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Magyarországi vezérképviselete:

IFJ. LÜWY ADOLF ÉS TÁRSA
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Alaplttdtott l8 6 »*ben. 
— Telefon U4-00. —

Magyarország bármely 
állomására szállítja az 
Z Z  általa képviselt Z Z

Első Pilseni Részvénysört
világhírű gyártmányt.

I M é g l ö É  t i  t. éideklödok szíveskedjenek 
közvellenül lenti céghez fordulni.

Vidéki városokban lerakató! 
és képviseletet létesit.
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I Az állatkert vcndéglőbérletei.
.Országos Vendéglős Egyesület’

I közleményei. 
j Hivatalos rész.
| Társulati élet.

| Országos vendéglős kongresszus.
A kávéházi éttermek, 

j Bérjavitási mozgalmak, százez
reket érő kávéházak.

Különféle közlemények.
Közönségünkhöz. Vendéglőik 
és kávéházak trafik engedélye. 
Hynien hirek. Az italuiérések 
egységes nyitási ideje. Módo
sított zárórai szabályrendelet. 
Korona számítás. Vigalmak 
Húsz darab arany — először. | j

L Ü M

bojkottált Francois. I'ap-tnint 
itaiinérési elnök. Megszüntetett 
vendéglő püspökség! birtokon. 
Közeledés a hitelesített sörös- 
palackok felé. Csak a veséjét. 
Már megint a forralt bor ellen. 
Az érdem jutalma. A legújabb 
honmentés. Ryhlicky Zoltán 
barátja. A lűghiikozást közve
títők . .. Két uj sörgyár keiet- 

. kezűben. Pincérből horbély.
I Egy táncmcster álmai. Gyász

rovat. Vendéglősök Naptára.

Hóbortos antialkoholisták.

Üzleti Híreink. (Helyvsltozasok.)
Egyről-Másról.
Nyilt-tér.
Szerkesztői üzenetek.

JÓZSEF hOHKRUEU KAMARAI SZÁLLÍTÓK

SEIFERT HENRIK és FIAI
esász. és kir. udvari tekeasztalgyárosok 

■ romin, a bolgár, a uorb király és a pórisa sab O Miágiik 
odrarl siállltéi.

Csász. és kir. szab. jégszekréuygyárosok. 
B U D A P E S T , VII., DOB-UTCA 90. szám. 

Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű 
amerikai légkőrforgásti jégszekrényeiket, 
melyek eddig a leg tök é le tesebb  hűtő- 

~ eredményt igazolták. :

V E N D É G L Ő S Ö K  
NAPTÁRA Ára bekötve:
1912. ÉVRE. * M j

ók naptar — Nevezetes év- cs kor
számítások. Levélposta. — 1’énzes 
velek és csomagok Küllőidre s 
pénzes, értéklevelek és csomagok. -  Po 
utalványok díjjegyzéke — Táviratok díj
szabása’. - Távbeszélői díjszabása. — Be- 
lyegilletck. — Idegen ércpénzek átszámí
tása. — Által:-nos u éd fn b  ■ 
év szakiparunk életebőil. - A konyha 
köréből. — Amerikai vendegn-gad.- Ii 
zaki-ő. Bor- és pincegazdaságunk.

Vendéglői szakácskönyv. Étel- 
szótár. Szórakoztató. — Országos

•  vásárok jegyzéke. — Vegyes közlemények. 
Hirdetések. ------------ =

Rendeléseknél 1 pénz ei r. küi----------- dendő l>e s a naptárt béimentve küldi a kiadóhivatal. 
U tán v é te le zé s esetén majdnem egy koronával kertll többe a naptár.
Fogadó kiad!hivatala: Budapest. Rakóci-ut 13. sr.

üzletet eladni vagy bérbeadni,aki bort és egyéb szeszesitalt s a fogadós-, vendéglős- és kávés- iparban szükséges élelmiszerek s berendezési cikkeket forgalomba hozni vagy eladni akar, az
hirdessen a„Fogadó“-ban.
Hirdetések a kiadóhivatalban Budapest, Vili., Rákóci-ut 13. adhatók feL
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ORVHTH FERENC nél SZEGED.
S ze g e d i  p a p r ik a  s z é tk ü ld é s ! t e le p .  —  S zá llo d á so k  é s  a e n d é q lö s ö k  p a p r ik a s zá ll itő ta .

(A szegedi Juránovits-féle Tisza nagyszálló 5 éven át volt szobafönóke.)
Dj paprika í r i n ! • • Sürgönyein: HOHÍTR PIPHIKÍS SZEGED. -  ■ Pártoljuk a szakembert!an szerencsém tisztelettel értesíteni az igen tisztelt szállodás és vendéglős urakat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy paprikámat saját magam hasiltatom és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb árban, amelyben csak valódi szegedi paprikát ajánlani lehet, "an szerencsém elflnyárlapomat bemutatni és kérni, hogy becses rendeléseiket részemre feladni 

"  ••• • -  mint más paprikáhól!
1 szállított áruk vegytiszták ét valódi
ságukért felelősséget vállalok. Meg nem 
fele li! salát költségemen visszaveszek.

t  kgr. kor. 2 . 5 0  
4 . 5 0

f i  Ulandóao friss örietű paprika. Tessék 
|  prócarendeléstleuci. Paprikáim állandó 

u  színtartók és színüket nem vesztik el.

I B IS
jan. 1 ELÖHY-flRJEGYZÉK. 1 9 12

jan. I

írfilvc szállodások és vendéglősök részére.! 
falóéi szigeti édesei (kissé csípés) rózsapaprika 1 kgr. kor. 3 . 2 0  
Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika . 1 „  „  2 . 8 0  
Valódi szegedi tojásos királytarhonya 1 kg.^  Valódi szegedi tojásos királytarhonya 1.1

T. étlapiró és vendéglős uraknak
legmelegebben ajánlom a leg- 
I óbbnak elismert és sok időt 
és munkát megtakarító Ber- 
kovtts-féle t—.-— — _ _

Hektograph-lapok, ^
• minden színben lévő 
tálat.
Nagy választékban Hektograpti-teVer esek.
Mm-kártyák, konyha-tóntáa-lvek és kéryvek, boon-biock 
minden nagyság és színben, ruhatár-szamok, b'rlet-fUze- 
tok, levélpapír és boríték-1, szí var-szipkák kívánatra 
cégnyomással is, legújabb pecsenye- és haldíszek, torta- 
és tiayér-paplrok. siitemany-kapsz'lk. papir-tzaivéták, paplr- 
amaz-tányérok, fopvájék. ujaáptartók. l-ótáblik, kréták, 
azleaoaok stbit olcsó, szabott árak mellett, gyorsan és 

pontosan szállít:
Rerkovits* K á ro ly  

i ik t i ir ip h -k é s z l t i ,  irodai, m e rn i á t kávéházi cikkek raktára 
B u d a p e s t ,  V I I . ,  S í p - u t c a .  S .

Kívánatra árjegyzék és minták ingyen éa bérmentve

Valódi szegedi rózsapaprika i 
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapapiike 1
(Válogatott hüvelyekből őrölve.) 25 rendelésnél 20, 
50 kg. 30, 100 kg. rendelésnél 40 fillérrel olcsóbb kg -k"-‘ 

Terma, szatyor, gyékény, vöröshagyma, foghagyma a legolcsóbb napi á

Alkalmas lGoadónak. nndéü lO iek!Közvetlen a Balaton parton. Keszthely és Tapolca között, a vasútállomáshoz félkilo- rrcterro, fürdöházzal, nagy gyümölcsös és konyhakerttel, egy hold uj, de már 
termő szőlővel, hozzá •"> hold szántófölddel, egy nemesi kúria 13 szobával és 3 

konyhával, hozzá 2 nagy istállóval,
Igen alkalm as vendéglőnek,
örök áron eladó vagy több évre bérbe- adandó. Bővebbet
Fliqenscfine Dános ftáués

P i n k a f ő ,  Vasmegye.

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca 

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

.  ,  Jurán ovit* Ferenc,
S zeg ed . .Tisza" nagyszálloda r.-t.

Van szerencsénk értesíteni, 
künk többször szállított papri
aminőség, valamint a pontos k .. _____
n teljesen meg vagyunk elégedve. Tiszteletiét 
,,  , , Bogyó és Tauazlk
Kolozsvárott. .Newyork* szálloda tulajd.

Tekintetes Horváth Ferenc urnák
Szeged.

Folyó hó 3-án kelt h. soraira válaszolva, tiszte
lettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított 
parikával nagyon meg vagyok elégedve, 

o  .  Teljes tisztelettel Meixner Mihály
t»y o r . „Royal* nagyszállodás.

♦  BÖCÖgO József p « r  szállodája"^, ♦T »Abbázia* kávéháza, Miskolc. Kávé- f A ház, elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Á* Magyar konyha, kitűnő borok ”

Bérbeadó vendéglő.
Nagykanizsa város egyik legnagyobb fő- utján, két kaszárnya között lévő egyedüli

jómenetelü vendéglő
betegség miatt bérbeadó, esetleg el

adó. Érdeklődők forduljanak
Halász Ferenc vendéglőshöz,

Nagykanizsára, Sugár-ut 23. 4-4

Wien.

N H P N A L
FÉNYESEBBEN
B E B IZ O N Y ÍT J A ,
I I  H O G Y

M nyerhofer
Tűzhelye, 

h le g jo b b !

Budapest.

fii SZUIODilL
kiüli kmlilerulHi

Vörösréz-edények, 
laaylalt-berendezések 
és hűtőkészülékek.

]. IIL IÉ-líiit I a.
Telefon 138-41.



Budapest, 1912. Március 1.IX. évfolyam

ORSZÁGOS
VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÓNV

A MAGYAR VENDKGLnS- RS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP
H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E
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Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatalMegjelenik: 1-én és lö-én. Flór Győző. Budapest, Vili., Ráköci-ut 13. az

Az állatkerti vendéglőtiérlet.
Nagy visszatetszést keltett nemcsak 

szakkörökben, hanem a közönségben 
is, hogy a fővárosi tanács nem tekinti 
meddőnek az állatkerti vendéglő és 
kávéház bérletére kiirt pályázat ered- ( 
ményét. Meddőnek kell tekintenie azért, I 
mert csupán egy (család) társaság lett 
ajánlatot, még pedig olyant, hogy a 
főváros csak tetemes ráfizetéssel me
hetne bele a "fényese üzletbe, viszont 
milliókhoz juttatná a bérlőket, ami 
sehogy sídcs  indokoiva. Összeállt ugyan
is a Gundel-család, háttérben a Rész
vény-serfőzdével, s tettek a főváros
nak olyan ajánlatot, amin ők maguk 
is nevetnek, mert hiányzik abból min
den komolyabb alap Vagyis, —  nem 
hiányzik. Álért az ajánlattévő Gundel- 
család egészen a vakmerőségig megy 
az ajánlatában, hogy neki milliók ma
radhassanak haszonul.

Az ajánlat szerint ugyanis Gundel 
Károly, Kommer Ferenc és ifj. Marschall 
József (komák, sógorok) bérlők kötele
zik magukat, hogy 1.500.000 korona 
költséggel uj vendéglői főépületet épí
tenek, nemkülönben télen-nyáron egy
aránt üzemben tartható műjégpályát 
létesítenek. A szakmabeli berendezések
be és fölszerelésekbe legalább további
500.000 koronát fektet be a részvény- 
társaság. Huszonöt évre kérik a bér
letet, amely idő alatt bér fejében
60.000 koronát, a biztosított kizáróla
gossági jogért pedig az évi nyersössz- 
bevétel után 6°/o-ot, az utcán át való 
üzletekből pedig 1%-ot fizetnének a 
fővárosnak, úgy azonban, hogy ezen 
nyershevételeknek évenként összesen 
egy millió koronáig terjedő összege a 
részesedés alól mentes. Viszont azon
ban kikötik, hogy a főváros  az azon
nal tulajdonává váló építkezések, be
rendezések és fölszerelések költségei
nek megtérítése fejében a szerződés 
tartama alatt évenként 105.000 koro
nát tartozik  a bérlő-társaságnak 
fizetni.

A főváros tehát kapna évi bér fejé

ben 60.000 koronát, viszont tizet az 
épületek költségeinek megtérítéséért évi 
lOő.OOo koronát, tehát rátizetne az 
üzletre 45.000 koronát. Igaz, hogy ezzel 
szemben az épületek az ő tulajdonát 
képeznek, de hasznát csak Hó év múlva 
vehetné, mikor tudniillik rendelkezése 
alá kerülnek, ha a ldig össze nem dűl
nek, amiért természetesen senki ga
ranciát nem vállalhat, sem a sörgyár, 
sem a Gundel-család.

Erre az aján’atr3, mint ahogy más
kép nem is lehet, nemcsak hozzáértők, 
hanem a laikus közönség is nevet. 
Mert nem szabad elfelejteni, hogy eh
hez a bérlethez tartozik a volt \Yara- 
peties-féle állatkerti vendéglő is, amit 
oundelék annak idején potom áron 
kaptak, minden komoly árlejtés nélkül. 
Es most már megint igy végződne ez 
a dolog! ? Ugyanis nehány városházi ur 
azt mondja, hogy garanciaképes pályá
zók kellenek. Helyes! Hát hol van 
azonban megirva, hogy Gundelékon 
kívül nincs senki, aki ezzel a tulajdon
sággal bírna ? Miért siet most annyira 
a főváros ? Mit tesz, ha az üzlet idő
közben balul üt ki és Gundelék nem 
képesek a feltételeket betartani? Az 
egesz kártyavár a főváros nyakába 
szakad, amiért bizony a háttérben álló 
Részvényserfőzde egy fillérrel sem kár
pótolja. De ettől eltekintve, szabad-e 
a fővárosnak olyan üzletbe belemenni, 
amelyért 25 év alatt kap 1,500.000 
koronát, de ugyanezen idő alatt tizet a 
bérlő-társaságnak 2,6J5.000 koronát 
azért, hogy a bérlet lejártával esetleg 
egy egészen értéktelen romot kaphas
son, amelynek lebontása és elhordatása 
még ezenfelül nagy költséget okozna 
neki

Ilyen üzletet a fővárosnak kötni nem 
szabad. Igen sok szempont szól ellene 
és reméljük is, hogy nem fog felülni 
senkinek, hanem újabb versenytárgya
lást fog kiírni. Mert hát vannak és 
lesznek más pályázók is, kik a köz 
rovására nem akarnak éppenséggel 
milliókat harácsolni, mint azt a szo

bán forgó ajánlat kilátásba helyezi. A 
kapzsiságot nem szabad támogatni és 
különösen akkor nem, amikor olyan 
üzletről van szó, hogy harácsolás nél
kül is megb ízza a tisztességes hasz
not, — megengedett uton-módon.

Figyelm eztetünk már most min
den budapesti adófizető polgárt, 
hogy abban az esetben, ha a fő 
város belemegy ebbe a nevetséges 
bérletbe, úgy amint a bérlők azt 
kívánják, akkor jo g a  van minden
kinek ez ellen a belügyminiszterhez 
felebbezéssel élni.

Mozduljanak meg a várói érdekeit 
közvetlenül megvédeni hivatott ténye
zők és óvják meg a fővárost ettől a 
blamáZ'Gól, mert minden józan eszü 
ember előtt úgy itthon, mint a kü.föl
dön, nevetség tárgyává sülyed alá a 
főváros.

Országos vendéglős-kongresszus.
A kongresszus előkészítésének mun

kálatai már nagyban folynak Az egye
sület titkárságának sietni kell a nagy 
munka lebonyolításával, mert ilyen 
nagyszabású országos akcióra aránylag 
rövid az idő. A kartarsak nagyban 
megkönnyíthetik a munkálatokat, ha az 
elnökség áital kibocsátott felhívások
nak a megállapított időpontra minden
ben eleget tesznek. És tekintve, hogy 
az ország vendéglőseinek nagy fontos
ságú ipari és gazdasági érdekéről van 
szó, joggal elvárható, hogy a közpon
tot legalább a jelzett irányban támo
gatni fogják.

Az Országos egyesület elnöke a szak
beli ipartársulatokhoz következő ér
tesítést küldött:

Az Országos vendéglős-egyesület 
választmánya elhatározta, hogy ez évi 
május hó 21. és 22-ére, Kassa váro
sában tartandó országos vendéglős- 
kongresszust hív egybe. A kassai ipar- 
társulat. az ottani kereskedelmi és 
iparkamara, valamint Kassa város ta
nácsa a náluk bejelentett ezen szán-
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dékot tudomásul vették és a legmesz- 
szebinenö erkölcsi támogatást helyez
ték kilátásba.

Az ideiglenesen megállapitott és 
alább közölt tárgysorozat kellő tájé
koztatást nyújt a kongresszus céljáról.

Kérjük a t. kartársakat, hogy a 
tárgysorozatra, annak esetleges kibő
vítésére nézve, valamint a tanácsko
zásra szánt anyag iránt szíveskedje
nek legkésőbb a f. é. március hó 10-ig 
nyilatkozni, mert az előkészítés mun
kálatai sok időt vesznek igénybe.

A résztvevő küldöttek nevét kérjük 
legkésőbb március hó 20-ig hozzánk 
bejelenteni, hogy a mérsékelt vasúti 
menetjegyek, valamint az elszállásolás 
iránt még elég korán intézkedhessünk. 
A résztvevő küldöttek költséghozzájá
rulását a választmány fogja megálla
pítani, de alig fog 3 koronát meg
haladni.4}

Kérjük egyúttal a t kartársakat, 
hogy szíveskedjenek arra törekedni, 
hogy minél több kartárs vegyen részt 
a kongresszuson, mert minél nagyobb 
számban jelenünk meg, annál nagyobb 
súlya lesz a hozandó határozataink
nak. Ez pedig annyira fontos, hogy 
nem tudjuk elégge kartársaink figyel
mébe ajanlam.

A tárgysorozatra  nézve a követ
kezőket javasoljuk:

1. A vendéglőst pár jogviszonyainak 
törvényes rendezése. Ez a pont bele
nyúl az ipartörvénybe, mely nemsokára 
módosításra, de valószínűen egészen 
uj kodifikálásra fog kerülni

2. Az italmérési engedélyek szabá 
hozása. Ez belenyúl az állami italmé
rési jövedékről szóló I89rf. évi XXV. 
törvénycikk módosításába. Ez a törvény 
elavult, a gyakorlati élettől már nagyon 
távol áll és ennélfogva a kormány 
sem fog elzárkózhatni a törvény meg
felelő módosítása vagy egész uj kodi
fikálása elől.

3. A vendéglősök gazdasási érdeké
ben közraktárak (depók) létesítése.

4. Állásfoglalás az élelmiszerek kar- 
teljei ellen. (Idetartozik a védekezés a 
sörgyári kartel ellen is). Erre nézve 
megfelelő törvényt kell sürgetni.

5. A hazai idegenforgalom emelése 
közgazdasági és a vendéglősök szem
pontjából.

6. Állásfoglalás a fogyasztási adó
bérletek ügyében.

7. Az italok nyilvántartásában köny- 
nyités kérendő a kormánytól, különös 
tekintettel a határvidékekre.

8. Az országos vendéglős egyesület 
propagálása.

Kérjük a t. kartársakat, szívesked
jenek gyorsan intézkedni és a be
jelentésekre megállapitott határidőket

•) Félreértések kikerülése végett megjegyez
zük, hogy ez a költséghozzájárulás csak a 
posta, -  nyomtatvány és a vasútnál a mér
sékelt jegyekért fizetendő nyomdai költségre 
vonatkozik és magától értendőén sem a me
netjegyre, sem a szállás költségére, mert erre 
bizony édes kevés volna. A szerk.

ügyünk érdekében a legpontosabban 
betartani.

Egyúttal küldjük a » Fogadó* vonat
kozó számát, melyben a tárgysorozat 
magyarázva van.

Kartársi üdvözlettel
választmány nevében:
Kaszás Lajos  elnök.

*

Mindennemű közlemény az egye
sület cím ére; Rákóci-ut 13. sz. a. 
küldendő.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Felhívás.
Fe lkérjük  a vidék i kartársakat, 

hogy az Országos vendéglős egye
sületbe való belépésüket jelentsék  
be. Bejelentésük után m egküldjük  
az alapszabályokat. Beiratási d ij 
2 kor. ü v i tagd íj 4 kor.

Az elnökség 
(Iroda: Rákóci-ut 13. II . 20.)

t  Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartarsulata hivatalos közleménifei.

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

Hivatalos órák : minden hétfőn, szer
dán és pénteken délután 3— fi óráig.

Az Ipartársulat mindennemű hivatalos 
közleménye kizárólag a nFogadó«  ut
ján közöltetik.

Jogitanácsot az ipartársulat minden 
tagja ingyen kaphat, ha az iránt az 
ipartársulat irodájához fordul.

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

T Á R S U L A T I  É L E T .
Kassa. A kassai •» Szál lód ások, Ven

déglősök és Kávésok ipartársulafa* e 
hó 20-án tartott közgyűlésén a társulat 
elnökévé, Dala Károly volt elnöknek 
Szegedre való távozása folytán, Szent- 
g y ö rg y i Ferencet, az ottani Andrássy 
kávéház előnyösen ismert tulajdonosát 
választotta meg egyhangú lelkesedéssel. 
Ugyancsak egyhangúlag választattak 
meg: Hajós számvizsgáló és Dávido- 
vits  Emil ellenőrnek. A nagy rendben 
lefolyt közgyűlés ezután az orsz. ven
déglős kongresszus előkészületeire nézve 
tett intézkedést, majd a kongresszus 
előmunkálataival alaposan ellátott Dá- 
vidkó János jegyző és Zahler Aladár 
ügyész fizetését illetve tiszteletdiját 
emelte fel lényegesen.

Veszprém. A »Veszprémmegyei szál
lodások, vendéglősök, kocsmárosok és 
kávésok ipartársulata* f. é. március hó 
7-én d e. 10 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését az Erzsébet fogadóban.

Nagyszeben. A 'Nagyszebeni foga 
dosók, vendéglősök és kávésok ipar- 
társulata® f. hó 13-án tartja évi ren
dé- közgyűlését, melynek napirendjére 
több fontos tárgy van kitűzve. Ugyan
csak a tárgysorozatba van felvéve a 
Kassán tartandó országos vendéglős 
kongresszuson való részvételre hozandó 
határozat is. Ugyanis az ipartársulat, 
mint az eddigi kongresszusokon. Kassán 
is nagyobb küldöttséggel fogja magát 
képviseltetni.

Székesfehérvár. A »Székesfehérvári 
vendéglősök, kávésok és italmérők szik- 
vizgyár szövetkezete® március hó 6-án, 
délután 3 órakor (Palota-utca 2. szám 
alatt) tartja rendes évi közgyűlését, 
melyre a tagokat ez utón is meghivja 
az Igazgatóság.

Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság évi jelentése. 2. Felügyelő-bizottság jelentése. 3. Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 tag kiküldése. 4. 4 igazgatósági tag választása. 
6. 3 felügyelő-tag választása. 6. Kilépők felmentése. t. Nyereség 1 óva fordítása felüli határozat. 8. Alapítási költségek megtérítése. 9. Indítványok, (melyek 24 órával előbb az igazgatóságnál bcjelentendők).

Arad. Az Aradi Pincérek Segélyző 
és Elhelyező Egylete® február 13-án 
tartotta évi rendes közgyűlését Több 
fontos tárgy letárgyalása után rátért a 
közgyűlés a tisztikar választására. Meg
választalak egyhangú lelkesedéssel: 
Nagy  bajos, a Vadászkürt vendéglőse 
elnöknek, Weinberger Lajos alelnük, 
F legár János ellenőr és Schw artz  
Ferenc pénztárosnak. A számvizsgáló- 
hizottsag tagjai lettek: Lovasberényi 
Jakab elnöklésével: Hetényi István és 
Tóth Cyuia. Választmányi ta g ok : 
Berkovits Dezső, Tarnócy rpád. 
Müller Károly, (löller György, Bécsi 
Mihály, Blessi Béla, Weisz Ignác, Or
bán Elek, Barta István, Kosenzweig 
Samu és Schiller Lajos. P ó tta g o k : 
Batári József, Soproni István és Bir- 
mann József. Ügyvezetőnek N e v je lik  
József lett megválasztva.

Rózsahegy. A »Bózsahegy és kör
nyéke vendéglős ipartársulata« mint 
egv múltkori lapunkban is jeleztük, 
ujjászervezési munkáját megindította. 
Ezzel kapcsolatban körirattal fordul a 
vendéglösséghez, melyben a szervezke
dés nagy fontosságát és annak óriási 
előnyeit fejtegeti. A lelkeshangu kör
irat a többi közt a következőket 
mondja:

»A  kedvezőtlen gazdasági viszonyok, 
melyek a közéletben magukat befész
kelték, azt eredményezték, hogy a 
védelemre minden ipari szakmában cél
tudatos egyesülések mennek végbe. Ha 
más üzleti és szociális társadalmi osz
tályoknál a létfentartás feltételei igen 
súlyosak, akkor a mi iparunkban ez 
az állapot teljes megsemmisítéssel fe
nyeget. Üzletünk cikkei állandóan drá
gulnak, amellett nagy adókat és ille
téket vetnek ki ránk, ehhez járul a 
tisztességtelen konkurrencia s mindez 
a vendéglők forgalmát annyira sülyesz-
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tette, hogy munkánk után kiérdemelt 
csekély haszon is a legminimálisabb 
fokra szállt alá. Vájjon ezek a körül
mények mintegy parancsolólag nem-e 
arra köteleznek bennünket, hogy egy 
becsületes, egészséges és hazai törvé
nyeink alapján álló egyesülésben ke
ressünk mi is támasztékot? Igen tisz
telt kartársak' Önök megtiszteltek ben
nünket bizalmukkal és a társulati ügyek 
vezetését ránk ruházták. Mindennek 
tudatában ismerjük kötelességünket s 
méltóvá akarjuk magunkat tenni az 
Önök bizalmára Ha pl. felmerülő el
lentéteket vagy jogtalan kívánságokat a 
kartársak saját hatáskörükben barát
ságosan elintézni nem tudnak, az ese
mények bejelentése mellett forduljanak 
bizalommal hozzánk, a hol kötelesség- 
szerüleg a vitás ügyet a felek megelé
gedésére a választmány kebelében el
intézni fogjuk. Alapszabályaink értel
mében az ilyen intézkedés nagy fon
tossággal bir és módunkban áll jogo
sulatlan követelményeket és zaklatáso
kat érdemök szerint visszautaőtani.«

A körirat, —  mely egyúttal köz
gyűlésre hívja fel a vendéglősséget, 
bizonyára talpra állitja az ottani kar
társakat.

A kávéházi éttermek.— A fővárosi tanács intézkedési;. —
A y>Fogadó« közölte, hogy a "Székes

fővárosi Vendéglősök es Kocsn.á- 
rosok Ipartársulata* küldöttség utján 
panaszt emelt a főváros polgármestere 
előtt aziránt, hogy a kávéházakban 
rendszeres vendéglőipart gyakorolnak, 
rendes vendéglői konyhát vezetnek és 
meg nem engedett módon károsítják 
a vendéglősöket A küldöttség, melyet 
az ipar társulat elnöke, Kaszás Lajos 
kartársunk vezetett és melynek szónoka 
dr. Waigand József, az ipartársulat 
jogtanácsosa volt, egyelőre elérte a 
kívánt célját. A jogtanácsos tárgyila
gos megokoiással, élő szólal is előter
jesztett kérelmét, a polgármester jo
gosnak és méltányosnak találta és 
megígérte, hogy sürgősen fog intézkedni, 
hogy a törvénynek és szabályrendelet
nek érvényt szerezzen, valamint, bogv 
az ellenőrzés szigorúan gyakoroltassék.

Ha azt mondjuk, hogy egyelőre  
elérték a célt, akkor arra gondolunk, 
hogy a polgármester ígéretének csak 
akkor lehet foganatja, ha a kerületi 
elöljáróságok éber figyelemmel és meg
felelő szigorral gyakorolják az ellen
őrzést. Az anarchikus állapotnak csak 
ilyen módon lehet véget vetni. A ha
tóság jóakaratát nem vonjuk kétségbe, 
de kell, hogy kartársaink is nyújtsanak 
módot ennek az állapotnak a megszün
tetésére oly módon, hogy a visszaélé
seket elkövető kávéházakat jelentsék 
be az ipartársulatnal.

A Székesfőv. Vendéglős és Kocs- 
máros Ipartarsulat február hó 23-án 
a következő határozatot kapta a ta
nácstól :

B u d a p e s t  S z é k e s f ő v á r o s  Tanácsa.
B. 15170/1912. XV.

T.
A székesfővárosi vendéglősök és 

koresmárosok ipartársulatának kérvé
nye a kávéházakban a vendéglői eleiek 
kiszolgálásának megszüntetése tárgyá
ban.

H.
Minthogy a tanácsnak úgy ezen be

advány folytán, valamint egyébként is 
tudomására jutott, hogy igen sok fő
városi kávéházban a vendéglői és kávé
házi ipar gyakorlására vonatkozó sza
bályrendeletben felsorolt ételnemüeken 
kívül egyéb meleg ételeket is tálalnak 
rendes étlap szerint, —  ennélfogva a 
tanács utasítja az összes kér. elöljáró
ságokat. hogy az eddiginél szigorúbban 
ellenőrizzek vájjon a területükön fekvő 
kávéházak nem foglalkoznak-e a sza
bályrendelet 32. ji-a ellenére a meg
állapított ételnemüeken kívül egyéb 
ételnemüek kiszolgáltatásával is, es a 
mennyiben ilyen esetek tudomásukra 
jutnak, az illető tulajdonosok ellen az

884. évi XVII t. cikk 10. §-a, illetve 
158 §-ának a) pontja alapján a kiha- 
gási eljárást azonnal indítsák meg

Erről a tanács az összes kér. elöl
járóságokat és a székesfővárosi ven
déglősök és kocsin árosok ipartarsulalát 
értesíti.

Kelt Budapesten, a székesfőváros 
tanácsának 1912. évi február hó b. 
napján taitott üléséből.

R ó z s a v ö lg y i
h. polgármester.

Bérjavitási mozgalom, százezreket 
érő kavéházak

»A pincérseg mozgalmához# címen 
az előző számunkban megjelent köz
leményre, mely a fővárosi kávéházi 
pincérek fizetesemelesi mozgalmával 
foglalkozott, egyik közismert nevű. vidéki 
kávés kartásunk a következő érdekes 
sorokat küldte be.

A február lö  ki Fogadó, többek közt, 
a pincérség bérjavitási mozgalmával 
foglalkozik. Ez a mozgalom kizárólag 
a fővárosi kávéházi pincérekre vonat
kozik. A Fogadó a mozgalom célját 
megokolva, elfogadhatónak találja. — 
aMert ahol százezreket adnak kávéhá
zakért, ott a hasonló, szerény fizetés 
emelési kívánalmak is teljesíthetők 
fejezi ki ilyformán nézetét.

Hát ha a Fogadó, úgy véli, akkor 
bizonyára elfogadható a kérdés, mert 
hisz ő legjobban ismeri a fővárosi 
drágasági s a megélhetést megnehezítő 
egyéb viszonyokat s tudja, hogy bizo
nyos kívánalmak meddig és mily hatá 
rig mehetnek el. A Fogadónak ezen 
érvelését tehát mindannyian, ide értve 
a fővárosi kávés kartársakat is. akiket 
ez az eset legközelebbről érint, annál 
inkább helyesléssel vehetjük tudomásul, 
mert erről a szaklapunkról tudva van, 
hogy holmi alaptalan és megokolatlan 
dolgokkal nem szokott jönni. E szerint

hát ezt a kérdést, a cél szempontjából 
egyhangúlag elfogadottnak nyilvánít
hatjuk.

Más azonban és nem e keretbe tartozó
a százezreket erő kávéházak kérdése. 
Ezt a kérdést fenti körülmény megoko- 
lására azért se lehet fölhozni, mert ez 
a szempont inkább alkalmasabb az 
alkalmazottak fizetése csökkentésére, 
mint sem az emelésére. Mert valójában 
hogyan is állunk azokkal a százezreket 
érő kávéházakkal? Egy, hogy annak, 
aki ma Budapesten egy 25 vagy 350 
ezer koronás kávéházzal rendelkezik, 
sokkal súlyosabb a helyzete, mint aki 
aránylag egy csekély értékű: 30—-40 ezer 
koronás kávéházat nevez tulajdonának. 
De szóljunk etárgyról kissé kifejezőbben.

Kávéhazakat, sajnos, manaps g nem
csak a fővárosban, hanem a vidéken 
is adnak s vesznek 220—2b0 és 
300 ezer koronáért, ámde, mily körül
mények mellett? A vevők legnagyobb 
része alig rendelkezik 40— 50 ezer 
koronával, tehát a káveház vételárúnak 
5—6-od részével s miután ebből még 
házber, közvetítői díj, forgótőke és egyéb 
kiadásokra is kénytelen megtartani 
bizonyos mennyiseget, a vételhez alig 
képes járulni 25—30 ezer koronával, 
míg a tőnmaradő nagy összeget bank- 
és egyeb váltói kölcsönökkel fedez . 
Már most tessek elképzelni a helyzetét 
egy ilyen 2—3 százezreket érő kavéház 
tulajdonosának. Az illető rendelkezik 
egy szép és pazar fényesen berendezett 
kavéházzal, melynek napi 400 450 
koronás, tehát elég tekintélyes összeget 
kitévő bevételből azonban alig képes 
fedezni a zenedij, a házbér. az alkal
mazottak fizetése, a sajat személyi és 
csaladja kiadását, valamint a különböző 
kölcsönösszegekkel kiegyenlített vételár
nak ugyancsak nagy summát kitevő 
kamatait.

Hát ilyen a helyzetük ama százez
reket érő kávéházak tulajdonosainak 
kevésbé sem örvendetes. A '-szerencsés 
kivétel# pedig alig képez hat. legfel|ebb 
tiz százalékot. Ezek persze minden 
lejtörés nélkül belemciietnének a cél
zott. sőt még ennél nagyob fizetés- 
emelesbe is. De a többi, a nagy átlag . . . 
Hát bizony, ezek még kevésbé méltányos 
óhajnak is csak úgy képesek eleget 
tenni, ha ezt egyik vagy másik kötelezett
ségük rovására cselekszik, k  y kávés

K Ü LÖN FÉ LE  KÖZLEMÉNYEK.
Közönségünkhöz r  előfizető nk közül 

azokat, akik előfizetésükkel el vannak 
maradva, ismételten :s fölkérjük, hogy 
az előző számmal vagy levéllel vett, 
esetleg a mostani lapunkhoz csatolt 
postautalvány fölhasználásával szíves
kedjenek az esedékes összeget beküldeni. 
Akiknek előfizetése most járt le, a inai 
lapjukhoz postautalványt mellékeltünk. 
Előf. pénzek: Fogadó kiadóhivatala, 
Budapest, VIII.. Kakóei-ut 13. címen 
küldendők be.
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Vendéglők és kávéházak trafikenge
déiye. Közismeretes, hogy vendéglők
ben és kávéházakban kizárólag csak 
m kir. dohánygyártmányokat szabad a 
vendégeknek eladni és akinek külön
legességek árusítására is van engedélye, 
annak sem szabad külföldi gyártmá
nyokat tartani. Egyik felebbviteli ügy
ben a kir. tábla elvi jeleutöségü hatá
rozatban kimondta, hogy büntetőjogilag 
m mden esetben az ü z le t  tu la jd o n o s a  
t - l e l ö s , ha üzletében akár a személy
zet, akar idegen külföldi dohánygyárt
mányokat tart és árusít.
Hymen hírek. — Borsy Géza szatmári fő- p m ér eljegyezte Miskolcy Margitkát Szat- márrói.
Sdm auscr Lajos, a győri Fehérhajó fogadó fflpincére, eljegyezte Bauer Juliska kisasszonyt Budweisből.
Holler Sámuel orosházai fogadós bájos leányát Joliinkát, a m. hó 2t*-én vezette oltárhoz Rosen István, az orosházai takarékpénztárfötiüztviselöje.
Lcikam György budai vendéglős kartársunk szépmi vei tségQ leányát Augusztát, eljegyezte 

Grim m Károly szombathelyi pékmester.
Kováts Lajos, volt kolozsvári vendéglős február 12-én tartotta egybekelését Tamás Lenke kisasszonnyal, Budapesten.
Frank Sándor, Frank Alajos borsodmező- keresztcsi fogadós fia, eljegyezte Léderer Hermán vendéglős bájos leányát Gizuskát. B.-mezókeresztesen.
Kovács Lajos, a Szt. Lukácsfürdő Kutvélla- lat :• --'i ös-tviselöje, e hó 2ó én tartotta euy- lét (irosner Rózsás kisasszonnyal a d hiny-utcai izr. templomban. Az esküvőn díszes és nagyszámú közönség vett részt.
Az Italmérések egységes nyitási Ideje.

Tudvalevő dolog, hogy az italmérési 
üzletek nyitási idejét a fővárosi sza
bályrendelet úgy állapítja meg, hogy 
ápri! 1-tól szeptember 30-ig reggel 5 
órakor, október 1-től március 31-ig 
pedtg reggel hat órakor nyithatók ki. 
Ezen intézkedés ellen annak idején a 
oSzékesfőv. vendégl. és kocsm. ipar
it* rsulaU előterjesztéssel élt és a belügv- 
miiiister hozzájárulásával a fővárosi 
IV .ács átm enetileg  úgy rendezte a 
dóig t, hogy tekintet nélkül az évszak- 
:a. hz üzlet reggel ö órakor kinyitható. 
E» az átmeneti intézkedés megszűnt 
és a:: üzletek nyitási ideje a fentebb 
említett módon került megállapításra. Mim! a budapesti szesz- és likórgyáro-
v,! indítottak mozgalmat ennek az 

u ok újabb szabályozására és kimon- 
• l.i :uk, hogy a föv. tanácstól az egy- 

nyitási időpontját reggeli ö órára 
- - v megállapítani. A tanácskozáson, 

óvás folytán, a nevezet* vendég- 
1 -  ipartársulat is képviselve volt és a 
kEv iidött rámutatott arra, ha a kor- 
iá-ián kimérési üzletek (szatócsok, fú- 
-/.eicse-k, hentesek stb ) nem kénysze- 
rittetnek arra. hogy ők is csak 5 vagy 
ti órakor nyithatnak, akkor az egész 
akciónak vajmi kevés eredménye lesz.
Borvásár. Az idei gyenge termés dacár ar>;'.üiisé'-iietünkct kedvezményesen a üyftn- székelő .Visontai és Mátrabcgvaljai >".iolele|.ek Borertékesitő Hcszv.Társasaga- - szerezhetjük be. A Visonta—Gyöngyös vidéken termeit borok zamatosságukról ismertek s bár mely hírét borvidék boraival vetekednek

Korona számlás, a korona számítás
ról szoló törvény a közeli napokban 
fog érvényre emelkedni, amikor is a 
pénzügyminiszter rendeletben fogja ki
mondani a krajcár s forintnak teljes 
megszűnését. Ez időtől aztán kötelezővé 
válik a korona és fillérben való számolás. 
Akik ennek ellenére számlák, nyugták 
és egyéb jegyzékükben —- ugyanígy az 
étlapokon is — a frt. krajcárt tüntetik 
lel, 200 korona büntetésben részesülnek. 
Számítson tehát mindenki koronában 
és fillérben.

Vigalmak D eb recen  A '-Debreceni 
szállodások, vendéglősök, kávésok és 
kocsmárosok ipartársulata*, valamint 
az ottani pincérkar tagjai, március 
7-én a pincér szakiskola és az ipar
társulat javára, kabaréval egybekötött 
zártkörű táncmulatságot rendeznek az 
Arany Bika fogadó dísztermében. Sze
mélyjegy 2 kor. és családjegy 5 korona.

Marosvásárhely. A .Marosvásárhelyi vendéglősök és kávésok ipartársulata ‘ mint jeleztük, e hó ö-én tartja jútékonycélu zártkörű t uncvigalmát a Transylváilia fogadó dísztermében. Báli védnökök : gr. Haller János főispán. dr. Bernády György polgármester, Désy Zoltán és dr. Székely Aladár orsz. képviselők, Tauszik B. Hugó iparkam. elnök és liürger A. sörgyáros. A hál rendezőségében Schweitzer Adolf elnök, l.ctzter Samu. Rechoitzer Adolf, Matajctz Gyula aJelnökök, Balogh K és Kőim Farkas pénztárosok, tindt Ignác ellenőr, Laiz- kovits Ernő táncrendező, Better Emil, Buzogány Márton, Ender Imre, Fricdmann Márton, Gusáth János, Hirsch .1., Katona Géza, Lag Béla. Schodits Ferenc, Öchulmeister Gábor sat rendezők szerepelnek. Belépőjegy személyenként a. c-alídjegy 6, páholy 10 és karzat 2 borona.
K h s s h  A »Kassa és V'idéke Pin

cér Szakegyesülete« március 5-én, a 
saját közvetítő irodája és könyvtára 
javára a Schalckház fogadó díszter
mében jútékonycélu zártkörű táncmu
latságot rendez Személyjegy 3 korona, 
családjegy 5 korona. Jegyek előre 
válthatók az éttermi és kávéházi fő
pincéreknél, a Sehönberg tőzsdében és 
a pénztárnál.

Újvidék. Az .Újvidéki Pincér-Egylet* tagjai e hó 7-én tartják báli vigalmukat az Erzsébet- fogadő összes termeiben, Mayer Imre fővédnöksége és még 41 vendéglős-kávés védnöksége mellett. A rendezőség élén Láng János, Weber Imre, Massong P. elnökök, Lukács István és Krausz Márton alelnökök, Balogh Antal és Friskics István főrendezők, Schein- bergir Károly I. és Vojdovics P. II. pénztárosok állanak. Báli jegy személyenként 2 kor. és családjegy 4 kor. Kezdete este 8 órakor.
Erzsébetfalva. Az »Erzsébetfalvai 

Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata« 
folyó hó 7-én a »Korona« vendéglő 
összes termeiben (Baross- és Nagy 
Sándor- utca sarok) tartja zártkörű 
báli vigalmát. Belépti dij személyenként 
2 korona. Családjegy 4 korona.

Pancsova. A „Pancsova és vidéke fogadósok, vendéglősök és kocsmárosok ipartársulata“ e hó 2-án tartja szokásos jótékony célú báli vigalmát a Trombita-fogadó összes helyiségeiben. Belépti-dlj 1 kor. 20 lilléi. Kezdete este 
8 órakor.

Turdcszentmárton. A »Turócvárme- 
gyei Szállodások, Vendéglősök, Kocs

márosok és Kávésok lpartársulata« 
március fi-án tartja szokásos bvendég
lős-bál '- i vigalmát a Dóm-fogadó összes 
termeiben. Belépti dij 2 kor. Család
jegy 5 kor. Kezdete este 9 órakor.

Húsz darab arany először! Senki 
többet, harmadszor! Gyere Gerbaud 
részv.-társaság, hadd öleljelek kentemre, 
— mondja a fővárosi tanács és 
odaadja a városligeti Királypavillont 
újabb 10— 12 esztendőre a szegény 
részvénytársaságnak évi 20 kemény 
drb csillogó aranyért, hadd szerezzen 
milliókat a r.-társaság. Az említett 
pavillont ugyanis a Gerbaud r.-t. bérbe 
bírja a fővárostól évi 20 drb aranyért, 
a mi kétszáz koronának felel meg. De 
ez nem bér címén megy ám, hanem 
csak azért, hogy a r-társaság ne mond
hassa magáénak ezt a jól jövedelmező 
üzlethelyiséget. Most a szerződés lejár 
és a r.-társaság megint csak annyira 
nagylelkű, hogy újból 20 aranyat ajánl 
fel további 12 évre azzal azonban, 
hogy a főváros holmi átalakításokat 
05 70 ezer korona erejéig csináljon 
a főváros pénzén és a társaság, hogy 
további nagylelkűségét igazolja, fel
ajánlja a főváros befektetésének 3— 4 
%-os kamatját. Tehát nem smucig a 
magyar és ha a fővárosi tanács nem 
esett a feje lágyára, hót akkor odaadja 
a sok ezer korona haszonbért érő üz
letet az élelmes részv.-tórsaságnak évi 
200 koronáért és befektet 70.000 ko
ronát, hogy előkelő és elsőrendű 
helyet teremtsen vagyonszerzésre a 
társaságnak. Hisszük azonban, hogy 
azok, kiknek hozzászólási joga van és 
ilyen van minden fővárosi adófizetőnek, 
nem fogják megengedni, hogy a tanács 
ilyen farsangi tréfával nevetségessé 
tegye magát és amellett a főváros ilyen 
nagy kárt szenvedjen. —  Egyik részen 
a Gundel-csoport a másikon a Ger- 
baud-csoport fejős tehénnek nézik a 
fővárost és jövedelmező bérleményeit 
Csáki-szalmájának tekintik.

Módosított zárórái szabályrendelet. A vasmegyei uj zárórái szabályrendeletet, tudvalévőén az Orsz. V. Egyesület közbenjárására a miniszter visszaküldte az alispáni hivatalnak, módosítás céljából. Az alispáni hivatal ezután a szabályrendeletet módosította, s tárgyalásra és elfogadásra a in. bó 20-&n tartott megyei gyűlésen terjesztette be A m. gyűlésen Wukils József pusztaszentrnihályi vendéglős, a németujvári vendéglősök ipartársulata alelnöke fölszólalt s a zárórái szabályrendeletet a mostani formájában is clfogadhatlannak nyilvánította, mivel terheket ró a vendéglősökre; ámbár konstatálta, hogy a minisztérium az orsz. v. egyesület által kifogásolt sérelmes részeket törölte Az alispán válasza utáu azonban a többség elfogadta a niódnőtott szabályrendeletet. A németujvári ipái társulat, mint értesülünk, megfelebhezi az ügyet és pedig azon a címen, mert a megyegviilés nem volt határozatképes.
Szobor-mánia. A Guudel-féle társu

lat vezetőinél valóságos mániává fajult 
az ércmell- és egyéb szobrok emelése 
s az ezekre való — gyűjtés. Nemrég 
Gundel Jánosnak, a fősürkartelistának 
akartak mellszobrot emelni s küldözték
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nyakra-főre a »fillér«-eket koledáló 
leveleket a vendéglősökhöz. Most pedig, 
(hogy olcsó dicsőséghez, vagy helyeseb
ben: reklámhoz juthassanak) Petőfi 
atyjának akarnak sirszobrot emelni 
s megint elárasztják koldulólevelekkel 
a vendéglősöket és a vendéglősipar- 
társulatokat. A társulatok vezetői persze, 
bemutatják az eféle leveleket a választ
mányi vagv egyéb gyűlésükön, köteles- 
ségszerüségböl és a célból is, hogy 
a tagok tájékozva legyenek a sör- 
kartelistáknak a vendéglős-iparhoz tar
tozók érdekében való e »nenies« és nagy
közhasznú- munkálkodásáról. Ugyan 

igy cselekedett KneíTel József, a néniét 
újvári vendéglősök ipartársulata elnöke 
is, ki a társulat múltkori közgyűlésén 
tett jelentést a sörkartelista Gundelék 
újabb szoborpénz-gyüjtéséröl. A német- 
újvári társulat értelmes és józanul 
gondolkozó tagjai, (s bizonyára a többi 
társulatoknál is igv,) fölháborodva 
vettek tudomást a szobor- mániásGundel- 
társulat krajcárokat koldul" eljárásáról:
—  »Hátha azok a sütdrágitó urak, akik 
a vendéglősök helyzetét mindenképen 
csak nehezítik s ennek fejében busás 
haszonban részesülnek a sörkarteltől, 
minden áron szobrokat akarnak emelni,
— mért nem állítják föl azokat a saját 
pénzükből, a sörkartel révén nyert 
százezrekből: csúnya vakmerőség kell 
ahhoz, hogy a vendéglősséget még ily 
utón is megpumpolni törekednek : ami 
különben csak sörkartelistáktól telik 
k i'« — mondták többen a gyűlésen. És 
ebben a vasmegyei németujvári kartár
saknak teljesen igazuk van.

A bojkottált Francois. Múltkori számunk ily című közleményére egyszerre őt helyről is kaptunk levelei, melyeknek küldői: egy vendéglős, kávés és három főpincér egybehangzóan azt írják, hogy az idegen lelkű es származású Francois gyártmányok fogyasztását a lehető legszebb sikerrel csökkentették. A vendéglős- kávésiparhoz tartozók pletykás ellenségére vonatkozó ezen eljárást minden önérzetes kartársunk figye mébe ajánljuk.
Közeledés a hitelesített söröspa

lackokhoz. Hégi kívánsága a vendég
lősöknek, hogy a sörkartel csakis hite
lesített palackokat használhasson avég- 
ből, hogy a fogyasztóközönség tudja 
mennyi sört kap a palackban és mely- 
lyel a szatócsok és egyéb hasonló 
italárusítók versenyeznek a vendéglő
sökkel. Igaz ugyan, hogy erre törvényes 
rendelkezések is vannak, de a kartel 
kedvéért a törvény húzza halasztja a 
törvény vonatkozó határozmányának 
életbeléptetését. Most meglepetésszerűen 
megjelent egy rendelet a kér. minis- 
tértő l melyszerint bor, sör, vagy egyéb 
szeszes ita l zárt palackokban n 
(de tu il) koros kedés körében csakis a 
tartalmazott ital törvényes ürmértékben | 
kifejezett mennyiség megjelölésével és a 
megjelölésért felelős személy nevét és 
telephelyét feltüntető jelzéssel hozható 
forgalomba. A megjelölés akár az üveg 
anyagában kidomborodó, bemélyitett. 
beköszörült, vagy beedzett betűkkel,

akár pedig az üvegpalackra alkalma
zott címkével történhetik. Aki szeszes 
italt zárt palackokban ilyen jelzés nél
kül hoz forgalomba, vagy ha oly pa
lackot árusít, melynek tartalma a fel
tüntetett mennyiségnél kisebb, kihágást 
követ el. Ugyancsak kihágást követ el 
az, aki másnak ismertető jelével, vagy 
védjegyével ellátott palackban mást, 
mint a palackon megjelölt cég eredeti 
dugaszolásában levő terméket árusítja.

Pap mint Italmérési elnök. F e iső - 
leh o tu , egy nagyon szegény kis község 
Arvarnegyében, melynek lakossága alig 
áll 400 leiekből, de azért már ősidők I 
óta 3 kocsmája van. Tehát régen szer
zett jogok. Ezt megirigyelte az ottani 
néppárti pap. szervezett egv fogyasz- 
tási szövetkezetét és kieszközölt annak 
egy italmérési engedélyt. Másnak ez 
nem sikerült volna. És ennek a szö
vetkezetnek és italmérési üzletnek a 
tisztelendő ur az elnöke. Tehát 400 
leiekből álló szegény köznépnek most 
négy italmérése van, mikor a közszük
séglet alig kíván egyet is. Hogy ilyen 
erkölcsi presszió alatt álló italmérési 
üzlet kiveszi az ottani kocsmárosok 
szájából azt az eddig alig jutott kis 
falat kenyeret, az kétségtelen, de ért
hetetlen, hogy az illetékes pénzügyi 
igazgatóság bekötött szemekkel nézte 
a dolgot, mikor ezt a vadonatúj enge
délyt kiadta. Fel kell jelenteni az ügyet 
a pénzügyiniszteriumnál.
Megszüntetett vendéglő püspökség! birtokon. A szombathelyi püspökség birtokán lévő kél vendéglősnek gr Mikes János püspök felmondta a bérletet azzal, hogy a szerződést lejáratkor nem fogja megújítani. Ez azonban nem azonos a léls/ánusükkentésscl, mert a két vendéglős más helyen folytatni fogja üzletét.
Csak a veséjét. Ungár Mór pálin

kás és üzlet-eladó ügynökről szól a 
nóta. Aki utóbbi foglalkozását, a ven
déglői és kávéházi eladást a »csak a 
ve éjét* elvek szerint gyakorolja Ezt 
látszik igazolni az alábbi eset, Gál 
Manó szomorú esete. Az illetőt, 'aki 
amilyen talpig becsületes és jó ember, 
ép olyan tapasztalatlan is az ilyen dol
gokban), a pálinkás ügynök 2-szeri 
üzlet-közvetítése teljesen tönkretette. 
Ezt a szerencsétlenségét február hó 
13-án délelőtt, mondta el a szegény 
öreg kávés szerkesztőségünkben, ahol az 
esetről, tanuk előtt, jegyzőkönyvet vet 
tünk fel. Az esetet kivonatosan s a 
tönkretett kávés el adásában a követ
kező sorok ismertetik:Budapesten volt egv kisebb, d • jómenetelü káveházam, melynek eladását I ngár Mór pálinkásügynök bonyolította le. A bevallott árntarlozást a vételárból levonta, azzal, hogy azt a fede7.eti váltók lejártakor kifogja egyenlíteni.Ezt a megállapodást írásba foglaltuk. K/otán beleiigrasztotl egy lug<> i kávéház megvételébe:— az üzletért 57000 kor adtam. A kdveház- nak azonban a tényleges eladási ára 32 ezer 
kor. volt, amit a’ helyszínén tudtam meg; tehát 25 ezer koronával vezetett félre. Alig voltam a lugosi üzletbei', mely egyáltalán ne . felelt meg a várakozásnak s az c adási árnak, Becsből felszólitá.t kaptam egy fedezeti áru- váltó beváltására. Én azonnal írtam Ungár és

r Társának, hogy a váltót egyezségünk értelmében rendezze. Ungár toraimra m m válaszolt; 
a váltó peresítve lelt s nálam foglaltak. Erre aztán a hitelezők is megrohanlak, úgy hogy anyagilag teljesen tönkrementem. Midőn I ng. r ezen eljárásával tönkretett, azt ajánlotta, hogy .-ladja az üzletet. El is adta 32 ezer koronaéri. Az italkészlet sat. követelés körülijeiül J-r kort. tett ki. mely összegei Ungár azzal tartott vissza, hogy a hitelezőket kifogja egyenlíteni. Ezt azonban megint nem cselekedte. é;> mint az előző esetben s igv a hitelezők ismét engem pereltek. Most itt állok pőrére vetkőzve s minden krajcár nélkül, szegény családommal. Ezután még megjegyzem, hogy dr. Pola esek ügyvéd Írod vlő'tO kor. végkielégítést ajánlott lél, mit az inban nem fogadtam el. Az ügyet most -ir Fleis. hman ügyvédnek adom át. hogy az ü - • ségen csalás miatt tegyen följelentést.

Már megint a forralt bor ellen, l ío -
ként felbukkanni szoktak amolyan dilet
táns bőrvédők, kik borhamisításnak 
minősítik a forrait bor*. Ugyancsak 
nemsokára, legalább következetes
ségből, —  a borlevest és a borsaiét ts 
borhamisításnak fogják tartani és k <r- 
látolt felfogásukhoz képest • 
fognak derüre-borura. — Leguja1 ‘ mi 
Komárom vármegye alispánja let*- 
magát halhatatlanná ebben a te1 in 
te'ben. A vármegye területén ugyan 
megtiltotta a forralt bor árusba- •! n/. 
alispán, úgy látszik azt nem tudja 1 
a Cognacot is borból készítik g 
pedig párlat utján. Akkor természe ru 
az is borhamisítás. A komáromm-gyci 
kocsmárosok ilyen természetű előadás
sal magyarázták a forralt bor ellensé
gének, hogy rémséges tévedésben ...n. 
mert úgy az alispánnak, mint a L... - 
törvőnynek teljesen mindegy lehet, (• gy 
a fogyasztó hogyan issza a bort, vizez’ •, 
vagy anélkül, melegen vagy hide
gen. Már pedig azt el ftem tilthatja 
semmiféle íistalom a világon, hogy a 
fogyasztó, ha forralt bort rendel, azt 
meg ne kaphassa. Ezt a bortörvény  
ne n tiltja .

Az érdem jutalma. Mi lett a m.-a.-h u s Katona Gézával? — intézi ezt a ke. i ■ 1 hozzánk egyik s másik olvasónk. Mi leli vina, — maradi mi volt: kávés és igazgató - bank nélkül. Állítólag ugyan a kávéházának és v< n- déglőjének is ■ sak amolyan vezetője... Ami pedig a (iundel-féle társulatnál s ennek helyesz- közlő ér anyakönyvi hivatalánál viselt elnök: stb. cimü állását illeti, hát ezekről — lemondatták. Igv jutalmazták azt a dicstelen szerepű férfiút, aki közönséges önzés- es hiúságból mind nagyobb szerepkörre vágyott, s ki ennek fejében a Gundel-társulat és szövetség !."/gy illésén annak idején azokat a bizonyos meg-. vó indítványukat tette a Fogadóra nézve, n elv indítványok ugyan visszafelé süllek el indítványozóra és azon érdekelt társaira, akik most kizárták maguk közül Katona Ksz.i Gézát Más szóval pedig -- az érd m jut ama: nyert
A legújabb honmentés, a  vágseüye:

járás főszolgabírója elrendelte, hogy a 
járásában levő vendéglőket .-s kocsmá
kat szombat este ti órától hétfő reggel 
»» éráig zárva kell tartam. Az érdekelt 
vendéglősök megfelebbezik ezt a furcsa 
határozatot. Megjegyzendő, begy annak 
idején maga a minister jelentette ki. 
hogy a vendéglősök ilyen módon való 
megkárosítását nem engedi meg
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A foglalkozást közvetítők és elhe
lyezők Ipartársulata Utóbb tartott köz
gyűlésén Sch lezw ger József helyköz- 
vetitőt választották meg elnöknek egy
hangú lelkesedéssel.

Ryhliclcy Zoltán barátja, az ütütt-kopott köcsógüs némot ivadék. Ihász Gyurka, akit egyes vendéglők mar annyiszor kisegítettek 
menni helyiségükből, a delirium-trenicnsben halódók kínos fájdalmát és gyűlöletét kifejező cikket Íratott, amit viszont egy M. K. nevű kocsmárustal íratott alá. Nagyon a végét járhatja már az a közönséges és antnl gyiilölöbb és bosszuálóbb szellemmel biró németivadék, ami ebből a közléséből is látszik; bizonyára érzi, hogy nemsokára itt kell hagynia k. barátját, Hyhlicky Zoltánt, s a kedves snapszos és boros üvegeket.

Két uj sörgyér alakulóban Az egyi
ket a .Hazai bank r.-társaság« Kőbá
nyán, a másikát egy részvénytársaság 
Losoncon akar létesíteni. A kőbányai
nak az a háttere, hogy a »l*esti keres
kedelmi bank« beválasztotta igazgató
ságába Dreher Jenő’ , kinek a Hazai 
banknál volt a folyószámlája. Termé
szetesen a szóban forgó sörgyáros meg
szüntette összeköttetéseit régi bankjá
val és a kereskedelmi bankkal lépett 
összeköttetésbe. A Hazai bank tehát 
azzal felelt, hogy konkurrens-gyárat 
létesít. A sörkartelnek ez az alapítás 
egy kis érvágást jelent, de csak akkor, 
ha az uj sörgyár kartelen kívül marad 
és egyébként úgy minőségileg mint az 
árak tekinteteben versenyképes lesz; 
amihez ugyan nem igen kell valami 
különös dolog. Ugyanez áll a Loson
con tervezett sörgyárra nézve is.

Gessler pálinkája. Hz a Gessler egy bevándorolt német; nem rég telepedett le valahol a főváros környékén és uton-utfélen hirdette •áltvaterc pálinkakotyvalékját. Ezt tette Schattelesz li. nevű utazóügynöke is a napokban l'jvidéken, hol a Kovács kávéházba akarta bevezetni a fura szeszt. Hogy a kávóbáz gazdája kedvet kapjon egy nagyobb rendelésre, maga is meg vott néhány kupicával. Ivott, ivott s egyszerre csak leesett a székről. Megütötte szegényt a nuta s meghalt.
Egy tancmester almai. Kürísy Abiin 

szombathelyi táncmester gondolt egyet 
és kávéhazat vett. ügy spekulált: — Ha 
eddig az ürességtől kongó kávéhaz 
ezután sem akar szuperámi, benépesíti 
a tánctanodájaba járó diáksággal (ezert 
ki is tette az ablakába „diákok talál- 
kozó heiye“ ) és ha ez sem üt be, a 
tánc-intézetet áthelyezi a kávéházba, 
vagy pedig, fólesap pincérügynöknek és 
az állást kereső pincéreket fogja átala
kítani kávéházi vendégeknek, akiket 
annak fejében táncolni is meg fog 
tanítani . . .  És tényleg, az utóbbi sze
rint cselekedett. Kérdés persze, hogy 
megvalósulnak e Abiin mester álmai ?

Pincérből borbély. Ha a más pályát folytatókból lehetnek pincérek, vendéglősök, miért ne lehetne pincérből is borbély ! - sugalmazza nagyváradi tudósítónk soraiban. Nagyváradon ugyanis a pincér-világban Friedmannak ismert kartárs s most Mártoníi, kitanulta a borbély mesterséget s aztán a Nagy Sándor-utcá- ban nyitott egy szép, hygiénikus fodrász-termet, amiről a n. é. közönséget értesítette is illő tisztelettel. Volt ka> társait pedig személyesen is felkérte az uj pályán való támogatásra, amit azok tőlük telhetöleg meg is cselekednek.

Az 1912-lki Vendéglősök Naptára.
az előzőktől eltérőleg, ezúttal díszes, 
kemény kötésben látott napvilágot. A mi 
közönségünknek ez a hasznos és mond
hatni nélkülözhetetlen szakkönyve, 
melynek tartalmát lapunk hirdetési 
részében ismertetjük — 2 K 50 fillérbe 
kerül. A naptári a pénz előlegei' bekül
dése mellett bérmenlve küldjük meg.

Gyászrovat. — fekete Gyula munkatársunkat szomorú csapás érte, felesége édesanyja: özv. Szeraann Sándomé sz. Petricsovits Erzsébet elhunytáva), akit e hó 6 én, 64 éves korában tört le az enyészet keze. A jó anyát s nagyanyát 2 leánya. 8 fia, menyei, v.-jei és több unokája gyásza ják.
Neumann Sámuel piskii vasúti vendéglőst súlyos és fájdalmas gyász érte, neje szül. 

Kohn Jozefiniick január hó 27-én történt elhunytéval. Az elhunyt vendéglö-né temetése január 80-án Déván történt, a kartársak és a közönség nagy részvétele mellett.Ifj. Mirth András fővárosi vendéglős karlár- sunkat gyászos csapás érte, András fiacskája elhunytéval. Az ártatlanság temetése c hó 14-én történt nagy részvét mellett. Angyal kellett az égnek.
Borgida  Vilmos debreceni fogadós j 

kartársunkal fájdalmas csapás érte, Ifi i 
éves fia elvesztésével. A szép rémé- ! 
nyekre jogosított ifjat február hó 24-én 1 
temették el az ottani kartársak és a 
közönség nagy számának Őszinte, mély 
részvételével. Áldás és béke poraira! |

A hóbortos antialkoholisták.— Ne igyunk bort, csak pálinkát. —
Többször elhangzott már e lapokban, 

hogy a hóbort sehol se tenyészik oly | 
szaporán és virul jobban, mini az j 
antialkoholistáknál. Akik intézkedéseik j 
kapcsán minduntalan kifejezésre jut- ; 
tátják, hogy : #Ne igyál jámbor halandó 
sem bort. sem vizet, mert ezek vete- 
getik számodra a pokoli nyavalyák 
ágyát, de pálinkát, aféle közönséges 
»bundaszeszt« — azt ihatsz*.

Az ilyen, sől még ennél is badarabb 
és hóbortosabb eszméknek dúsan termő 
mezője, az "Alkoholizmus* című 
havilap utján tárul elénk. Ebben a ! 
lapban, szent Jupiterre mondom, még 
sohase volt szerencséin látni vagy ol
vasni a gyilkoló: »faszesz«, "denaturált 
szesz és az egyéb ilyen »bundaszeszek« 
(bundapálinka) ellen áilástfogialó közle
ményt, de annál többet a »bor- és 
sörivás* ellen, valamint a kocsmák 
vasárnapi bezárása érdekében. »Be 
kell zárni szombattól hétfőn reggelig 
a kocsmákat, hogy ne legyen alkalma 
senki emberfiának bort vagy sört inni!« 
— mondja az antialko. lap. Arról, 
hogy pálinkát se ihassanak az embe
rek, — egy arva szóval sem szokott 
megemlékezni. A Fogadó erre nézve 
nemrégiben azt a találó megjegyzést 
tette, hogy az antialkoholisták a kö
zönséges bundapálinkák gyártóival talán 
bizony megegyezést kötöttek a hallga
tásra, melynek fejében a pálinka-fo
gyasztás után bizonyos percentet kap
nak. Hát én nem tudom, hogy nem-e 
így áll valahogy a dolog. A goodtemp- 
lárista aat. antialkoholista lovagok

tevékenysége nagyon emellett látszik 
bizonyitani.

De leginkább látszik ezt beigazolni 
»Az Alkoholizmusö eimü lapjuk, amely
nek egyik utóbbi száma ismét és 
ugyancsak erősen lovagol ezen a 
vesszőparipáján, Írván a borgazdak 
öröméről és arról az ötszáz hektoliter 
borról, amely a fővárosi kórházak és 
klinikák betegei közt fog elfogyasztódni.

•Ötszáz hektó bor a betegeknek: ez 
nem sok nekik! És a betegeknek bor
ral való ellátását illőnek mondják. 
Szép kis gazdálkodás az ottan, ahol a 
gondozásra adott betegeket ártalmas 
szerekkel ápolják!«

Igv kiált föl és mű-szörnyüködik el 
t. ugrifüles laptársunk. S vájjon miért 
teszi ezt ? Mert halvány sejtelme vagy 
fogalma sincs arról, amit összevissza 
ir vagy be-zél. Ha tudatában volna 
gondolatainak vagy annak amit tesz, 
bizonyára nem itt, hanem más téren 
és más témával próbálna szerencsét. 
Azonban mit lehet kívánni avagy 
várni az »eszmék«-nek ilyen tapaszta
latlan hirdetőitől. Fogadni mernék arra 
is, hogy az antialkoholisták lapja szer
kesztője még »kórházi betege sem volt.

Hát, ha nem volt, nagyon kívánatos, 
hogy mentül előbb és minél alaposabb 
tüdőesucshurutot kapjon; úgy hogy 15 
napig csak üres levest tudjon étkezni 
és csak azután kerüljön az Irgal masok 
budai kórházába. A legelső és legde
rekabb szerzetesrendnek ebben a kór
házában ugyanis akként kezelik az 
eféle betegeket, hogy a »kedves« priz- 
nicen kivül. délben 4 5 fogásos pom
pás ebéddel s hozzá még kitünőbb 3 
deci furmint bor (a pécsi hegyekről) 
s vacsorára ugyancsak 2 fogásos étel 
és 2,io linóm borral látják el. Majd 
megtudná ez esetben az ilyen tapasz
talatlan antialkoholista, hogy micsoda 
>ártalmas szer* az a kitűnő kórházi 
bor, aminek segítségével nem csak 
egészségre kap, hanem 8—9 nap múlva 
Ír is erő s a legjobb kedéllyel hagyja 
oda korágyát a beleg.

Tiszta szívből kívánom, hogy az 
»Alkoholizmus« előállítója ilyen bajjal 
minél előbb a nevezett kórházba ke
rüljön; csak azért, hogy bizonyos 
tekintetben némi kis élettapasztalata 
legyen és ennek alapján ő is elmond
hassa, hogy az antialkoholistáknak 
eddigi és fennen vázolt működése kö
zönséges hóbortnál nem egyéb.

Karvaly G.

AZ ÁSVÁNYVIZEK GYÖNGYE 
H URUTOS B ÁNTÁLM ÁK N ÁL

. WIUÁLÓ GYÓGVUIZ
ü d í t -  g y ó g y í t  ! ! !
Magyar ásványvíz forg. ős kiv. r.-t. 
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Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket 
kik a • fogadót* a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.
A borvásárlók figyelmét itt is felhívjuk a „Visonta- és Mátrabegyaijai Szőlőtclepek Bor- értckesitü ismert jo boraira.
Vukováron a jóhirnevü Nagy-fogadót 

(Grand-hotelt) megvette G röller Ferenc, 
a tatatóvárosi Otthon-kávéház volt 
derék tulajdonosa. Grüller szaktársunk 
Vukovár ezen első és ugyancsak nagy
szabású üzletét február l-én vette át.

A budapesti ..Metropol fogadót 
Petanovits Józseftől átvette Kittner 
Mihály ismert fővárosi vendéglős. 
Petanovits pedig birtokaira visszavonult.

Kolb István fogadója. A sepsiszentgyörgyi Kossuth kávéháznak volt jónevü gazdája, Kolb István megvette Ahliáziában a Rctz-féle fogadói. A tengerparti fürdő (.'helyén, a .‘Stefánia fugadó szomszédságában lévő s két épületből álló nagy fogadót és tágas étté meit Kolb kartársunk teljes újonnan rendezte he s uj szép üzletét hamisítatlan jó magyaros konyhájával (amelyet nemcsak a magyarok, hanem a németek és lengyelek is egyaránt kedvelnek) máris alaposan füllenditelte. Az üzlet átvétele e hó elejével történi.
Kávéház átvétel. Budapesten a VI. 

kér. Váci-kőrut 45. sz. alatti »ljj ldők« 
kávéházat Franki Henrik megvette. 
Az uj tulajdonos üzletét saját kezeié 
sébe február 22-én vette át.
A debreceni Mátyás király éttermeket, Hengye és Brádl kartársaink jóliirhevü és nagyszabású üzletét, megvette ifj. Weidiiuger Károly az ottani Hungária kávéház tulajdonosa. A Mátyás király vendéglőt Slernát ti., ifj. Weichinger sógora, ki hosszabb időn át egy amerikai nagy fogadónak igazgatóba volt, fogja vezetni.
Klech Antal előnyösen ismert fővá

rosi vendéglős kartársunk Budapesten 
a VII kér. Hársfa-utca 10. sz. Imzban 
uj vendéglőt létesített Az elegáns 
berendezéssel fölszerelt üzlet ünnepélyes 
megnyitása e hó elején történt

Nagyváradon a Fekete bas kávéházat 
Bállá Ferenc, az oltani Koyal-kévéház huzamosabb időn át volt főpnicére megvette. Az uj agilis tulajdonos sza avatottsága és linóm előzékenysége a nagyszabású üzlet jóhirét és menetelét biztosítani fogja. Az átvétel március 1-cn történik. Vállalkozásához kívánunk sok szerencsét !

Borbély Mihály kartársunk, az I. kér. 
Kudafoki-ut 53. számú házban uj ven
déglőt létesített. Borbély gazda uj 
üzletét február közepén nyitotta meg s 
jó  boraival és konyhájával már is szép 
lendületbe hozta.

Szolnokon a Hoyal kávébázat meg
vette Kovács  Ernő, a Hungária kávé
ház v >lt tulajdonosa. Kovács kartársunk 
uj üzletet teljesen átalakíttatta, nagy
szabású pincei (souterrainj ’ helyiséggel 
kibővítette s az egészet uj, modern 
berendezéssel ellátva, e hó l-én nyi
totta meg ünnepélyesen.

ÖZV.Gnedt Jánosné, Budajiesten a VII., 
Murányi-utca 57. szám alatt, uj és 
csinosan berendezett vendéglőt létesí
tett és azt ünnepélyesen március elejé
vel nyitja meg.

A veszprémi >Elite< kávéhazat, mint előző számunkban említettük, Bloch Sándor, a kávéháznak hosszú időn át volt főpincere megvette és azt közelebb teljes újonnan fogja rendezni és átalakítani. A közbeesőit cs kiváló szakavatettságu uj kávés kaitársunk, aki hosszas ottani működése alatt a közönség rokonszenvét és tiszteletét teljes mértékben kiérdemelte, szép és nagyszabású kávéi lázának. mely különben Veszprémnek első ilyen üzletét képezi — jó hírnevét é- menetelét máris biztosította. Őszintén kívánjuk, hogy derék barátunk törekvését ezután is az eddigiekhez hasonló szép siker koronázza.
Budapesten a Lippert-féle (Kittner M.)

éttermek kezelését Kittner János kar
társunk, a főpincéri kar előnyösen is
mert tagja vette át.

Borgida Vilmos fogadója. Mint egv
múlt évi számunkban említettük. Bor
gida Vilmos, a jászberényi Lehel 
fogadó volt előnyösen ismert tulajdo
nosa megvette a debreceni Roval fo
gadót. Borgida kartársunk uj nagy
szabású üzletét saját kezelésébe a múlt 
hó elejével vette át.

Uj kdvdhdz. Neumaver Jakab és 
i f j .  Szikszay  Ferenc Budapesten a VII., 
Dohány utca 39. sz. alatti házban 
»Jardin« címmel egy elegáns berende
zésű uj kávéházat nyitottak.

BáCStopolyán a Kaszinó-fogadót 
dr. Lestár Albertné megvette. Az uj 
fogadósnő üzletét ez alkalommal egész 
ujan rendeztette be.

A főváros legújabb kávóháza. A Margit- hid mellett, a Lipót-köruti részen, hol a Duna partja még nem régen is egy homokbuckás sivatag-féléhez hasonlított, a Palatínus r.-t. gyönyörű házakat emelt, amelyeknek egyikében, a l.ipót-körutra néző Palatínus-palotában, 
Vörös Krnő, a isimpton-kávéháznak volt tulajdonosa egy valódi nagyszabású, modern kávéházat létesített. A regényes szép budai tájra s a Margitszigetre néző pazar fénnyel berendezett kávéházat, melynek déli növényekkel dusan beültetett francia-kertje kellemesen elragadja a közönséget. Vörös Krnő kartársunk e hó közepével nyitotta meg ünnepélyesen.

Wldlschl György, megvette a V II I , 
Baross-utca 21. sz. alatti Kilián féle

vendéglőt. VVidischi kartársunk üzletét 
derék gazdasszony neje vezette jó kony
hájával máris föl lendítette.

Körmenden a Woititz-féle kávéházat 
megvette í í t á r  János, régi ismert lő- 
pincér. Uj kávés kartársunk a júhiri. 
üzletet az év elejével vette át saját ke
zelésébe. Sok szerencsét'

Erzsébetfalván a Mayer-féle ven
déglőnek öt éven át volt jóhirnevü 
vezetője, Szedlák István kibérelte a 
Kossuth tér I. szám alatti házat és 
azt modern vendéglőnek alakítja át 
és rendezi be. Szedlák kartársunk uj 
szép üzletét március 12-én nyitja meg 
ünnepélyesen.

Gulyás JÓZSBÍ volt Bíbor-utcai ven
déglős a V ili kér. Dohozv utca 27. 
szám alatti uj házban egy csinosan be
rendezett vendéglőt nyitott.
A Király kávéház uj kezekben. Budapesten az Krzsébet-körut és Király utc.i sarkán lévő cs nem régen teljesen ujjú alakítói'. kávébázat megvette özv. Hauer Bertalann*-. volt debreceni fogadós, ;.lá ezer koronáért Az átvétel e hó elejével történt. Az flzb tv. - zetői tendőket Schteiber lápót teljesiti.
Nagytapolcsányban. Vrta Antal az 

Er/.sébet-ulcában lévő saját bá/aban, a 
vasúthoz közel, egy csinos berendezésű 
szép fogadót és vendéglőt nyitott.

Uj fogadó Debrecenben. Az itteni
Dreher sörcsarr.okkal szemben lévő 
Gyarmati-féle házat kibérelte Márkus 
Jenő, aki azt fogadóvá alakítja át. Az 
uj fogadó 40 szobával és Fannonia 
címmel a tavasszal fog megnyílni.

Bachara József megvette a V ili. kor. 
Magdolna-utca 44. sz. alatti Jenei féle 
vendéglőt és azt saját kezelésébe e hó 
közepén vette át.

Veszprémben, a Rákóci-téren Sunns 
Ferenc egy a mai igényeknek mc^;telelő 
modern berendezésű kávéhazat létesített 
és azt iRoyah* cimen e hó 22-én 
nyitotta meg.

Ifj. M lrth Andris ismert fövaro-ó 
vendéglős kartársunk a Vili., Rökk 
Szilárd-utca 10. sz. a. vendéglőt (nem 
a 8. sz. alatt, mint ezt előzőén tévesen 
említettük) bérelte ki és saját kezelé
sébe májusban fogja átvenni. Ugyanakkor 
az üzletet teljeB újonnan fogja reno
válni és rendeztetni.

Gyöngyösön a Kiss-féle vendéglőt 
Duba Sándor fővárosi vendéglős meg
vette. Duba kartársunk üzletét egészen 
átalakította, újonnan rendezte be s ün
nepélyesen e hó közepével nyitotta meg.

Túladd, Pariaghy tm VB«Ug.

Legmodernebb prácisions rF | 7 | / I 7 1 C 7 T r i I  H  l f  
garam bo l- és fordítható 1 y j//  1 .A L / H 1 V

T e lje s  kávéház-, kaszinó- és étterem -berendezés.
Telie tiszta lok  á llan d ó u u  ralctáron !

Budapest, VI., Frangepán-utca 41. (saját ház). 
Költségvetés és rajz díjtalan. Telefon 150-28. Kedvező fizetési feltételek.
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Kilián Gáza ismert fővárosi vendéglős 
megvette a VI., Szondy-utea 70. sz. 
alatti vendéglőt. Uj üzletét Kilián kar
társunk teljesen ujan berendezte és 
»Epreskert« címen nyitotta meg.
Mayerhoffer C.F. ismert vendéglői és kávéházi konybabercndezö cégnek mai tájiunkban közölt hirdetésére felhívjuk t. olvasóink tigyelmél
Salgótarjánban ;< Hungária-fogadót 

Kramer S. átalakíttatta és a mai igé
nyeknek megfelelő egész újonnan ren
dezte be.

Ábrahám Samu. ismert fővárosi ven
déglős a VII. kér. Ilka-utca 15. szám 
alatti üzletét ugyanott a 20. sz. alá 
helyezte át. Ahrahám kartársunk ezen 
uj üzletét e hó elejével nyitotta meg.

Petrozsényben. az Enike fogadét 
megvette H u t its Jenő, a mezőtúri 
Nemzeti fogadónak volt előnyösen ismert 
tulajdonosa. Ratits kartársunk uj. nagy
szabású és modernül berendezett fogadó
ját március l-én veszi at. Sok szerencsét.Schlesinger József fővárosi helyeszközlö- ,n ida tulajdonos (IV., Seromclveisz-utca 1!>., Röser-bazár) a múlt hó folyamán a veszprémi -Kl.fo* * kávéhá/ eladását, inig újabban az esztergomi sátortábori Vendégük eladását közvetítette.

Székesfehérváron a Piizeni (Bandi-
féle sörcsarnokot J u r a n e k  József, 
előnyösen ismert fővárosi kartársunk 
megvette örökáron, 80,000 koronáért. 
Hj üzletét Juranek kartársunk e hó 
tő-én vette át saját kezelésébe.
Kerentetuek. T. olvasóinki) Kérdik, hogy az alább keresett Címek hollétét. kartársi szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.-lspon közöljék.
Münich János pincér hollétét (8 - IU évvel ezelőtt Szabadkán, Lichtneckernél volt alkalmazva) kéri tudatni Desics Mihály Merkúr fogadós, Mitrovica, (Horvátország).
Gils Sándor, Aitman István és János hollétét kéri egy lev. lapon tudatni Baumgartner Jenő főpincér Nagyszeben, Rosenai ger-u. ö.
Wurgtits Mihály hollétét, ki Pusztaszentmi- bályon (Vas m.) Wukits Józsefnél tanonckodott — kén tudatni Wukits József vendéglős l'usztaszentmihályon i Vasmegye).
Szabó Ferenc, Budapesten a Nép- 

szinház-utcai vendéglőjét a VII. kér. 
Nefelejts-utea 10 sz. alá helyezte át.

Lakás és helyváltozás-ukat jelentő 
tiszt, pincér-elotizetóinket kérjük, hogy 
volt alkalinaztatasuk vagy lakhelyüket 
szintén szíveskedjenek megírni. Fogadó 
kiadóhivatala. Bpest, Kákóci-ut 13.

szobával, vendéglős- és személyzeti lakásokkal -■ b. szükséges helyiséggel, ezenkívül több 
helyiségből álló étteremmel s ugyan, >ak• /.ép veranda éttermekkel, eladó. Vételhez• " ezer korona szükséges. Komoly vevők bővebb tájékozást nyerhetnek a Fogadó kiadóhivatalában. i-:i

Hova menjünk — ha időnket kellemesen akarjuk eltölteni '! Az Orient-fogadó kávéházába (Bpest, Rákóci-ut 42.), hol a regényes babérfák árnyában ugyancsak kellemes elhallgatni a 3*>ik Rác Laci muzsikáját.

ImÉ H É l n i  MimM
Szeged, Tisza Lajos-körut 57.

Föűzletáaa a vendéglői 
és kávéházi szakmába 
vágó üzletek lebonyo

lítása.

Övídékol ad f pinceieknek 1

Kultiválla a bankszak
mába vágó összes üz

letágakat.

Ileiyvfiitoznsok. FehérB»la -Szaszrégenben a Kapusy fogadó főp. állásál foglalta el Déván a központi fogadó főp. állását Hajdú József tölti be. I gyanott a Fehérkeieszt rogadő szobalöp. állását Hirsch .Mihály foglalta cl. A kávéházi főp. állását Ber- 
nálh Márton tölti be; u itt Facsar Gyula s. pincéri állást nyeri. Kisek uj varon a Nemzeti fogadó főp. állását Wittreich Nándor tölti be. Mellette Neumann Simon és Papp József mint segéd),, működnek. Keszthelyen a ScbilTer fogad,. lőp. állását Lakkos József foglalta el. 
Bodnár Mihály Győrben a Hungária kávéház főp. állását töltötte be. Kolozsváron a Grand kávéház lőp. állását Mautner Aladár foglalta el. Mellette Dávidovits Uéza r.-fizetöp. és 
Hcrskovits Béla segedp nyertek alkalmazási Békéscsabán a Fiume fogadó kávéliáza löp. állását Schausz Mihály loglalia el. A főportási állást M árk János töltötte be. I'. olt a Próféta étterem főp áilását Midinay Károly foglalta cl. Szászvároson a Transylvánia fogadó főp. állását Labanc Vilmos tölti be A Központi fogadó szobaföp állását Németh Ferenc foglalta el. Petro/sénvben az Kmke fogadó főp. állását Giesen Péter tölti be. Mellette Szilágyi Ján s és Pintyi Józs> f éth. működnek. 1.'. ott a Központi kávéhá? főp. állását Hupfel János foglalta el Cipóth Ferenc Kaposváron a Turul fogadó éttermi lőp. állását foglalta el. Balogh Sándor Szegeden a vasúti vendéglőben éth. állási foglalt. Puttkay József Kecskeméten a Koyal fogadóban éth. állást foglalt. Németh János a lugosi Bristol kávéház főp. állását foglalta el. IVmcsvámn a Koyal kávéhá/. főp álíasál Buky János töltötte be. Bereth Árpád a s/fckesádiérvári Magyar király kávéház lőp. állását fog alla el. Budapesten a Király kávéház füpincéri állását Ofner Vili töltötte be.

H E N R I O T  & C o .  R E I M S I
„SOUVERAIN CHAMPAGNER“csász. és kir., továbbá németalföldi udvari szállító. Kamarai szállító, szőlőbirtokos cég.= Alapittatott 1808-ban. =

Sfüaumlmrg-Lippe Herceg PincészeteVILLÁNYBAN.
D U P 0 N T  V  és  TÁRSA

N A G Y F Ő Z D E .

F L A M I N I O  R I G ÓVerinouth di Torino. Asti Spumte.
P aro na  d ie  Valpolice lla. (O la szo rszá g ).

K A F K A  ' F R I G Y E Scs. és kir. udvari szállító Prlbrmn, Murelln.
M agya ro r sz á g i vezérképv ise lő je  :

HOKTZ VALÉR KÁROLY
K Á K O N P A I . O T A .

• vagy fölirónöi állást kivan elnyerni egy intelligens kisasszony Szives megkereslek 
Mernocsák Anna. 

Gölniebánya, Thurzó-utca (Szepesmegye) intézendők.

Megnyílt Szegeden a

Royal nagyszálloda
Tulajdonos: Dala Károly.

100 szoba legmodernebbül és pazar kényelemmel berendezve. Központi fűtés, minden szobában meleg- és hidegvíz- 
vezeték. Fürdő a házban. Minden vonatnál saját autó áll a vendégek rendelkezé
sére. Szolid árak. Figyelmes és pontos kiszolgálás.

ORIENTfogadÓÉS KÁVÉHÁZ
Budapest. VII.. Ráktícl-ut 42Nemzeti színházzal (v. Népszínházi szemben. 

Igazgat’ Németh Kíroly.

A fogadós, vendéglős-iparhoz tartozók * kedvelt találkozó helye.
Msemül berendezett kávéház 5 tekeaszlalial. 

Literem és sörcsasaok saját vezetés alatt.Mérsékelt árak.
Szakmabelietek a szobaáraknál 21T'" kedvezmény.

£ 6 ’  Évtizelek óla úgy a fővárosi, mint a vidéki Jobb siállodák, vendéglők és kávésok szállítója a
Löwenstein Mihály utóda Horváth Nándor
A l a p í t v a  1864.

& Ftísater.

i teli-. tKlvarl Kaálll ó oóg;
F . ü z l e i: Budapest, IV., Vá^:ház-körut 4. és Kishíd utca 7.

13 Csem etgeáruk (sajtolt.) □  K ávé .

Saját érdekóbenkérjen
— — árlapot 1



6. szám. FOGADÓ 9. oldal.

N Y Í L T  T É R  *
Fgy sikkasztó éthordórahívom fel kartársaim, valamint a t. vendéglős 

és kávés urak figyelmét. Az illető Pctrics Zsig- inond, akit e hó I•'•-ón, inig Szabadkán egyéb teendőimet intéztem el, helyettem megbíztam számolással, ellátva megfelelő vá'tójiénzxel s rábízva a trafik- és sunkáliományt. A helyettes számoló azonban délután 4 órakor, amikorra hazaérkeztem Zentára, már nem volt sehol. Mcplépett a rábízott váltópénzzel és az üzleti bevétellel. Csak két nap múlva jelentkezett családjánál, ahol a csendőrök várták már őt. Zenta Kenderest Györgybugtn herceg-fogadó. fSpincér.
Kettős figyelem.

Hahet Gyula 1911 december havában az Erzsébet fogadóban 7 napig lakott s aztán meglépett; szerencsére a bpesti Könyves Kálmán cég egyszeri kérelmemre kiegyenlítette a szobaszámlát. S újabb szerencsétlenségemre fent nevezett ur megint hozzánk szállt és szobapénzemmel ismét meglépett, összes t'ő- és szobapiucér kartársaim s a kisebb városok fogadósai kettős figyelmet tanúsítsanak a meglépő Babér ur iránt, ha netalán lesz hozzá „Szerencsé*-1 lenségttk.Szolnok Röszler József
Nemzeti fogadó. szobafőpincér.

A kartársak figyelmébeajánlom Xyitray Ferenc Frigyes felszolgáló pincért, aki különböző ürügyek alatt tizenhat koronát kicsalt tőlem s a könyve hátrahagyásával megszökött.Karán sebes, Schlesinger |enö191* ffbr. a«. vendéglős.
Tállal felelősséget a

Mély gyászunk és szomoi bán képtelen vagyunk külön-külön | válaszolni mindazon jóbarátaink és ismerőseinknek, akik édes atyánk,
id. Ábrahám Vince

elhunyta alkalmával kerestek fel bennünket részvétüket kifejező soraikkal, amiért ezúttal mondunk hálós köszönetét.Budapest, 1912 lebruár hó. 
Ábrahám Vince t

•OrieoU-fogadó. szobafőpincér.

Erdély fővárosa
(Kolozsvár) egyik legjobb helyén, a Máv közelében, egy a mai igények szerint egész ujan berendezett k ó v é i i ó z  (Ho- dega) csemegeüzlettel és italméréssel s 10 éves bérszerződéssel, elköitőzködés 
miatt azonnal eladó. Vételhez 10 (liz'ezer korona szükséges. Értekezhetni: i ?.

S I L T v Ó  G Y U L A,.Ferenc József-kávéház“ tulajdonosánál
Kolozsvárt. Ferenc Jdzsef-ut 79. sz

Jászárotszállís táros
tulajdonát képező nagy vendéglő vezetésére (csapiárosnak) fiatal házaspár kerestetik. Óva
dék 1000 (cgyezerl korona. Értekezhetni leveliién vagy szeméi;e-en itf.i. A n t i i t  K. Ií.-iiFixn „Magyar király-kávéház** tulajdonosánál, JászérokszóMáson.

E la d ó  szá lloda
Egy 10.000 lakosú városban, járá i székhellyel, 4 országos vásárral, egyedül álló

b e s zá l ló  s z á l lo d anagyterem és úri kaszinóval, f» éves bérszer/.ödéssel, eladó. Tudak izódhatni
Ivfuitos F e r e n c

Ügynöknél
Szeged, Kelemen-utca 1-

l É T k t i l é i z i ü l l i
Losoncon 1912. évben építendő 
szálloda, melyben lösz 40 szoba, 
étterem, gőzfűtés, hideg-meleg víz
vezeték, kávé ház az épületbe; 

van, bérbeadó. Értekezhetni

ül, Oppenheimer Ferenc
tulajdonosnál

L O S O N C  O  N .

Kiadó
é lte re m  és sorház,
Kelsömagyaroiszág legnépesebb és leg
nagyobb forgalmú városában egy régóta fennálló, most azonban uj, nnan útala- kitott étterem (téli és nyári kert) modernül berendezve, a főutca közepén, jó 
forgalmú sorházzal együtt, teljes berendezéssel bérbe kiadó. A sör házhoz szabad italsimérési jog van. Évi forgalom minimum 1000 hl. sör és 350 hl. bor. Bővebbet a kiadóhivatalban. :i—4

E G Y R Ő L M Á S R Ó L .
Farsangi örömek.

— Egy fiumei bili éjszaka. —
Micsoda város ez, micsoda nép ez itt,Micsoda maskarák s mi pompásan virít Ez össze-visszaság, akár egy tóton a Fekete pettyesre subickolt hali na.
Ámde csend, nézzünk szét c furcsa nép között, Mely mára ily tarka pompába öltözött:Ez lekete. amaz zöld, az veres színű.Az kis, ez nagy orrú, amaz szamárfejü.
Mind más és más — azon :-árga a dominó. Azon feszid s ezen lig-lóg a bugyogö :Amazon az álarc, csak egy kicsi, sötét — (Lelkem m ese, nekem közülök e.y se kék.)
Ki hím, ki nőnemű ? az ördög tudja azt — Elül is, hátul is egyforma mind a maszk :Nagy köntös rajtul., mely mindent el és beföd. — Micsoda tengeri, micsoda furcsa köd !
De majd szét foszlik az: — mondja csak Szi- nyorin .Hányas számú cijtöl hord becses lábain - Az leikacag, nem is, rikoltás lejt tovább — Miként a többi sok s kecses nagy iimdveláb...
Mindez semmi, a hang — micsoda bőd illet'Ez rikoltva sikít, az sikítva nevet.Amaz reád mosolyg a jól a váliadra ül, í gy hogy még másnap is fáj, snj,,!; a helyütt.
Majd föisüvítnek a .kedves" réztrombiták,S forogni kezdenek a furcsa maskarák ; Egyszer csak etilem is két kar dcr.-kbe kap Es visz gyorsan, avagy én viszem pár, mát".
Nmi, mily könnyű, mint pehely kis Dominóm ..I s mind egy:e csacsog vidáman, sutlogón Es én csak hallgatom csacsogó, vig szavát — Szinyore, mulasd át velem a/, éjszakát!
S kacag negédesen a kedves kicsi Maszk, Meglátod Szinyore velem mily jul mulatsz ! S kissé föllebenti álarcát oh Dió,A kicsi Dominó mily édes. bájoló!
S vele mulattam át a báli éjszakái,És néztem szép szemét s öleltem derekát: Csókoltam édesen csacsogó ajkait,Es cselekedném azt az Ítélet uapig.
De hát, az élet oly furcsa komédia,A mi szép s jó, annak mind el kell múlnia ! Elmúlt a bál is és — elmúlt az éd s öröm — Hova tűnt ő, fejem most is azon töröm...

Minden Tamás.

Képeddel alszom ei .
A rábaközi vendéglősök és kocsmá- 

rosok a múl' hó közepén tartottak 
mindig híres báli vigalmukat, Csornán, 
ahova nemcsak az ottani, hanem a 
széles, nagy Kábaköz majd minden 
községe vendéglőse részt vett. Ott volt 
a távoli sárvari Pfeillerman János, s a 
nioóri Stoffer Mihály is (a  benzines) 
kedves nejével es kicsike sógornőjével. 
A bál kivirradtig, vagyis reggeli fél
nyolcig tartott; amikor aztán a minden 
irányba robogó vonatokkal elszéledtek 
a mulató vendéglősök. Stoffer pedig a

Ü O P ' l l f Q  U o I q P T  no D o i * f V Q i *  n Specialisták szá l loda ,  kávéház, vendéglő 
I l ö l  LKÚ, n t í l d o L  Ü O  Dűl y C I  U ^  berendezésekben r^\
Vas-és rézbutorgyár * A lap it ta to t t :  1886 U Elvállalunk kompletté szállodai berendezé- 
Gyár,iroda és D I IH  A D C 'C T  V Lipót-körut j j  Seket k e d v e z ő  f i z e t é s i  f e l t é t e le k k e l .
eladási hely: D U I > ü r & Ü l j  I . j  8 10 szám. [1

T E L E F O N  «■ *  t í Költségvetés-árjegyzék ingyen
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lakására, a Szarvas fogadóba tért. bá
jos hölgyeivel - pihenni Talán már 
szenderegtek is, amikor az ablak alatt 
főtt ahol az aranyos sógornő pihent 
StolTernéval) íólhangzott a zene : Ké
peddel alszom el . . . Stotíer bosszúsan 
riadt föl almából. —  »Meg vannak 
ezek kavarodva, hogy nappal éjjeli 
zeiiéznek!- — S egy-kettő, felöltözkö
dött s lement, hogy azokat a »lumpokat« 
szétkergesse — »Takarodtok el mind
járt azzal a muzsikával! —  kiáltott rá 
a bálutáni vidám fiatalságra. —  N ni, 
a benzines!« —  örvendtek azok han
gosan Stotíer láttára. Persze nem 
eresztették vissza — aludni. Aztán 
valahol Kapuváron ébredt fel StofTer 
Mihály. De még ekkor is a fülébe csen
gett : oKépeddel alszom el . . «

T anács.— Micsoda borzasztó, valóságos lepedő nagyságú étlapot adnak az ember kezébe és szinte beleszédül az ember, amíg valamit talál! — morfondéroz így az egyik vendég.— l essék terem euni panziót! — tanácsolja a Bende gyerek, ki a vendég megjegyzéseit végig hallgatja.— Mi-i-y — fordul az meglepődve a borosra.
*

fivrheqyi -•
gORVIZ

* LEGOLCSÓBB LITMION TARTALMÚ 
SZIKLÁBÓL FAKADÓ TERMÉSZETES 

i A s v An v v h .

Á lta lán os  Berendezési R észv .-tá rsa ság
Biliárd, fabútor és hűtőkészülékek gyára 

BU D APE ST , V II., G 1ZELLA-UT  26.
Telefon: 65-75. Sürgönyeim BERENDEZŐK Budapest.

Levélheti vagy szóbeli megkeresésre költségvetéssel, rajzokkal és tervekkel 

= =  készségesen díjtalanul szolgálunk. ....... .... ......

Üzlet eladás.Megye székhelyén, gazdasági akadémia, több gymnasium, felsőbb leányiskola, gyárak, ó országos és 2 heti vásárral stb. rendelkező forgalmas vidéki város közepén évszázadok óta fennálló
vendéglői üzletmég öt éves szerződéssel — családi okok miatt — eladó. Az üzlethez egy nagy sank, 
polgári szoba, étterem, egy kisebb te
rem, mig az emeleten nagy terem bálok és egyéb vigalmak részére és több mellék- helyiség tartozik. Az üzlet teljesen újonnan van berendezve és villanyvilágítással felszerelve. Évi italfogyasztás 400 hektó bor és 300 hektó sör. A házbérhez a sör gyár is hozzájárni. Az üzleten eddig min denki meggazdagodott. Szükséges töke: 24 ezer korona. Az üzlet összes berendezéssel, **00 hektó üres hordóval vagy anél kül csak keresztény vallásuaknak adható el.

Cim a kiadóhivatalban. 2—3

8J á n o s h á z á n !
iVasmegyében, egy jóforgalmu kocsma 1/ 
••s hentes-üzlet teljes berendezéssel és C 

házzal együtt eladó. Bővebbel jj
Benyó Sándor vendéglős JJ

Jánosháza 1 Vasmegyei. H.í-s íjj

Eladó vendéglő.
Járási székhelyen, a vasúti állomás mellett lévő vendéglőmet eladom. Bővebb fül- világositássul szolgál 3 C
horváti; István vendéglős. Vasvár.

OROSZ ODÚN és ALBERT
Számos elismerő levéllel kitüntetett t ív. bej. szálloda, kávéház és vendéglők adást-vevést közvetítő irodája

B U D A P E S T ,  Vi l i ,  R Á K Ó C I - U T  25 sz.
T E L E F O N :  -  I N T E R U R B A N :

18-68 19 73. 34-32. 86-40. 145-99.

Lhcque-számla az Erzsébetvárosi banknál.

Izaimnál-iupikit. papinzaiótát
Nagy választékban Hektograph-cikkek, kész étlapok, menü-kártyák, konyha-söntés-ivek és
könyvek, bon-block minden nagyság és színben, ruhatár számok, 0 o bérlet-füzetek, levélpapír és 
borítékok, torta-, hal- és tányérdisz-payirok,: upillottok, sütemény-kapszlik, papirlemez-tányé- 

, , fogvájók, ujságtartók, irótablák, kréták és 
szivacsok stbit olcsó és szabott árak mellett gyorsan és pontosan szállít: ----
sertKomes
hektograph-készitő, irodai, éttermi, kávéházi 

és cukrászdái cikkek raktára >:i
Budapest, VII., S ip-u tca 5. szám.
Kívánatra árjegyzék és minták ingyen és bérmentve.

aj
vászon és damaszt árukban.

Kor. érték1U00 drb Len vászon lepedő .... <1 arabja 3. , 3.501000 * Kárpáti ........ . 4.—, 4.501500 . Nehéz damaszt abrosz . „ 3.- 4 501500 „ Nehéz damaszt abrosz, 12személyes.......  » 5.501000 tet Salvéta...........tucatja 6.—, 8.—1000 „ Kávés Salvéta ajour 4.501000 ., Nehéz darnast törülköző . „ 11.— 13.-1500 drb Kerti abrosz minden színien darabja 3. - 1500 „ Szegélyes nagy párna. . „ 2.50
1000 „ „ kis „ . „ 1.501000 „ ,. paplan huzat . „ 6.—1500 tet Polír és tányér ilszin törlők . tucatja 6. -, 7. —

D e u t s c h  Ferenc
vászon és fehérneműik áruháza 

szállodások és vendéglősök szállítója

Budapest, IV., Muzeum-körut 10. sz.
Alapítási év 1895. Telefon 145-92.
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|XYÖ.V\\\\\\\\\\\\\\\\\VI

i  TELEFON 24 94

! Ó V A D É K - S Z Ö V E T K E Z E T E
Budapest, VI kerület, Podmanicky-utca 19.

I  magyar p i r á i g  első Is Egyetlen ónálló pénzintézete. Óvadékot azonnal folyósít 
Hints heti üzletrész! Leszámolás azonnal. Hivatalos órák l .  n. 4 -7 -ig .

a külföldinél 50%= olcsóbb ti jobb ’

a cISTSSITABB i s i i  6ÍRTÉKBulll
LÚGOS SAVANyÚV/ÍZ .5-
lezseflvtLwereMMi As ital
a*6»«b AjvMKyy,*.rontani hiMwUuti 
BUDAPEST • TELEFON IM  » *

Szerkesztői Szenetek.
Aznn t. tdőfizet'ink akik a hozzánk intézett leveliikre 
válaii nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják meg

a felelj választ- Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

R. |. Mezőkövesd. Olyan tanfolyam nincsen. Aki arra a pályára lépni akar, annak a végrehajtási törvényt és annak novelláját kell ismerni és a vizsga letételére határidő megállapítását kell kérnie a területre illetékes 
törvényszéktől A vizsgát megejtő bizottság három törvénysi éki bíróból áll. Üdv.

F. O. Székesfehérvár. A küldemény megérkezett. Azt mondhatjuk rá. hogy finom, mint a ménesi aszú. Közelebb vesszük alkalmazásba. Cdv! — Erdey K. Ön most, mint soraiban Írja. 36 éves s a Ny.-egvletnek 4 éve tagja. Tegyünk hát egy kis számítást. A nyug- dijpénzek lizetése még dl évig tart s mikor ez eltelik, ön 6 < évei lesz. Most már aztán állapítsa meg önön maga, hogy a 67 év után képes-e visszakapni azt az összeget, amit 35 éven keresztül befizetett a Ny.-intézetbe. Ebben a megállapításban aztán a kívánt választ is megtalálja. Eszerint pedig a tagsági pénzek fizetését szüntesse be s az eddig befizetett összeget kérje vissza, amit az Egyesület az alapszabályokban előirt bizonyos 0 o levonása után tartozik teljesíteni. Azután azt a 14— n

koronát, amit eddig a Ny.-egyletnek fizetett, havonként tegye egy biztos takarékba és teljesítse ezt 16 —IX évig, amikorra is a berakosgatott 14—15 koronák egy olyan tekintélyes összeget fognak képviselni, amit önnek sem ennyi, sem 35 évi tagság után nem fog fizetni a Ny.-egyesület. Z. S Gy-vár. A türelem szép rózsákat terem. Hasonló szívélyes üdv! — Z. J. Kolozsvár. Itt nem annv ra fő a siker, mint a .jóakarat". S ez megvolt teljes mértékben és ezért köszönetünk és elismerésünket fejezzük ki. A paksaméta különben jöhet vissza. Úgy kegyednek, mint annak a három biliárd, magyarnak szives üdvözletünk.
— G. M. Fiume. Az említett lappéldányt bizonyára Pantolék fogták el, amíg a Karszton unatkoztak. Másika' menesztettünk. Üdv. — 
S-y Tátravirágvölgy. Az izenct, annak a néinetbirodalmi fővárosi kollegának az .adresz- szával* a múlt számban eszközöltetett. Alkalmasint nagy tátrai vadászat volt, s az ügy emiatt kerülte ki a figyelmet. Szívélyes üdv!
— Móza. A tanoncok esetével lehetőleg közelebbi számunkban foglalkozunk amire ezúttal sem terünk, sem alkalmunk ninesen. Egyebekben hasonló szives köszöntés. — öreg  
nyugdijista. Kérdéseire szíveskedjék az e rovatban »Erdeyc-nek irt sorokat válasznak tekinteni. Az ön esete az Uető kollégáéval majd teljesen egyenlő. Üdvözletünk. B. |.

Nagyszeben. Hát valóban mi sem ludjuk tölfogni, hogy az a közlés mint maradt ki a Fogadóból Nagy. de most már kideríthetted tévedés lehetett az oka, amit azonban ezúttal pótoltunk Üdvözlet. - Marika k. a. Az tyiO-iki »V. Xaptára» teljesen elfogyott. Ehelyett az s|1, és uiv-iki példányokat küldtükel. Szívélyes üdv

Egy kitűnő zenélő-automata
Hupfeld-féle, két hengerrel, egészen uj. 

jutányos áron eladó. Cím:
M arkovit! vendéglős GyOmro (Pestm.)

/BIZTOS HATÁSÚ̂----V----
|GYOPlOfVVESE:MAJ fs .
I e p e b e t e g s é g e k n e l
1 KIVÁLÓ eo n v tz/  ■

'tagvar ásványvíz forg. és kiv. r.-t.

I PÉCSI SÖR
HIRSCHFELD S. SÖRGYÁR 
RÉSZV.-TÁRS. SÖRGYÁRÁBÓL

O Képviseli: Ifj. LÖWY ADOLF ésTARSA
(=1 RHDRÁSSY-UT 50. 1=1
Állandó raktár Budapesten, a  Telefon 144—00.



12. oldal. FOGADÓ 5. szám.

E D IS O N  SZÁ LLO D A  r,
1D D A P EST, VII., H A R S F A -U T C A  59 b

(a Király-színház mellett)

Tu lajdonos: P O L L Á K  JÓZSEF.

Villamos közlekedés mindenirányban.

POLLÁK JÓZSEF Plncérelhelyező Intézete
V I I . ,  8 I P . U T C A  7 .  s x .

80 le g m o d e rn e b b  kényelemmel 
n s \  berendezett szoba. n s \  

Minden szoba hideg, m eleg- 
I -vizzel ásvillanyvilágitással ellátva

li összes ötlyiségekben központi fűtés. 
Mérsékelt szobaárak 3 kor.-tói kezdve
Pincér uraknak 20"/. kedvezmény

Dunántúli megye
székhelyén. 50 év úta fennálló jóforgalmu

szálloda
haláleset miatt azonnal eladó. Cím a kiadó- 

hivatalban. i—s

Eladó bor
mintegy 100 bektől tér szatmár-hegyi 
termésű ó- és ujbor eladó. Krtekez- hetni Szatmáron

D r Törseök K á ro ly  tulajdonossal
Kinizsy-utca 17. sz alatt.

Szállodának
Budapesten, lö-ut melletti házamat bérbeadóm 50 szoba, kávéház, étterem berendezhető. Szakember rövid időn nagy vagyont szerezhet. Leveleket

.. J ő  ü z l e  t “
c;men a kiadóhivatal továbbit. i 3

v e n d é g l ó  a tőváros közvetlen köze
lében. Az üzletnek még 6 éves szerződése van s egy vendégszoba, egy étterem,
2 lakószoba stb. szükséges helyiség tartozik hozzá. Italfogyasztás: 300 hektoliter. Évi bér: 2000 korona. Vételár 5000 kor.Cim a kiadóhivatalban. 1—3

Veszprémben
a jómeneteléről ismert SzarvaS-fog3dÓ 
olcsó áron eladó. Szükséges tőke: 
háromezer korona. —  Bővebbet: 
Veber Ágoston Szarvas-fogadós 

Veszprém.

11123 szám.Vili-2
Hirdetés.

A budafoki m kir. pincemes
teri tanfolyam pincéjében folyó
évi március hó 20-án délelőtt 10
ónkor tartandó árverésen az ál
lami szőlötelepeken és ménesbir
tokokon termelt borok egy része 
kerül eladás alá.

A venni szándékozók az elár 
verezendő borokat folyó ÓVl már- 
ClUS 12 ÓS 15-Ón. valamint az 
árverés napján megizieihetik.

Az árverezendő borok jegyzé
két az érdeklődőknek levelező
lapon közölt kívánságára a pince
mester! tanfolyam megküldi. 

Budafok, 1912 február hó.

1 id. kit. p i u i t s l t i i  tanfolyam 
igazgatósága.

Ha üzletet jól akar venni, forduljon a budapesti Oroszhoz.

Kisüstön párolt
Ó-barackpálinkát . . . kor. 2.40 
Gyöngy szil vóriumot . „ 1.60 
Törköiypálinkát . . . „ 1.60

literenként bármily mennyiségben szállít
Bakonyi Aladár Dunapataj (P e s t-m .)
Mintát csak 3' j literes kosár-üvegben 

utánvéttel. 5—10

Szakképzett ember
ki a mészáros, és hentesiparban is teljesen jártas, jobb forgalmú vendéglőt keres elszámolásra: felesége kitűnő lózönö, kellő óvadékkal rendelkezik. Szive* megkeresések ,,Szakképzett" jeligére e lap kiadó- hivatalába kéretnek. 3-3

| Vendéglősök Naptára K 2 50

T
Vendéglős urak

mielőtt bort vesz
nek, forduljanak

Balázs bajos
b o rü g y n ö k h ö z ,

B a d a c s o n y t o m a j .

Ml: Zalaefrerazeg A Magyar Palra
er6*MAkimondó,fQirjretlen hetilap; 
magyar Ipart, honi terméket réd 
magyar szellemet terjeszt min
den téren Éri Ara 4 korona. iLeg- 
olcsóbb lap.i Szerkmitik : Borbély 
György e» Horváth Lajos Zals- 
egers regen.

Ízleli berendezések, 
l o p s z !  lihkek

s az Üzleti gyakorlatban szükséges egyéb dolgok beszerzésénél előfizetőinek díjtalanul jár el a
„FOGADÓ"

kiadóhivatala
Budapest, Rákóci-ut 13.

ó gyors meggazdagodás titkak megtudható
r  ELSŐ MA5YAR ZEItEAUTOMATOkölcsönző és eladási intézet

BfeŰf j; Budapest. Vili.. Ráköcl-ut 13.
li?® m  I Állandóan nagy mintaraktár!Minden érdeklődőnek vételköte-
i.'.4fc7!;'á6SSÍ 2 lezettség nélkül bemutatjuk mű-
I l i  | i  1 k.idésben úgy villany, mint súlyra uerendezett, tehát üzemköltség
ifi”  “vi i nélküli zenéinket, a melyekért
Jg$ , á j  1 5 évi jótdllést véllaluuk.Csekély havi részletfizetésre es hetenkénti hengercsere. Zenéink ben a modern technika mindenvívmánya, mandolin, xylophon. hegedű, stb. be van építve. Meg hívásra az ország bármely részé- h ben felkeressük az érdeklődőketSÍUéfe ■ 1(A Pénzbedobásra Jár, tehát ön̂"•magát kifizeti. Nincs kockázat.

HK. r-' —; , ■ • J éB Havibérlet 20 koronától kezdve.
Wr használt automaták félárban.

Nvomaiiiit ' rtdvig Sándor könyvnyomdájában Budapest. Sip-utca 7. szám
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Szom bathelyen
a v&sártéren, egy nagyobb forgalmú be
szálló vendéglő örökáron eladó. Az üzlethez tartozik: 1 étterem, 1 polgári és
1 vendégszoba <s ezenkívül 8 szoba, konyha, éléskamra, mosókonyha, 4 pince, * istálló, kocsibeálló, nagy kert (esetleg enélkül). Vételár fele fizetendő. Bővebbet
özv. B ierbauer Antalné

Szombathely, Vásártér. s-s

Brunovszky Károly
hyg-ienikus játék

kártya tisztitó 

:: intézete ::

BUDAPEST.
Szvetenay-utca 16.

Borvásárló vendéglősökhöz!T. vendéglős és kocsmáros kartársaimat értesítem, hogy akinek kitűnő
moóri mustra vagy moóri borralesz szüksége, forduljon hozzám teljes bizalommal. Kollegiális tisztelettel

S t o i f e r  M i h á l y
Moór (Fejér m.) vendéglős. u.X.i.

lo tz e r  i-erenc Rendelési eseteknél t. olvasóink hivat
kozzanak a FOGADÓRA.

Szőke csinos feleség . ..
Egy kisebb városi forgalmas fogadónak ifjú, csinos tulajdonosa nősülni óhajt s egyéb alkalom bijján ezúton szeretne szerezni egy a szakmából való szőke csinos feleséget. 8—10 ezer korona hozomány nem baj ha lesz. Aki jövendő sorsát egy jó, szolid és szorgalmas férjre akarja' bízni, az ,V. L.‘ jelige alatt szíveskedjék a kiadóhivatalba írni.'

..Szölöszetl és Borászati Lap" (Kecskemét.)már a harmincegyedik óvfolyamát írja. — A Szőlöszeti és Borászati Lap hazánk szőlőművelésének és borászata fejlesztésének előmozdítását tűzte i.i célul; tekintetbe véve a jelenlegi viszonyokat, a jövőre szakszerű, gyakorlati, tárgyilagos, időszerű cikkei által minden irányban tanácsot nyújt és u termelés haladásán lendíteni igyekszik. Erről minden száma tanúbizonyságot tesz.
Előfizetési ára: Egész évre 10 kor., félévre 5 kor.Az előfizetéseket a lap címére, Kecskemétre kéri ük küldeni. 

MaUtvtny«zámo< M A U K G R  J Á N O S
■iinuD küldünk. találta •zerkeiztő-kiadó

Ugyanott kapható könyvek:
K .zölő helyes alteteee kötve “  50 fűzve 2- A szőlő helyes metszése 
kötve g. főzve 2-50 D*r riehtig. Itebenechnitt kötve 2-50 fűzve 2 -  
Heronotpon viticola és Black-rőt főzve 2 Szőlöszeti és Borászati Lap 
Vaptára az lB10-ik évre fflzve |.— kor. Koataajánlási külön díj 26 Hllré

a„ M U N D Ú S
EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍTOTT 
:: FABUTORGYÁRAK R.-T. ::

Központi iroda :

BUDAPEST, V . ,  BÁLVÁNY-UTCA 4 .
Raktár:

IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA ló.
Telefon 89—51.

GYÁRAK: Besztercebánya. Kassa. 
Borosjenö. Ungvár. Varasé. Vrata.
Mindennemű hajlított fabútor 
:  és Kerti bútor. :
f l |ó n l|B  káu é fié z i és  v e n d é g lő  be ren de zésekre 

c s in o s a n  k iá ll í to t t  g v é r tm é n v a tt.

99

Kiadó vendéglő. 

M á t y á s f ö l c l ö n ,  í i

PARK-VENDÉGLŐ"
1912 április 1-tÖI e g y ,  esetleg egyezség szerint, t í 5 l > b  é v r e  k i a d ó .

a  vendéglő áii 2 nagy étterem, egy táncterem, éléskamra és a többi szük

séges és megfelelő mellékhelyiségekből. A kiadó vendéglőhöz tartozik ezenkívül az első eme

leten teljesen berendezett 24 vendégszoba, valamint egy gyönyörű nagy kert,
mely a fővárosi jobb közönségnek kedvelt kiránduló és találkozó helyét képezi.

Bővebb felvilágosítást nyújt:

Mátyásföldi nyaraló egyesület
Erényi titkár, Mátyásföld, Szilágyi mihály-utca 9. szám,

vagy pedig:

Budapest, VI., Munkácsy°utca 29., IV. 3.
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34F~ Zamatos hegyi fajboroltat
vendéglősöknek mérsékelt árban szállít a

] V i s o n t a i  é s  M á t r a h e g y a l j a i  S z ű lő t e l e p e k
Postafiók 1. Borértékesitő Résjevénytársosóga Telefon 99. sz.

Központi eladási iroda is  igazgatóság G Y Ö N G Y Ö S  (Heves m.) Fő-tér, Luby-báz (uj Bankpalota).
A borok telepeinken személyesen meg

tekinthetők és kiválaszthatók.
540 hold saját hegyi oltvány minta szOlő- a  =  SüRGONYCziM: =  
telepeink átlagos évi termése 12000 hl. ▼  V 1 S O N T A M Á T R A .

Próbakniiemények 50 litertől fölfelé kölcsinhenlőkban utánvéttel szállíttatnak. — Nagybani bevásárlásoknál kedvezményes árak és fizetési feltételek engedélyeztetnek.
Cjbor-árak nagyban, fajok szerint, literje 48 fillértől 70 fillérig. óbor-árak nagyban, fajok szerint, literje 56 fillértől 100 fillérig

B O R I  S O R O K :

SiDlitiimiik tinóké. Nagym. dr. KALLAY ZOLTÁN r. b. t. t„ Hevesmegye főispánja egri pintéielinl származó:
óborok, fajok és évjárat szerint 56 filL-től 150 fill.-ig.Budapesti képviselet:

LIGET-TÉR 2. ■ TELEFON 122-41. I  Szőlőtelepeinken ezidén kiváló minőségű és a 
"  szokottnál is jobb fajborokat termeltünk.

Kassai képviselet: 
MELEGHY ALADÁR BÉLA i

A I.  vendéglős urak eg ész  évi u jkorszökség le töke t kedvező fe lté te le k  m e lle tt (ré sz le tekken i szá llítás ra  is ) m éltányos árban elő jegyezhetik .

V E N D É G LŐ SÖ K  N A P TA R A
1012. é v r e . k o r * .  R O  f i l l .

A díszes bekötésü Y e n d é g l ő s ö h  N a p t á r a  
fontosabb részeit — a naptári és általános részen 
kívül a „ B o r -  é s  p i n c e i  k e s e l é s " ,  a 
V e n d é g l ő i  s z a k á c s k ö n y v ,  az É t e l 
s z ó t á r  (magyar, francia és német nyelven), a 
S z ó r a k o z t a t ó . H a s z n o s  t u d n i v a l ó k  

stb. képezik.

=  F e k e t e  A d o l f  =
hatóságilag engedélyezett színházi, va rie té é ,
-  női és cigányzenekarok ügynöksége -  

Budapest, V., Váci-körut 16.
=  r K L K i - ' u . x  1 1 7 - o e .  =  

C igán yze ne ka ro k  közve títé se  bei* é s 

külföldre, va lam int fü rdőhe lyekre  is.

A varietéé- és cigányzenekarok vezetője
Szalay Scháffer Károly.
Artisták és zenekarok minden szakmában. Tánc- és énekszámok, bármikor jó szerződéseket kaphatnak. Ajánlatok a legkisebb Gageval kéretnek.

ezernél több kiváló orvos éa tanár ajánljaI 
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

CIMMi vtaiáion kérjen mindenütt Sít -Lukío.rtlrdOi 
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET I

l a i i b u j v *
fnrrac 8leuSav' - telített ásványvize hasznos 
IU I I d d  ital étvágyzavaroknál és emésztési 
lehézségeknéi. A legtisztább és legegészségesebb 
ustali és borviz. — Hathatós szomjesillapité. —  
Vidékre és külföldre luvardijmenles szálliás. — 
Kérjen árjegyzést — Szénsavtelités-nélküli bil
iéi is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly- 
tán pótolja a tranczia Kvian és St. Galmier 
rizeket Sz t .  L u k á c s fü r d ő  K u tv á lla la t  B u d á n

TÖRLEY
=  T A U S M A M  =

=  CASIMO =  RÉSERVÉ =

I Pin

Kávéházi és vendéglői 
: berendezéseket : 

alpacca, chlnaezllst erűt 
vesz és elad

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

- B ő rb e teg ség n é l, hordókezelésnél/ (és tisztításnál) szükséges eljárásokra ' nézve teljes ismertetést nyújt a
- „ V e n d é g lő sö k  Nap tá ra ", mely a í Fogadó* előfizetőinek kor. 2.50

Pincéreit figyelmébe !
Fő- és fizetőpincérek, kiknek Oldal-zsebtárca (papirospénz), vagy (apró- és 
ezüstpénz számára) p i n o é r t á s k ú r a  van szükségük, a mely
nek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy da
rabból készült, — a lég jutányosabb árak mellett -  szerezhetik be:

M O L N Á R  V I L M O S  S ÉR V K Ö T Ő  G Y Á  R O  S N Á L,
BUDAPEST, IV., KÁROLY-KÖRUT 28. (Központi városház).

I C  K é p e s *  Á r j e g y z é k  b é r  m  é n t  v e .
r-fW-fW-.

Vendéglősek, kocsmárosok és kávésok
figye lm ébe  I ■■

Üveg és porcellán áruk nagy válasz
tékban^ eredeti gyári áron kaphatók

ifj. GRÜNW ALD  MÓR
üveg- és porcellán nagy raktárában

Bpesr. IV., Ferenc Vözsel-rahparl 6.
I* Ferenc József-hid közelében.)

" • «  I
rtwt* r w

HERRMANN J. L.I
co. és kir. udvari azállitó *

1819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, {  
China-ezüst- és fémáru-gyárának főraktára: £

=  B U D A P E S T ,  IV. K É R , V Á O I-U T O A  H .....  -  ■ )
(Raktárak i Bee-, Gráz, Prága éa Trieatben) g||jgy választék kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglék,

Kávéházak és háztartások rászóró.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Bndapest, VII., Sip-utca 7.


