kibővítette 
és újonnan berendezve már is megnyi
totta.

Szentesen a Központi fogadó nagy
termét Borger Tóbiás szaktársunk 
sörödévé alakíttatta át. Az ujan és szé
pen rendezett üzlet a m. hó utolján 
nyilt meg ünnepélyesen.

Götz Antal ismert szaktársunk, István- 
:éri üzletet a VIII., Népszinház-u. 53. 
:sz. Bakó-féle vendéglő helyébe helyezte 
át s ünnepiesen e hó lén nyitotta meg

Kiskunfélegyházán a Kalmár József- 
utca 1 szám alatti ifj. Bakos Sándor 
féle vendéglőt házzal együtt Dósujr Jenő 
ismert szaktársunk örökáron megvette 
és annak régi jóhirét és menetét máris 
biztosította.

Borozó nyitás. Horváth Lajos Gyula, 
a Vili., Horánszky-utca 9. sz. alatt 
»Dunántuli borozóa cimen csinos be
rendezésű üzletet nyitott.

Kassán a Kossuth Lajos-utcában 
Dávidovics Emil ismert szaktársunk 
egy modern szép fogadót rendezett be 
és azt ünnepélyesen Bristol cimen nyi
totta meg.

Kocsis Ferenc volt gyoroki vendéglős 
szaktársunk Aradon a »Bura-hoz cím
zett vendéglőt átvette.

Slnghoffer Ágoston volt halászmester 
és nagyvendéglös az V., Szabadság-tér 
5. sz. alatti Recker-nagy vendéglőt meg
vette s azt ujan berendezve és ünne
pélyesen a m. hó folyamán nyitotta meg.

Bartutz Lajos Szentesen a vásárhelyi- 
utón volt vendéglői üzletét a Rákóci- 
lérre helyezte át és uj üzletét egész 
újonnan renováltatta és csinosan rendes- 
tette he.

Várady Pál az v .,  Váci-ut 192. sz. 
alatt a m. év végével csinos beren
dezésű vendéglőt nyitott és azt dabasi 
jó boraival már is alaposan föllendilette.

Klein A dolf volt szolnoki kávés kar
társunk Igión egy modern kávéhazat 
nyitott amerikai tekeasztalokkal ellátva. 
Az ünnepélyes megnyitás december ele
jével történt.

KOCSIS Károly szaktársunk a Vili., 
Népszinház-utca 33. sz. alatti Kalmár
féle vendéglőt január 1-én átvette és 
ünnepélyesen megnyitotta.

Csepcslk József, a maros vásárhelyi 
Központi fogadónak huzamosb időn át 
volt főpincére, ugyanott az Európa-fele 
kávéházat vendéglői üzletnek rendezte 
be és azt »Pilzeni sörcsarnoka cimen 
fogja vezetni Bök szerencsét.

Erzsébetfalván a gyufagyári kantin- 
vendeglőt Grozdits Ernő kartársunk 
a múlt hó közepével átvette.

Gömbőtz József a V i l i . ,  Baross-utca 
6 sz. a. Szarka-féle vendéglő vezetését

átvette. Gömbötz gazda jó bora és derék 
gazdaszony neje jó főztje biztosítja az 
üzlet menetét.

Szamosujváron a Göncy-féle kávéhá
zat Harsányi Gábor volt deési vendéglős 
január 1-én átvette.

Nagybecskereken a Kiein-féie (utóbb
Mate) kávéhazat és éttermet Gnyer 
Lajos volt deltái vendéglős szaktársunk 
megvette és azt a szakavatott kezű uj 
tulajdonos már is szépen fóllenditette.

Flacbs Lajos szaktársunk a IX., 
Soruksan-ut 108. sz. alatti Ráth József- 
féle régi vendéglőt megvette s azt 
szépen átrenoválva e hó 1 én nyitotta 
meg ünnepélyesen.

György Sándor ismert szentesi szak
társunk vendéglőjét a Klauzál-utca 32. 
szám alatt levő saját házába helyezte 
át és a több teremből álló szép uj 
üzletét, magyaros konyhája és tiszta 
italaival máris szép lendületbe hozta.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett cimek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egv lew 
lapon közöljék.

Kriszta György (ezelőtt öt évvel az aradi 
vasúti vendéglőben volt éthordói hollétét kéri 
tudatni NeubauerTóbiás vasúti vendéglős, Lúgos.

Érti Fülöp hollétét (10 év előtt üzletvezető 
volt a nagykanizsai vasúti vendéglőben) egy 
lev.-lapon kéri tudatni Frisch Ede főpincér 
Temesvár, (Józsefváros) vasúti vendéglő. I. II 
oszt. étterem.

Szabó János (Jenői hollétét kéri egy lev.- 
lapon tudatni Szabó Joakim Béla pincér Mis
kolc, Korona fogadó-kávéház.

Pék Ernő pincér (csornai) hollétét kéri tu 
datni Zsédey István tőpincér Központi szálloda 
Debrecen.

Steidl János főp. hollétét kéri tudatni 
Nemény József főpíncér Kassa, Andrássy- 
kávéház.

Schwartzenfeld Vilmos pincér hollétét kéri 
tudatni Schwartzenfeld Hermann pincér Igió, 
\ igádé kávéház.

Ecker János éthordó hollétét kéri közölni 
Bleidi Mihály föpincér Igló, Vigadó kávéház.

Mikii Etel szállodai szobaasszony hollétét 
egy lev. lapon kéri tudatni Drevenka Pál ven
déglős Bpest, Toldi Ferenc-utca 12.

Hildák Imre pincér hollétét kéri tudatni 
Csóka Sipos Jenő Losonc, Emke kávéház.

Braun Sándor tolnamegyei vendéglős 
szaktársunk a VI., Podmanicky-utca 
4. sz. a. Vadkerly-féle vendéglőt meg
vette és azt ujan a oVig magyarhoz® 
keresztelve nyitotta meg.

A legm agasabb  udvar és Jó z sef fö h e rc rg  udvari szállító ja .

FA N D A  Á G O ST O N  és Z IM M E R  P É T E R  U TÓ D A

ZIMMER FERENC halnagykereskedése
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TELEFON 61—24. BUDAPEST, Központi vásárcsarnok. TELEFOI 61 24. 
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;■ 1820. ségelt összes halfajokat friss állapotban állandóan raktáron tartja.
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M észáros Ferenc volt malackai ven
déglős szaktársunk a Vörös ökör foga
dót Pozsonyban, mint jeleztük, a m. hó 
7-én vette át saját kezelésébe.

Békéscsabán a Szarvasi-uton lévő 
Csöndes-féle »Szarvasa vendéglőt Gyap- 
jári Jenő, a szentmiklósi csárda volt 
vendéglőse örökáron megvette és saját 
kezelésébe ez év elején vette át.

Zalaegerszegen az oiai-uteában lévő 
Nagy Dezső vendéglőjét N agy  Jenő 
ismert nagygerezdi vendéglős örökáron 
megvette es azt saját kezelésébe máris 
átvette.

Családi öröm ek. -  Neumann Fernnc szak
társunkat a lugosi Magyar király fogadó tulaj
donosát, neje egy derék kis honpolgárral lepte 
meg, ki a keresztségben Mihály nevet nyert.

Tiefenthaller Istvánt, a debreceni Csokonai 
vendéglő étlapiróját derék neje egy egészséges 
fiubabával ajándékozta meg.

Kovács Dániel kassai vendéglős szaktársun
kat derék neje egy kedves leánybabával aján
dékozta meg. Az új honleány a keresztségben 
hármas — Irma, Blanka és Erzsébet nevet nyert.

Klementz Frigyes fővárosi vendéglős szak
társunkat neje egy egészséges fiúcskával aján
dékozta meg. Az'újszülött Frigyes és György 
névre kereszteltetett.

Kunhegyesen » »Kozponti« fogadót
tulajdonosa, Braun Zsigmondné egész 
ujan átalakíttatta és nagy kényelemmel 
rendezte be. Kunhegyesnek első szép 
szállodája az utazó közönségnek kedvelt 
találkozó helyét képezi.

A vendéglóiasztalokdiszéttépezia Magyar 
ü  szhübli (Borpataki Borviz) melynek művé
szies és mindenkit kellemesen meglepő uj 
címkéi a napokban készülnek el. Vendéglős 
szattársaink pártolják és rendeljék ezt a kiváló 
magyar ásványvizet.

Eperjesen a Központi kávéházat tulaj
donosa, Frechtmann Salamon szak
társunk, egész uj berendezéssel látra el 
s azt a m. hó 18-án szép ünnepség 
mellett megnyitotta. A szép üzletet az 
utazó közönség is szívesen látogatja.

H elyváltozások . — Gyulafehér
váron az Európa fogadó üzletvezetői állását 
Ujhely Mór tölti be. D. ott a kávéház fftp. 
állását Gilg Antal foglalta el. Ke>zthelyen a 
Hungária fogadó főp. állását Kecskeméthy 
Ferenc tölti be. Nagyváradon a Pannónia 
kávéház főp. állását Weinberger Hermán töl
tötte be. Mellette m. segédp. Kövér Károly, 
Fehér Ferenc, Klein Sándor, Blaskó Ferenc 
és Weisz Sándor műkődnek. Miiller Imre. ki 
a sátoraljaújhelyi Közpouti kávéházban hosz- 
szabb időn át m. segéde, működött, a m. hó 
utoljával a főp. állást elfoglalta. Eperjesen a 
Berger fogadó szobafőp. állását Kerélz Pál 
töltötte be. ü. itt a Feketesas fogadó főp. 
állását Liillk Jenő foglalta el. Debrecenben a 
vasúti vendéglőben (I.-1J. oszt.) Varga Gyula 
éth. állást nyert, áradon a Gambrinus - őrcsar
nok főp állását Gömöry Gyula és a Pannónia 
fogadó szobafőp. állását Schwarlz János fog
lalták el. A Hungária káreház főp. állását 
Cigány László foglalta el, míg helyét, a 
r.-íizetőp. állást Máié Zsigmond töltötte be. 
Temesváron a Koronaherceg fogadó éttermében 
TÓlh Kálmán főp. mellett az éth. állásokat 
Székely János, Piasinger Adolf. Wolf Márton. 
Hering József és Schuh Mihály töltik be. A 
Belvárosi kávéházban Hafner Sándor főp. mel
lett a fizetőp. állást Németh Sándor, a segédp. 
állást Fleischhauer Antal és Sziits József, 
míg az Aranyszarvas fogadó éttermében Kron- 
stein Károly főp. mellett az éth. állásokat 
Turdiányi István és Szerencsics Károly töltik 
be. A Hungária fogadó kávéházában Luntzer

József főp. mellett a fizetőp. állást Papp Sán
dor nyerte el. A Központi (Ladányi) kávéház
ban HolLinger Ferenc főp. mellett m. fizetőp. 
Rajka Mihály és m. segédp. Schenk Mihály 
működnek. A vasúti vendéglőben ( I —II. oszt.) 
Frisdi Ede főp. mellett Moruzzi Sándor éth. 
állást nyert A Hungária fogadó szobafőp. 
állását Érdmann T. Endre foglalta el. Kecske
méten a „Roval" fogadó éttermében Dunszl 
Gyula főp. mellett az éth. állást Bognár 
István nyerte el. A Kolossá (Beretvás) fogadó 
szobafőp. állását Bitzó István foglalta el. U. 
ott a kávéházban fanauschek Vilmos főp. 
mellett a fizetőp. állást Mayercsik István és a 
segédp. állásokat Illés Ferenc és Csoó Zsig- 
mond nyerték el. Fogarason a .Merkúr" fogadó 
főp. állását Lackner Bódog foglalta pl. Lúgoson 
a Magyar király fogadóban Szvelits Károly főp. 
mellett a szobáé, állást Zumpf Mátyás és az 
éth. állást Schwarlz Miklós nyerték el. A Köz
ponti sörasarnok főp. állását Schousz János 
tölt; be. A Magyarkirá'y fogadó kávéházában 
Welter Lőrinc főp. mellett a fizetőp. állást 
Gémes Ernő nverte el. A Csontos étterem 
főp. állását Ivicsics József foglalta el. U. o. 
az éth. állásokat Paul József és Mihcrza János 
és a Klein kávéházhan Weiszmann Ignác főp. 
mellett a fizetőp. állást Lindtner Adolf, s a 
segédp. állásokat Karger Hugó és Schweger 
Ferenc nyerték el. Rcsicabányán a Nemzeti 
fogadó főp. állását Loibl Péter foglalta el. 
Nagyhecskereken a Rózsa fogadó kávéháziban 
Remsing Mátyás főp. mellett a fizetőp állást 
Masek Antal, a segédp. állásokat Gombás 
József és Skáfer János, a Club kávéház főp. 
állását fonyek Pál és u. itt a fizetőp. állást 
Hibacskai Perem’ tö'tik be. A Kaszinó-étterem 
főp. állását Frank Richárd foglalt el, mig a 
Pest fogadó főp. állását Tóth Lajos tölti be. 
Pozsonyban (Gratz V. tudósítása) a Savov 
nagyfogadó éttermi főpincéri .állását Schuszter 
György foslalla el. Mellette m. éthordók Gaál 
István. Godé Arthur. Hunkovils József és 
Tyukán József működnek. A kávéházi főp. 
állást Ecker András és a r.-fizctőp. állást Siahl 
János lökik be. M. segédp. Stróbl Gyula és 
Lehner György nyertek alkalmazást. A szoba
főnöki állást lakács J. töltöl le be. Kassán az 
Európa kávéház főp. állását Gécy Kálmán töl
tötte be. Mellette Tuba Mihály és Schmal 
Géza s.-pincérek működnek. Alsókubinban a 
Nemzeti fogadó föp. állását Szabó Gyula fog
lalta cl. Hód mező vásái helyen a Nemzeti fogadó 
főp. állását Hupfer Ferenc és a szobap. állást 
Marincs János töltik be. Csongrádon a Magyar 
király fogadóban Mészáros Imre főp. mellett 
Albert Jenő szobap és Szlávik István kávé
házi segédp. működnek. Szolnokon az Otthon 
kávéház föp. állását Ungár Ignác foglalta el, 
mellette m. segédp. Kardos Gyula működik. 
A Nemzeti fogadó kávéháziban S2 ÜSZ Gyula 
mellett a fizetőp állást Gregori Béla és a 
segédp. állást Tóth Géza töltik be. A Hungária 
kávéház föp állását Sütő Kálmán foglalta el. 
LT ilt m fizőtőp. Jurasics Márton működik. 
Szentesen a Petőfi nagyfogadó szobafőp. állá
sát Hortyl Mátyás tölti be. U. itt a kávéházban 
Boros Andor főp. mellett Péntek ’stván fizetőp. 
működik. A vasúti vendéglő fizetői, állását 
Varga Jenő nyerte el. Pikler Sándor Iglón az 
Otthon távéház fő,-, állását tölti be. Nyárády 
József u. itt a Központi kávéház főp. állását 
foglalta el. Bauer Gyula a Vigadó fogadó 
szobafőp. állását tölti be. Ugyanitt az éth. 
állási Bakonyi Elemér nyerte el Mint segédp. 
a kávéházban, Schwartzenfeld Hermán működik. 
Szegeden a Kabaré kávéházban a főp. állást 
Kaiser Dezső és Fekete László a fizetőp. állást 
tölti T)e. Bognár Rezső a n.-bccskereki Korona 
fogadó főp. állását foglalta el.

50° o pénzmegtakarítás,
essenciából készíti likőreit, u. m alasch, 
a n iz e t t ,  c h a r t r e u s e ,  cacao, coguac, 
császárkörte, maraszkiuo, vanília stb. 
27téle. 1 liter 4 28. Rum i liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható K Ü B I C S E K  
S Á N D O R N Á L ,  Vörös kereszt* 
=  drogéria, GYŐR, Baross-utca 21. =

H
Hol fe lé ljünk paprikát?

ORVÁTH FERENC
-  S Z E G E D .  =

Szegedi paprika s z é t k ü ld é s i  telep, 
szállodások és vendéglősük paprika  szállítója.
(A szeged i Ju rán o v I-s-'é le  T isza  nagyszálló  

5  éven á t vo lt a iobafonöke.)  
Sürgönyeim: HOBVÁTH PAPRIKÁS SZEGED.

Uj paprika Óriás I Pártoljuk a szakambirt.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni az 
igen tisztelt szállodás és vendéglős ura
kat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy paprikámat saját magam hasittatom 
és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb 
árban, a melyben csak valódi szegedi 
paprikát ajánlani lehet, van Szerencsem 
előnyárlapomat bemutatni és kérni, hogy 
becses rendeléseiket részemre feladni szi-
........ . veskedjenek. = = = = =
PapriRámfióI íőzósfiez fé lannyl szükséges m int 

más paprlftűDÓI!

,909-1 ELŐNY ÁRJEGYZÉK.'100°lo y . lü .

Valódi szegedi édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szál.odöso> es vendéglőtök részére }

1 k lg . 3 kor. 50  fill. 
Valódi szegedi édeses (kissé csípős) rúzsapa; rika 

1 k lg . 3 kor. 20 011.
Valódi szegedi félédes gulyás rézsapaprika

I k lg . 2 kor. 90 flll.
Valódi szegedi rézsapaprika erősebb

1 k lg. 2 kor. 50  OH.
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika

válogatott hüvelyekből Őrölve
1 k lg . 3 kor. 80  011.

25 klg rendelésnél 20 fitt.. 50 klg. rendelésnél 30 fiil., 
lOü klg. rendelésnél 40 Miértéi losóbb klg.-kent.

Valódi szegedi tojásos királytarhonya
1 klg. 1 kor.

Torma, szatyor, gyékény, vöröshagyma, 
foghagyma, a legolcsóbb napi áron.

A szállilott áruk vegytiszták és valódiságu
kért felelősséget vállalok. Meg nem felelő 

árut saját költségemen visszaveszek. 
Állandóan friss  őrleté paprika. Tessék prábarendelést tenni. 

Paprikáin államié színtartók, színüket nen veszítik.

i s

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca 

egy év óta állandóan ön  által szállított paprikával 
minden alkalommal teljesen meg voltunk elégedve; 
a paprika igen jó, kellemes izli, szép szinü és nem 
erős. Az Ön paprikáját, mint tiszta jó árul, bárkinek 
ajánlhatjuk. Tisztelettel

O les Ferenc ,
nagyszálloda r.-t

Tekintetes Horváth Ferenc urnák 
(paprika és tarhonya kivitele)

Szeged.
Van szerencsénk értesíteni, hogy az ön  által 

nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy az 
áruminöség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté
ben teljesen meg vagyunk elégedve. Tisztelettel

Kolozsvárott. .Ne^ork* i á í í T w V
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
Folyó hó 3-án kelt b. soraira válaszolva, tiszte

lettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított 
paprikával nagyon meg vagyok elégedye.

Teljes tisztelettel 
_  _  M elx-te- M lha y
Győr. „RoyaP nagyszállodás.
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H
ermán János vendéglője

J ó  b o r h o z 44
P E R L A K .  (Zalamegye — Muraköz.) 
Kitűnő magyaros házikonyha, valódi balaton- 
m elléki és tolnai borok. Kőbányai és nagy- 
kanizsai sörök, valamint szálló-szobák. Elő
zékeny kiszolgálás.Vasuti állomás Murakirály.

Szálloda megnyitási
TVtn szerencsém a t. kereskedelmi utazó urak 
V  tudomására hozni, hogy P elsőcön, a 

vasúti állomással szemben, újonnan épült s 
a inai modern kornak megfelelő Ízléssel és 
nagy kényelemmel berendezett - ■ - —

V a s ú t i  s z á l l o d á m a t  
lanuár hó ló én megnyitottam. Az utazó urak
nak 15 szép tiszta és kényelmes szoba áll ren
delkezésre Ezenkívül kitűnő konyha, jó italok
kal és figyelmes kiszolgálással oda fogok tö
rekedni, hogy t. vendégeimnek igazi kényel
mes otthont teremtsek. Minden vonatnál szál
lodai portás várja t. vendégeimet, akiknek 
szives pártfogását kérve, vagyok kiváló tiszte- 
lette* H éreghy János
i—s Vasúti szálloda tulajdonos.

=  jiirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetösege tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

Ingyenes elhelyező  irodáját 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (in teru rban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkalmazotlakat.
A rendes egyleti tagok elhelyezése Ingyenes

A nem egyleti tagok, női- és stb. segéd- 
alkalmazottak elhelyezése ugyancsak dijtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— levél, távirati dij, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

A »Györi pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
Sággal eszközli.

Tagdíjak; I. oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor. 
ÜL oszt. boríiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiratási dij 1 kor

Levél és sürgönyeim: Pincér- 
egylet Győr.

Dénes Miklós László József
jegyző elnök.

E G Y R Ö L - K Á S R Ó L .

Családi kör.*)
Uj főpineér érkezett szép Erdősország

nak Erzsókföld nevű városába. A fő
pincér még sohase volt Erdélyben, 
mindig csak az alfoldön, a fővárosban 
vagy a tuladunán működött és így nem 
ismerte az itteni lucskoskáposztás, fu- 
szulykás és flekkenes Írásokkal kap
csolatos jó szokásokat. Azt se tudta, 
hogy itt az embernek egy esztendőben 
többször is szokott esni név- és születés
napja Mindezeket nem tudta. Azonban, 
mint jó kollega, megérkezésekor elment 
az oltani üzletekbe, s a kollegáknak 
bemutatkozott. Azok persze, az erdélyi 
kollegák szives örömével fogadták s 
nyomban meg is invitálták, — egy kis 
bővebb ismerkedésre Ugyanis Folyós- 
házi vendéglősnek, a »Burgundi király 
vendéglő és az «Aranypont« fogadó 
főpincéreinek akkorra esvén névnapjuk, 
ezt szándékoltak megülni, de csak úgy, 
-  »családi kör«-ben. Az uj főpincér 

elfogadta — már csak udvariasságból is

[□3

a meghívást, bár magában nem tudott 
eligazodni azon, hogy mint a menyköbe 
eshet egy napra mindegyiknek a neve, 
amikor az egyik János, a másik Péer, 
Gábor és igy tovább. De megtudott 
mindent és megismerte a icsaládi kört« 
is, ami abból állt, hogy otthon és pl. 
a Folyósházi vendéglőben, ugy esti 
10—11 órakor szépen beliek kenezett 
a társaság, aztán egyet-mást külső és 
belső zsebbe pakkolva, szépen meg
indultak a Berettyó avagy Répce folyó 
(vagy a Manó tudja, milyen folyó, az 
ember ilyen »körben« a folyó nevét is 
elfelejti), tehát e folyó mentén emelkedő 
irtózatos nagy hegyekhez, azokra fel
másztak, a tetőn a tokajit és küküllőit
— jó rőpogósra sült karmanádli mellett
— elfogyasztották, azután — ugy haj
nal felé — lesétáltak (ilyen séta gyakran 
két óráig is eltart) s a hegyek alatti 
valamelyik pálinkás csárdában meg- 
szalonnáztak s (fönt felejtvén a pohara
kat) edényeket kértek s a magukkal 
hozott Törley elfogyasztásához láttak, 
akkurát ugy, mint ahogyan az 1910-iki 
Vendéglősök Naptára az emitten közölt 
képen bemutatta.

•) Ax I»10-ik .Vendéglősök

Szerkesztői üzenetek.
Soh. I. B .-F ekelehegy. Kérdésére kővet

kezőkben válaszolunk: i. Alakítsanak o.t
járási ipartársulatot és azután majd ha kész 
lesz az országos vendéglős-egyesület, akkor 
mint társulat fognak aboz csatlakozni. Ha a 
Fogadót figyelmesen olvassa, akkor könnyen 
tudja meg, hogy az egyesülésnek mi a célja. 
2. „Magyar Utazó-Kereskedő* V., Arany János- 
utca 2. — 3. Lőwenstein utóda Horváth
Nándor, csemegeüzlet, IV.; Vámház-körut. Tes
sék onnan árjegyzéket kérni. — 4. Engedélyt 
árulni nem lehet. Aki üzletét megszünteti, 
30 nap múlva köteles italm. engedélyét a 
p. ü. igazgatóságnak visszaadni; ha nem adja, 
elveszik tőle. - 5. Egyesüli erővel követelni 
és a pénzügyminisztert az. italmérési törvény 
módosítására rábírni s megmondani a 80.000 
kocsmáros és vendéglős nevében, hogy a magas 
kincstár ne legyen annyira kapzsi. — fi. Az 
ellen semmit sem lehet tenni, mert az uj 
engedély kiadása vagy megtagadása a p. ü - 
igazgatóság diszkretionális joga. Felebhezésnek 
van h. lye. A kivándorlást nem lehet megaka
dályozni. Ha a magyar munkásnép itthon meg 
tudni élni, bizony nem ^ndorolna ki. — 
7. A községnek jogában áll fogyasztási őröket 
tartani, hiszen elsősorban a községet károsít
ják a csempészettel, meg aztán a csempészt 
kihágásért büntetni is lehet. — Üdvözlet

V. K. Kotor. Az 1910. évre kiadott 
.Vendéglős Naptártan- megtalálja az- uj bor
törvény végrehajtási rendeletét és annak 
39. §-a nyújt felvilágosítást a feltett kérdésére. 
Egyébként tessék a következőképpen eljárni: 
A raktárpincéről vezessen külön nyilvántartást. 
Amit oda beraktároz, az .bevétel”, amit ki
szállít, az .kiadts”. Amit a raktárpincéből a 
vendéglőpincébe szállít, az egyik helyen kiadás, 
a másikon bevétel. Feltöltésre használt, el
csepegett és elkallódott mennyiség mint ilyen 
a kiadás rovatába beírandó és az „Észrevétel* 
rovatban megnevezendő. Ugyanaz áll a söntés- 
ben kimért borra nézve is. Pl. befektettünk 
300 htlt. Kimértünk 180 h tlt; elcsepegett, 
feltöltöttünk stb 150 litert: a kiadás mennyi
sége eszerint 181 h. 50 1., maradt készlet : 
118 htlt. 50 1. -  Üdv.

VV. I. Budapest. Tessék a pénzügyigazga- 
tóságuál panaszt emelni és abban mindent 
elmondani. Ha nem intézik el kedvezően, meg- 
felebbezni kell a végzést a pénzügyminisztérium
hoz. — C. I. Zsablya. O. J. B .-gynla. Az elő
fizetés 1910. julius 1-ig van rendben. Szívélyes 
üdv ! — M. K. Felsővisó. Az összes .társak” 
hasonló szives gratulációjukat küldik. Buék! — 
W . J . Szekszárd. Az ügy rendben v an ; az 
előfizetés március 1-én lesz esedékes. Üdvöz
let ! — T. L. Abbázia. Lapot újból küldtünk. 
Az előbbi bizonyára az Adria ismert bórájának 
esett áldozatul. Buék ! -  D. M. N.-várad. 
Lapot előbb is és b. soraira is pontosan el
küldtük. Üdv I — H. F . Szeged. Hogy a 
15 klg. rendelést eddig se kapta meg, bizo
nyára azon oka van, hogy az a bécsi főpincér 
kollega még se Horvát vagy Horváth, hanem 
„KraboP címen eszközölte a megrendelést, 
ami persze öreg hiba volna. Megemlítjük még, 
hogy az. a jó humoros dolog Mindennek éppen 
egy üveg Tokaji (Szomorodnijábai kerül. Más
kent — buék. — Gy. I. Sz.-győrök. A 
12 kor. előfizetést figyelembe veti ük és be is 
vezettük. Szives köszönet — és köszöntés!

(érelem és felhívás!
Tisztelettel felkérem azon kartórsaimat. 
akik az 1898-k i é s  189Ö-ki Minden 
T am ás-féle Kis-naptárral rendel
keznek, miszerint ezen példányokat szí
veskedjenek alulírottnak megküldeni. 
Kívánatra a naptárakat visszaküldöm 
Ugyancsak szives hála fejében a jővői 
saját termésből egy-egy akó jó karcost 
fogok küldenL Budapest, 1909. dec. hó. 

K—r. P—I. vendéglős, 
„Fogadó1'  szerkesztősége címén.
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N Y Í L T  T É R * )
F i g y e l m e z t e t é s .

Padiovits Gyula borfiu, aki nálam egy napig 
volt alkalmazásban, a rábízott 15 kor. értékű 
trafikot eladta és az árával megszökött. Ami
dőn a megbízhatatlan liura kartársaimat mihez
tartás végett figyelmeztetem, egyúttal kérem, 
hogy aki nevezett hollétéről tudomást szerez, 
szíveskedjék egy lev. lapon értesíteni.

Ifj. Strényer Ferenc  
Úri kaszinó-vendéglős, Szaka zárd'

Szeged, 1909. nov. /5.
T. H ereog Sándor úrnak, Csáktornya.
Az öntöl vásárolt Kristály borszürővel na

gyon meg vagyok elégedve és azt a legmele
gebben ajánlhatom minden kartársamnak. 
Amidőn ezt van szerencsém b. tudomására 
hozni, kérem, szíveskedjék 2 darab szűrőzsá- 
kot cimemre utánvét mellett küldeni. Tisztelettel 

Kovács Lajos vendéglős,
Szeged. Rudolf-tér 12.

B É R B E A D Ó
egy jóforgalmu vendéglő kerthelyiséggel 
együtt, mely Körmend városának egye
düli kiránduló helye és a várostól egy 
negyedórányira van. A vendéglő márc. 
1-én átvehető. Bővebb l'elvilágos tást aó

C s e r  J á n o s
vendéglő- ős malomtulajdonos 

K ö r m e n d  ( V a s - m . )  j- s

--

Átadó szálloda.
Erdély fővárosában egy nagyforgalmu 
beszálló vendéglő, 2 étterem, B vendég
szoba, 3 istálló, nagy kocsiszín, pince- 
és minden szükséges mellékhelyiségek, 
telefon és villanyvilágítás, kimutatható 
30—49 ezer korona évi forgalom, összes 
helyiségek a nyár folyamán ujonan át
alakítva, olcsó haszonbér, szobák és 
istálló bevétele az összes kiadást fedezi, 
családi okok miatt azonnal átadó, 
esetleg haszonbérbe is kiadó. Bővebbet 
—  a .Fogadó44 kiadóhivatala. —

k

BÉRBEADÓ SZÁLLODA.
Szigetváron a főtéren levő .Korona" 
szálloda és vendéglő, a mai kor igé
nyeinek megfelelően átalakítva 1910. év 
április hó 1-től egymásután kővetkező
3. esetleg  6  évre bérbe adatik a 
kővetkező helyiségekkel: 1 söntés, ivó
szoba, étterem, mellette a „Polgári 
Kaszinó14 s a bérlő lakása 3 szobával 
Az emeleten rézbutorokkal újonnan be
rendezett 6 vendégszoba, nagy táncte
rem 2 szobával. Az udvarban fedett 
nyári helyiség, nagy kocsi fél szer, 2 is
tálló, stb. Az épületben acetvlen világí
tás van berendezve. .'. Értekezhetni:

BECK DÁNIEL S S S 5 E 2

í Eladó ház vendéglővel.
Győrben a Veszprémi-ut 15/b sz. alatti 

í ház, melyben egy jóforgalmu kocsma 
' és füszerkereskedés van, örökáron 
5 eladó A ház modern uj épület, vii'anv- 
í  világítással van ellátva. Felvilágosítás

sal szolgál a tulajdonos .
; S z a b ó  K á l m á n  G y ő r * ,  

Veszprémi-ut 15/b-

Vendéglős, kávés szaktársaim

I figyeimébe ajánlom N eszm élyi és 1 
zam árd-vidéki h egyi fajboraimat, J

palackozva, literes üvegekben. Kitűnő 1
m inőségért szratolok. —  1

J M E I S L E R  JÁ N O S
ff „Magyar király44 szálilodás |  
|  E S Z T B R G O  A L  J  
l á^aaa^ wwiwaaaá aiiaiwaitaáaaaw ...............I

t--------------------------------------

I
% 0~ Parikotán -» e
a fürdő- és népkerti vendéglő, mely 
té li és nyári üzlet, melyhez étterem , 
kávéház mellékhelyiségek söntés sat. 
továbbá fásitott nagy udvar, nagy  
szaletli és fedett tekepálya, külön 
majorság-udvar kuttal, mig a csinos 
fürdőépülethez 4 szoba, hideg és meleg 
vízcsapokkal, ezenkívül nagy szőlőkért 
3 ezer termő tőkével sat. tartozik, az 
összes berendezéssel örökáron eladó. 
Vételár: 18 ezer korona Átvételhez 
5000 kor. elegendő, míg a többi részletben 
fizethető Bővebb felvilágosítást nyújt

Andrey Béla, Pankota.
v_______________________________

Eladó csárda-vendéglő,
Komárom-megyében, Komárom várostól 
egy órányira, országút mentén, hat 
- - puszta és két község közt fekvő - -
■ C s é i - i  c s á r d a *

joggal együtt örökáron eladó, szabad
kézből. Vételár: 12.000 kor. Bővebb 

felvilágosítást nyújt: i s

K R E F T  F E R E N C  szállodás
KOMÁROM, Széchenyi szálloda.

4 Átadó szálloda. |
M Átadó 1910 március hó 1-ére egy 24 $  
2  ezer lakosú magyar városban levő £
2  vendéglő, kávéház és urikaszinóval s-
3  egybekötött szállodai üzlet más vál- jí 
2  laiat miatt. A város járási székhely
2  nagy kerülettel és több hivatalokkal. ?
3  Az üzlet á l l : 1 étterem, kávéház, ka-
2  szinó, nyári kerthelyiség és 4 vendég- £
2  szobából. Az üzlet átvételéhez 5 -6000 ?3 korona szükséges. Komoly vevők sze- & 
2  mélyes megjelenése kívántatik. Levél &

figyelembe nem vétetik. Cim a kiadóban. £

■agyar készítmény. Legújabb gyártmány.

V ig a d ó - z e n e m ű
a magyar iparművészet Legújabb l 
vívmánya a „Vigadó' (Orchetrion) 1 
önműködő zenélőmű, mely zongora 
szerkezet, mandolina, harangjáték, 
cintányér, valamint kis és nagy 
dobbal felszerelve bámulatos hang
gal bir. Teljesen pótol más drága 
zenekarokat. Tisztán m a g y a r  
gyártm ány. Ajánlatos vendég
lők és kávéházak részére. E iryárt- 
mánvok össze nem cserélhetők a 
többi idegan silány gyártmányok
kal. A zeneművek megtekinthetők:

KDN SZABÓ MIHÁLY
az  e lső  m a g y a r  „V IG A D Ó " ön m ű 

ködő  zenélöm ü készítő jénél.

Budapest VII., Derobinszky-utca 6. sz.
Kottahangarek kicseréltetnek. 2 évi Jótáll ás 
Á r j e a y z é l t  i n g y e n .

„M U N D U S “
EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍTOTT 

FABUTORGYÍRAK R.-T.
Központi iroda :

BUDAPEST, Y„ BÁLVÁNY-D. 10.
Kiiktúr:

IV., KOSSDTH LAJOS-DTKA 15.
Telefon 8 9 - 5 1 .

GYÁRAK: Besztercebánya, Kassa. 
Borosjenő. Dngvár. Varast!. Vrata. 

Mindennemű hajlíto tt f a b ú to r  
:: és k e rti bútor. ::
Hiúnlja Rűvcftázi és vendéglő Berendezésekre 

csinosan Kiállított gvártmánuall.
Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest. Dohány-utca 12. szán.
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EPILEPTIKUS
betegek Intézete B f lL F  gyógyfü rdőben.

A nagym. m. kir belügyminisztérium 1903. junius 
17-én kelt 56145 1903. sz. rendeletével engedé

lyezve, 250 férfi és női betegre berendezve. 
Á polási d ij :

I. oszt. évi 1600, II. oszt. évi 1000 K.
Ezen oszályokon kívül szegény betegek az or
szágos lietegápolási alap terhére vehetők fel, az 
mely esetben a nagym. in. kir. belügyminiszté
riumnak 1903. okt. 28-án kelt 97221,lVa. ez. 1903. 
rendelete értelmében kUlön-kiilön kérelmezendő 
a betegek által. A,betegek ápolásával a  budai szent 
Ferencrendii apácák vannak megbízva. Prospek
tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál:

D r W O S 1N S K I ISTV ÁN
8A L F gyógytürdő igazgató tulajdonosa.

P o s ta , vasú t, te lefon  helyben.

I l  E l a d ó  s z á l l o d a ,  f
27 népes községü járás székhelyén, ahol pénz
ügyi főbiztosság, dohánygyár (dohánybeváltási 
hivatallal), nagy szeszgyár, szappangyár stb. 
van, a főszolgabírói, járásbirói és adóhivatal 
tőszomszédságában lévő s a város tulajdonát 
képező szálloda hét és féléves szerződéssel 
és az összes berendezéssel együtt eladó. A 
városban hat országos vásár és nagy heti
vásárok tartatnak. A szállodában — mely 
sz nházi, báli termek és egyedüli nagy beszálló 
udvarral, kocsiszínekkel, istállók sat. rendel
kezik, — tartatik minden báli és táncvigalom, 
sorozás, sat., bankettek és gyülekezések. A 
város a fogadós kívánságára bármikor még 
hat szobát, (stb. szükséges helyiséget) tartozik 
épitlefni. Évi bér: 4300 korona. Bővebb tájé
kozást nyújt a „Fogadó“ kiadóhivatala. :i—s

3—1910. tan. sz.

H I R D E T M É N Y
a Rákéci kerti kioszk é? lövöíce bérbeadásáról.

Alulírott városi Tanács felhívja az 
érdekelt vállalkozókat, hogy a Kákóci- 
kertben levő s a város tulajdonát képező 

k i o s z k  és l ö v ö l d e  
épületek, valamint az azokban gyako
rolható vendéglői, cukrászati és ma- 
jáiistartási jogosultság haszonbérletére 
nézve Írásbeli zárt ajánlataikat lég- 
később folyó Évi ja n u á r hó 24-ig a 
városi tanács iktató hivatalához adják 
be. Az évi haszonbéri összeg a kioszkra 
5707 kor., a lövöldére 1200 kor., ösz- 
szesen G907 kor.

Ez az évi haszonbér képezi a kikiál
tási összeget. Csak olyan ajánlat vé
tetik figyelembe, mely mind a két 
helyiség haszonbérletére szól. Az aján
latok fölött a városi közgyűlés dönt.

Megjegyzi Tanácsunk, hogy a fenti 
kikiáltási összeg megállapításánál az 
szolgált irányul, hogy a Törvényható
sági Bizottság 1909. évi december hó 
20-án tartott küzgyülésébén a szóban 
levő épületeknek mintegy 24000 kor. 
költséggel leendő újjáalakítását hatá
rozta el s ez által a helyiségek hasz
nálhatósága fokozott mértékben emel
kedett.

A bérlet biztosítása és a vonatkozó 
határozat kormányhatósági jóváha
gyása után a javítási munkálatok kez
detüket veszik.

A javítási munkálatokra vonatkozó 
tervek megtekinthetők a városi m ér
nöki Divataiban. (Királv-U. 25.)

A bérlet 6 (hat) évre köttetik, tehát 
1910. január 1-től számítva 1915. de
cember 31-ig. A részletes árverési és 
szerződési feltételek megtekinthetők és 
lemásolhatók a városi levéltárban.

Kolozsvár sz. kir. város Tanácsának 
1910. évi január hó 4-én tartott ülé-

séb8L Szvacstna
(P. H.) m. kir. udv. tanácsos,

polgármester.

ríj, Totzer Ferenc u tc ai Üzletiek találkozója.

városnak forgalmas j-'> helyén egy jó- 
menetelü, könyvből kimutatható napi 
70 kor. bevételt eszközlő polgári kávé
ház berendezéssel együtt eladó. Szerző
désből még közel 6 év van vissza. Ház
bér — lakással együtt — 3200 kor. 
Vételár 5 200  kor. Tájékozást ad a 

„Fogadó kiadóhivatalai -i—t

Eladó vendéglő.
Dunántúli megye székhelyén levő jő 
beszálló vendéglő, mely á ll: négy 
egymásba nyiló vendégszoba, egy konyha 
(és külön konyha), 3 sz.-szoba, szép 
nyári mulatókért, nyári és téli (füthető) 
tekepálya, ezenkívül kocsiszín, nagy ud
var (elfér 60- 70 kocsi) stb szükséges 
helyiségből — eladó. Az egész üzlet vil
lanyvilágítással van felszerelve. Vételár 
18 ezer frt. Bővebb tájékozást nyújt a 

„Fogadó" kiadóhivatala. 4-4

íÁtadó ven d ég lő .
Dunántúl egyik nagy forgalmú városában, 
a föléren egy élénk jóm enetelü  ven
déglő, — melyhez egy tágas étterein, 
polgári étterem és vendégszoba (söntés) 
tartozik, újonnan berendezve — vissza
vonulás in att — jó  szakem bernek át
adó. Az átvételhez legalább is OOOO kor. 
szükséges. Tájékozódni lehet a Fogadó  

k; adóhivatalában.

M i n d e n  |

; szálloda kávéház és vendéglő
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 

> -------  reklám-naptárait ---■■■ - 1

V ID O R  A. utóda
könyvkötőnél rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk 5zilád-u41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

41.

.:

Eladó kocsma-üzlet.
Nagykőrösön a piachoz 2á lépés
nyire egy j  óforgalm u kocsma.
amely tiz éve fennáll, öregség 
miatt sürgősen eladó. Értekezni 
lehel a tulajdonossal Nagykő
rösön, II. kerület, 5 . szám.

Haleladás.
Alulírott »'íogazdaság« szállít 5 kg. 
postakosárban 4  kilogram m  nemes ; 
pontyot vagy compot és pontyot j
vegyesen, bérmentve 6 kor. f “ 

fillé ré rt. Megrendelések *

„Tógazdaság" Nemetujvár j
(Vas m.) címre küldendők. sj

l1 B iz to s  m e g é lh e té s t
2  nyújtó, jóforgalir.u vendéglő < 1 yőrött 1 
5  olcsó áron eladó. Felvilágosítást levél ! 
•  ===== utján is küld az eladó :

|  S c h r o t t  b a jo s
i  vendéglős, Győr, Kálvária-utca 21. a.

[e l a d ó
egy modernül berendezett, villannyal 
felszerelt, 400 - 500 személyt befogadó, 
gyönyörű homlokzatú mozgófénykép 
sátor. Hozza tartozik egy 10 lóerejü 

0 a  locomobil a magyar állami gépgyár 
gyártmánya. Egy 75 ampéres egyen

áramhoz való dynamo. 20.000 méter film. Egy utazó kocsi és egy le
adó ,,E!gé“ gép a mozgófényképhez, valamint az ahhoz tartozó fölszerelé
sek. Ezenkívül eladó egy 50 ampéres dynamo, egy mészvilágitáshoz való 
készülék és több »Elgé« gép teljes
felszereléssel, a legjutányosabb áron. V á p Q f l í  Á r m i n  P n n i» R tf  
Bővebb felvilágosítást nyújt - - - I ü l dUl Hl IMII, UJfUl UU.
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Egy jó fo rg a lm u
éjjeli kávéház Baján, mely napi 2 0 0 — 
300 korona bevé te lt csinál, az összes 

I berendezéssel és több mennyiségű érté
kes (finom) italokat tartalmazó pincével, 
9000 koronáért sürgősen eladó. Bővebb

fölvilágositást nyújt g
Nátkay János §

vasúti vendéglős, K iskunhalas. 2—2 §  
'QÁflOffiöB 'O'fűOQiSSflz?

Forgalmas jómenatsiü szálloda,
tövonal mentén fekvő nagy járási székhelyen 
lévő s a  község tulajdonát képező naeryven
dég lő  (szálloda), étterem, vendégszobák, kávé- 
ház, szobák, nagy udvar és istállók, nagy termek, . 
tennis-pálya stb. hozzátartozóval és az összes 
berendezéssel együtt másiK üzleti vállalat miatt 
eladó. V é te lár: 2300 Irt. Bővebb fölvilá 
gositást ad a Fogadó kiadóhivatala. 3 3

Eladó vendéglő.
?  Tuladuna élénk és nagyforgalmu ? 
9  városában egy kitűnő forgalmú 
'le vendéglő 4000 k o r.-é r t eladó V 
| |  Évi bér 12)0 kor. Szerződés még X 
w 6 évre szól. Havi borfogyasztás: $  
í 1 lő  hl. Pálinkafogyasztás 2 ■> hl. V 
X Cim e lap kiadóhivatalában. $

M áln a-szörpöt
ajánlok vendéglősöknek, kávésoknak, 
erdélyi illatos havasi málnából, k adó
sán készítve 5 kilós korsókban bár
mely állomásra. Iran-o szállítással, .0 
—— -  korona utánvétel mellett — —
T A R I S N Y Á S  J Á N O S  
------- SZAMOSUJVAR. =

iz e m é i több k iváló  o rvos é s  ta n á r  a ján lja !
1904. ST . LOUIS GRAND PRJX.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukécsfarddl 
KRiSTÁLY-ÁSVÁN Y V IZET!

f irrSQ szénsavval telitett ásványvize hasznos 
rJI'ŰO ital étvágyzavaroknál és emésztési 
^kézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
1 ’ltali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
t lékre és külföldre fuvardijmentes szálliás. —
S í r jé n  árjegyzést — Szénsavtelités-nélfeüli töl- , 
té* is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly- 

sótolja a franczia Evian és St. Galmier

^ a _  , s  - a

I g r o s z  ö d ö n ^
W  Számos elismerő levéllel kitüntetett törv. bej. szálloda, h fí 

) kávéiiáz és vendéglők a d á s t -v e v é s t  közvetítő irodája ( {
B U D A PEST, IV., S E M M E L V E IS Z  (UJVILÁG)-UTCA 4 sz ^
Irodai Telefonszám: 
=  1 8  6 8 .  —

Táviratok elme:
k ö zv e t íté s , b p e s t .

Lakás Telefonszám
—  1 9 - 7 3 .  =

« T

Legcsinosabb pap ir-sziv  rszipkák  kívánatra cégnyomással is.
Nagv választéklUi -. H ektograpü-‘ikkek, kész étlapok, menü-kártvúk kouvha-söntés- 
ivek és könyvek, bon-blocs minden nagyság és színben, ruhatár—zámok, i'o bérlet- 
füzetek levélpapír és  borítékok, torta-, hal- és tányérdisz-papimk. papilloltok, 
sUteménv-ka;>>ziik, papir-szalvéták, t apirlemez tányérok, francia szalma-szopókák, 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó és szabott árak
----------------- mellett gyorsan és pontosan szállít: ------------- -—

hektograph-készilő, célszerű irodai és 
■ vendéglői cikkek raktára —

.-. Kívánatra árjegyzék és minták ingyen.
Berkovics Károly
Budapest, VII., Sip-utcu II . sz.

TALISMAN

T E L EF O N  161-44.

Kávéházi és vendéglői
berendezést

alpacca, chinaezüst árut 
v e s z  és e la d  

B R A U N  G Y U L A
Budapest VII., Sip-utca 14.

B ő rbetegségnél, hordékezelésnél i
I (és tisztításnál) szükséges eljárásokra ! 
j  nézve teljes ismertetést nyújt az j 

1910-re megjelent „Vendéglősök 
Naptára", mely a „Fogadó" elő- ' 
fizetőinek t kor. 20-fiDérbe kerül.

|  P in c é re k  f ig ye lm é b e
ití+dL íjfej-AíAr Ú 

Fó- és fizetöpincérek, kiknek jj)
o td a l-z seb tá rc a  (paplrospénz| vagy &

Pincértaska ■aPrő* és ezüstpénz számárai van szükségük, a melynek feneke
arabbólnincs többé beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy < 

készült, — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be.
Á r a k  4  í r t t ó l  f e l j e b b .  " % i t t  

í r  V j j n i  n  0  f c e x ty ö .  é h  s é iT k f i t ű z x f t r o N n A I
S I V I I III U 0 BUDAPEST, IV.. Károly-k. 28 (Közp. városház). 

Gummi- és halhóiyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, ő és « frt. Xagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzoriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

M o l n i

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

1819. evben alapított országos szabadalmazott Alpacca-. 
China-ezüst- és fómaru-gyáran k főraktára: 

B U D A P E S T , IV. KÉR, VÁCI-UTCA R ■—
(R a k tá rak !  Becs, G ráz, P rá g a  é» T rleatben)

U5l/?Q7tpk legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, j 
i CIuolIGA Kávéházak és háztartások részére.

Ven dé glősö k, kocsma rosok es kávésok
---------------  'gyeimébe!------------
Üveg és porcillán áruk nagy válasz
tékban és eredeti gyári áron kaphatók

if j .  G K Ü N W A L D  M Ó R
üveg- és porcellán nagy raktárában

Bpesi. 15., ferenc 3őzsef-raBpart 6.
<a F erenc  József-hid közelében.)

Nvomatott Hedvig Sándor könyvnvomdájában Budapest, VII., Dohány-utca 12.


