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

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

A m a gya r k ir. tud. egyetem  
vegy tan i in tézete a Kristályforrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és mague- 
sium h yd ro ca rb o n a to s  ásványvíznek 
minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.

A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg
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ismert vizekét Ostendében.
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A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.

FRANZ von W0KL1TZKY 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

A m agy. k ir. b elügym in iszter 1906. március 6-án kelt 22882. 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezeliviz kitűnő és rendkívül értékes.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

sváányvizekkel hivatottnak minősítette.
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(J Nincs többé szalbor!
ö  ^

Nincs többé töröttbor ! I
Fogadós, vendéglős és főpincér szakiársaim figyelmét tölhivom az általam föltalált és szabadalmat nyert borsziirőre, melyet 0

KRISTÁLY-SZŰRŐ J
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős illá i kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési i 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi, 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztántartása gondot alig igényel. A mai modern bortermelésnél sehol sem hiányozható,! 
szűrő, 100—150 liter munkaképességgel 30 korona és 150 —200-ig 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C E G  S Á  

(Délivasuti) pá lya udvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél : Polgár M. B udapest, V II., W esselényi-utca 17. II.  1. 

hl utánvét melleit küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellék éltetik! Megrendeléseket szivességből közvetít a „Fogadd'1 kiaddhivatala.

T. étlapiró és vendéglős uraknak,

takarító „Borko vita''-féle 

Hektográph-lapok

tákat “. A nélküljzhetleu 
hektográph-lap mindkét ol- 
öalontöbbazör használható s etry eredetiről 100 —200 
másolat nyerhető. Lehűtés után barna olajos-itatós 
közó fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható.

Kektogréph-tekercsek minden na"vsá;oaa rendelhető 
BERKO VITS K Á R O L T  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest.

VII., Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

T. vendéglős és kocsm áros
szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi

Moóri boraimat
Bizalmas megrendelési vagy szemé

lyes közvetítési is eszközlök 
—  Stoffer Mihály, -------  ..

sorház-vendéglős, Moór (Fehér megye.)

Bérbeadópensiok Abbáziában
1. 24 szoba, 6 transman szoba teljes berende
zéssel bér 6500 frt, ár 24000 frt. —  2. 17 szoba 
finom berendezéssel bér 4000 frt, ár 16000 frt. 
— 3. 15 szoba, ét- és olvasóterem ára 6000 
frt, — 4. Villa berendezve, 10 szoba pensio
= = = = =  nélkül bére 2400 frt. ....... .

ü J V Á R Y A L A D Á R  

fürdő ingatlan forg. iroda: 

Budapest, ll„ Kapás-utca 12. =

Nagy vidéki varos
központján egy rég fönnálló és állandóan 
jómenetelnek örvendő szálloda 14 szobá
val, sörcsarnok és étteremmel átadó. — 

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. 2—8

-- mindenki

/ * s -/> %  

Tessék próbamegrendelést tenni! **  
Világhírű szegedi édes paprikát csakis

HORVÁTH FERENC nél
szállodások és vsndáglosj* pip-i.

^  “ “•Utójánál lehet IcJP-'t 
Szegeden.

• TELEFON 64-21.

\[ Photo-email-, fényképnagyitó- és V 
i\\ olaj arczképfestészeti műterem J/i

?  B R D S T B É L A  Budapest, (
II VII. Erzsébet-körut 23. u
jL Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkekben. Jj 
U Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve. ’J

Hirdetmény.
Tapolca nagyközség elöljáró
sága közzé teszi, hogy a vá- 
=  ros tulajdonát képező =

szálloda
kávéház, szálló-szobák és 
mellékhelyiségekkel egyült 
nyilvános árverésen bérbe ada
tik 1907 okt 1-től kezdődő 
6 évre. — Feltételek az elöl
járóságnál megtudhatók; az 
árverés napja 1907. aug. 
3-ának d. u. 2 órája. 

Tapolca, 1907. junius 26.
Horváth Jenő Harangozó Lajos

f ő je g y z ő '.  l i h i r ó .

F^Dr. Kossuthány Tam ás e g y e t , 
t a n á r ,  a z  o r s z á g o s  c h e m i a i  in t é z e t  
v e z e t ő je  a z  o r v o s o k  r é s z é r ő l  is  
a já n lo t t  üdítő és szomjcsillapitó

esilIagSegyi íorrásuizeí
m in d e n  k á r o s  a n y a g t ó l  m e n t  t e r 
m é s z e t e s  á s v á n y v í z n e k  m in ő s í t e t t e .  
=  m e ly  s z é n s a v v a l  t e li i  H e tik . 

F O R R Á S :
C S IL L A G H E G Y .

Központi iroda és raktár:

B u d a p e st ,  III., B é c s i - u t  94.
=  Telefon 7 8 - 7 9 . --------

Vidékre bérmentes szállítás. *  Kapható mindenütt!

r *  .................. - ' -
| Kávéházi és vendéglői 
I  berendezést, alpacca és 
■ chinaezüst árut vesz s elad
|  B R A U N  G Y U L A
| BUDAPEST, SIP-U. 14.

Szálloda, eladás.
Sárosmegye egyik nagyforgalmu városának 

egyedüli modern emeletes, a városi színházzal 
kapcsolatban álló szállodája 12 szobás étterem -, 
kávéház-, ka szinóva l és az egész elegáns 
berendezéssel együtt eladó. — A szállodához 
szép nagy kéri, 2 kuglizó, külön termek (szeparé ' 
egy jó  inenetelü parasztkocsma, a szállodás 
lakása stb. 'artozik. — Bankettek, lakodalmak, 
tánc- és mindenféle mulatságok a szállodában 
tartatnak. Évi forgalom : 4 8  ezer korona . Átvé
telhez 8000 korona szükséges. — Bővebb fel
világosítást nvu jl: H u rth  7estvérek a Hun
gária szálloda bérlője, Bártfán. 2-3

U i r f l o t ű Q ű l f  í e lvetetneka>,Fogarto
m i U u l u u u n  k ia d ó h iv a ta lá b a n  

Budapest Vili., Rákóci-ut 13 szám.

Szálloda ás vendágid bérlet.
S z a t m á r  e g y i k  é v t i z e d e k  ó t a  f e n n 
á l l ó ,  j ó h i r ü  é s  l á t o g a t o t t ---------- ----

—  szállodája, =
é t t e r e m m e l ,  k á v é h á z z a l ,  s z é p  
t á g a s  k e r t h e l y i s é g g e l  é s  u d v a r r a l  
teljesen berendezve, augusztus 
hó 1-től b é r b e  k i a d ó ,  e s e t l e g  el
adó. B ő v e b b  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú jt

BEER MÓR kereskedő
——  Szatm áron. "  1 —
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Fel a munkára!
Szakmozgalmunk haladásnak indul. 

Az egyesülés eszméje hódit és meg
győzi szakköreinket. A Dunántúl ör
vendetes módon szervezkednek a ven
déglősök, fogadósok és kocsmárosok, 
uemkülömben a pineérség is. A léte
sítendő országos szövetség meglehetős 
számú helyi szervezetekből fog fölépülni. 
És igy kell annak lenni!

Folyton előre megállás nélkül. Egye
sülni és szervezkedni! Egyesülésben 
van erő és hatalom. Nem javíthatunk 
a helyzetünkön, ha elszigetelve állunk 
egymástól. Egy lépést sem tehetünk 
előre, ha az egyesülés, a legszorosabb 
összetartás szükségének felismerése 
nem hat át bennünket.

Ne higvjük, ha az egyik vagy másik 
hónapban az átlagnál nagyobb meny- 
nviségü forgalmat értünk el, hogy ez 
most már az állapot javulását jelenti. 
Korántsem! Az egy véletlen átmenet. 
A helyzet folyton súlyosbodik. Ha a 
forgalom átmenetileg emelkedik, akkor 
biztosan számíthatunk rá, hogy a pénz
ügyi hatóság felemeli adónkat, és 
illetékünket. És amit egyszer felemelt, 
azt nehezen lehet ismét lealkudni.

Behálózva vagyunk a kartell fattyú
hajtásaival. Ami az üzlethez kell, amit 
a konyha igényel, a felszerelés tárgyai, 
szóval: minden, amire szükségünk van, 
kartellhez van kötve, ára felemelve és 
folytonos emelkedésben, úgy, hogy 
kénytelen-kelletlen alá kell vetnünk 
magunkat. Módot kell keresnünk és 
meg kell találnunk, hogy ebből a 
szégyenletes állapotból kijussunk. De 
erre a védelmi munkára egyesülnünk 
kell!

Hiába minden szóvesztegetés, hiába 
minden méltatlankodás, még a harcot 
sem vagyunk képesek ezen természet
ellenes állapottal szemben felvenni, 
amig u?v helyi, mint országos szerve
zetben nem egyesülünk. A tisztesség
telen verseny összes kinövéseivel és 
'urvénykijátszásával megfojtással fe
nyegeti a tisztességes alapon álló űz
őiét. A borpancsolás elidegeníti a 
közönséget az italélvezéstől, aláássa 
annak bizalmát és kiszámíthatatlan ká
rokat okoz az italára kényes vendég
lősnek. A borhamisítás következménye 
riem a nagyot, hanem a kisebb üzlet 
tulajdonosát sújtja. Megrendül a biza
lom.

És éppen ezért az eddiginél szigorúbb 
büntetést keil követelnünk a borhami
sítóra. Egészen az italmérési "engedély 
elvonásáig kell a megtorlásnak terjed
nie. mert nemcsak az ital mérő iparo
sokat, hanem a bortermelőket és a 
tisztességes borkereskedőket is káro
sítja. De hogyan kezdhetünk megtorló 
akciót, ha egyedül állunk, vagy csak 
kevesen vagyunk egyesülve.

Az egyesülésre, a szervezkedésre 
mindenütt meg van az alkalom és 
a jogosultság. Tessék as ipartársula- 
tokat varmegyék s ser in t felállítani. 
amint ezt Sopron-megye teszi. És az 
igy kiépített megyei szervezetek és 
helyi társulatok belépnek az alakítandó 
országos vendéglős stb. s.övetségbe, 
akkorerős védőbástyát emelünk iparunk 
fejlődésének és érdekeink megvédésé
nek. A helyzet javulásáról ne is álmod
junk addig Kevesen nem tehetünk 
semmit. Komolyan szóba sem állnak 
velünk azok, kiktől segítséget várunk 
és jogosan követelhetünk. Mert az első 
kérdés az, hogy tulajdon képen hányán 
is vagyunk szervezve, kik az ilyen 
aktiókra vállalkozunk. Besteljük meg
mondani és kitérőleg válaszolunk. De 
a mértékadó körök a nem adott vá
laszból is megtudják, hogy az egyesü
lés dolgában bizony csehül állunk és 
ez az oka, hogy nem haladunk egy 
tapodtat sem.

Szívleljék meg szaktársaink eme 
szózatunkat és határozzák el magukat 
a célirányos egyesülésre, az erkölcsi 
és társadalmi cselekvésre, melynek az 
egyedüli jelszava: fel a munkára!

— cs.

Orsz. vendéglős-kongresszus.
Felhívás Magyarország összes Szállodásai
hoz, Vendéglősök, Kávéháztulajdonosok és 

Kocsmárosaihoz!
Sznktársak\ A múlt évben Budapes

ten tartott vendéglősök és koesmárosok 
első országos kengresszusán bejelen
tettük, hogy a második országos kong
resszust 1907. évben Szabadkára fog
juk egybehívni.

Ezen bejelentésünket ime mezvaiósit- 
juk és meghívjuk t. szaktársainkat 
Szabadkára az itt tartandó országos 
szak-kongresszusra.

A kongresszus 1907. szeptember 
hó 4-ik napján tartatik Szabadkán, 
a Pest Szálló nagytermében.

Felkérjük t. szaktársainkat, úgyszin

tén a szakbeli egyesületeket és társu
latokat, hogy megjelenésüket, illetőleg 
képviseltetésüket (a megjelenők nevé
vel) f. évi augusztus hó 15-ig az egy
behívó egyesülettel levél utján közölni 
szíveskedjenek, hogy az elszállásolás és 
vasúti menetdijkedvezmény iránt még 
kellő időben gondoskodhassunk.

Szaktársak! A tavalyi kongresszusunk 
óta a helyzetünk nemcsak hogy nem 
javult, hanem «  folyton emelkedő 
drágaság folytán súlyosbodott. A tisz
tességtelen verseny szakiparunkban 
folyton terjed, a tisztességes üzletek 
hanyatlásban vannak és a folyton 
emelkedő közterhek lehetetlenné teszik 
az italmérő ipar fejlődését. Országos 
közérdek vegyül az italmérő jogos 
magánérdekébe és igy ismételten és 
folyton kell a kormányunk figyelmét 
szakiparunk mindjobban válságossá 
váló állapotára felhívni.

Első kongresszusunk emlékiratára 
nyert válaszát a kormányunknak is
merjük.

Jóakarat és ígéret fejeződik ki abban.
De ez a gyakorlati és küzdelmes 

élet szempontjából bírálva, nem elé
gítheti ki jogos és indokolt kívánal
mainkat. Meg kell ismételnünk ezeket 
a kívánalmakat, rá kell mutatnunk a 
bajokra és ezek megszüntetésének 
módjára.

Az országnak nemcsak mintegy 70 
ezer szakiparosainak és ugyanannyi 
becsületes és törekvő családnak az 
érdekeiről van szó, hanem szó van a 
hazai bortermelés és borkereskedelem 
érdekeiről is.

Ezt végre a kormánynak is be kell 
látnia!

És hogy szavunknak súlya legyen, 
hogy társadalmi és erkölcsi erőnk 
egyöntetűen és szervezve nyerjen ki
fejezést, szükséges, hogy a második 
országos kongresszusunkat minél 
több szaktárs látogassa és vegyen részt 
a tanácskozáson.

A kongreszus napirendjét (tárgy- 
sorozatát) a következőkben állapítottuk 
meg. (Esetleges kiegészítéseket és pót
lásokat augusztus hó lö-ig kérjük 
bejelenteni.)

1. Az italmérési törvény módosításának sür
getése és pedig a kővetkező irányban :

u) Ital mérési engedélyt kizárólag az italmé
réssel hivatásszerüleg foglalkozó kocsniáros és 
vendéglős kaphasson. Ehhez képest:

b) Ne adassék ezentúl fűszeresnek, szatócs
nak, fogyasztási szövetkezetnek, köröknek, ka-
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szmőknak, csemegeüzleteknek stb. engedély 
bor- és sörmérésre.

ci Pálinkamérés jellegével bíró üzlet ne 
nverjen ezentúl jogot bor- és sörmérésre.

Szerzett jogokat ez a kívánság nem érint, 
azok továbbra is érvényben maradjanak 

di Az italmérési-illeték osztályainak ará
nyosabb beosztása és a magánfogyasztó, ki 
nagyobb mennyiségben lioz be bort a vám
területre, vonassák be az ital-illeték viselésébe, 
mi áltál a kocsmáros illeték terhe a kincstár 
károsodása nélkül önmagától is csökkenni fog. 
Az ital-illeték a zárt fogyasztási vámterülete
ken rnár az ital behozatalánál rovassák le a 
fogyasztási adóval együtt

ej l'j jogok kiadása előtt a pénzügyi ható
ság részéröl az ipartársulat véleménye be
szerzendő. Ahol ipartársulat nincs, ott csakis 
a mar letelepedett Kocsin áros ok sérelme nél
kül adható ki az újabb engedély.

fi Az adó és illeték kivető bizottságokba a 
kisebb ko:smárosok is hivatalból hivandók be. 
Ahol ipartársulatok vaunak, ott a társulat ut
ján történjék a behívás.

gi Kívánjuk a boritaladó eltörlését, e helyett 
a szeszadó fölemelését

2. Miután a kocsmai ipar ez idő szerint a 
képesítéshez kötött iparágak közé még nincs 
sorozva, rendeleti utón mondja ki a kormány, 
hogy azon helyeken, hol a kocsmárosok ven
déglősök stb. szakiparosok ipartársulatot léte
sítenek, minden kocsmáros. vendéglős, szállo
dás és kávés köteles az ipartársulat tagjává

Ezzel egyidejűleg kívánjuk, hogy a módo
sítás alatt lévő ipartörvénybe vétessék fel a 
szállodás, vendéglős, kávés és kocsmáros ipar 
a képesítéshez kötött iparágak közé.

:í. Kívánjuk, hogy csakis mértékhitdesitett 
sörös palaczkok lehessenek forgalomban.

4. A hazai szállodások, vendéglősök, kávé
sok és kocsmárosok országos szövetségének 
megalakítása, az alapszabályok megállapítása 
és az ideiglenes bizottság megválasztása.

Ezekben ismertettük az országos 
kongresszus napirendjét. Kiegészítését 
szívesen látjuk.

Felkérjük t. szaktársainkat, hogy a 
legszélesebb szakkörökben terjesszék 
a kongresszus eszméjét, bírják ra a 
szaktársak nagy többségét, hogy a 
kongresszuson vegyenek részt. És ha 
tévedésből vagy a c-im nem ismerése 
folytán, esetleg többen ilyen felhívást 
nem is kaptak volna, a kongreszuson 
azért minden joggal felruházva részt 
vehetnek és magukat a kitűzött határ
napig bejelenthetik.

A kongresszust zászlószentelési 
ünnepeiéivel kö'jük össze.

Az előestén ismerkedési estélyt tar
tunk. miért is kívánatos, hogy a részt
vevők lehetőleg már a délutáni vona
tokkal érkezzenek.

Bejelentési határidő: augusztus
15-ig !

Kartársak! Fel a kongresszusra!
Kartársi üdvözlettel a Szabadkai 

Szállodások. Vendéglősök, Kávéház- 
tulajdonosok és Kocsmárosok E xy- 
lete : Lichtneckert András tiszteletű, el
nök. Szuvajdzsits Obrád elnök, Domszky 
Antal. Ivies János alelnökök. Székely 
Márk pénztárnok, Dr. Pleszkovits Lu
kács ügyész, Dr. Ács Jenő titkár, Ver- 
sendi Gyula. Fekete Dénes, Varga H. 
Béni számvizsgálók, Grosz Adolf, Perge 
Lajos, Greski Lyubomir. Fiszter Ágos
ton, Vass Ádám, Spitzer. Ignác, Kovács 
Kezsuk Antal, Tumbász Lázár, Tum-

bász Marián, Szemmárv János, Futó 
Pál, Budincsevits Simon, Merkovits Fé
lix, Balázs Piri István, Balog Árpád, 
Németh Dániel választmányi tagok, 
mint a végrehajtó bizottság tagjai.___

A Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipar'ársulat hivatalos helyisége 
VII.. Ahnássy-tér p. sz. a. van.

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hivata
los közleménye ezentúl kizárólag a 
„Fogadó“  utján közöltetik. Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

A legközelebbi társas összejövetelek 
(uzsonnák) sorrendje: —  Augusztus 
2-án : Bar tűseitek Ernőnél, VII., Hun- 
gária-körut lő . (Állatkerti villanyos 
kocsin az «Erzsébet»-leányiskoláig.) — 
Aug. 9-én: Galambos Lajosnál, VII. 
Cserey-utcza 6. — Aug. 16-án: Pint- 
hofer Károlynál, VII.. Gizella-út 46. 
Aug. 23-án: Lininger Mihálynál, V., 
Váci-ut 152. — Aug. 30-án: Blamen- 
stetter IX., Soroksár i-ut 108.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Ipartarsulati közgyűlés. A Szabad
kai szállodás, vendéglős, kocsmáros 
és kávésok-egyesülete, e hó zl-én  dél
után a Pestváros szálloda nagytermében 
tartotta alakuló közgyűlését amelyen 
dacara a vasárnapi nagyobb mérvű 
üzleti elfoglaltságnak közel 125 szaktárs 
vett részt. A tárgysorozat főbb pontjait 
a minisz'.erileg jóváhagyott alapszabá
lyok fölolvasása, a Szabadkán tartandó 
országos vendéglős-kongresszus idejé
nek megállapítása, uj tisztikar válasz
tása és az ipartársulati zászló beszer
zése képezték. — A közgyűlést Szuvajd
zsits Obrád elnök nyitotta meg és 
vezette, aki elsőnek elrendelte a jóváha
gyott alapszabályok fölolvasását, mely 
után az ipartársulatot véglegesen 
megalakuljak jelentette ki. egyben 
elrendelte az uj tagok beiratását.

Ezután a Szabadkán tartandó és 
zászlószenteléssel kapcsolatos országos 
kongresszus idejét állapították meg és 
pedig szeptember 3 es 4-ki (szerda 
és csütörtöki) napokra olyképen, hogy 
2-án (kedden) este az ismerkedési es
télyt, szerdán d. e. a zászlószentelést

és ezt folytatólag a kongresszust tart
ják meg, mig 4-re az érdekes látni
valók megtekintését tűzték ki. Az uj 
tisztikar választá-át a következőleg ej
tették meg. —  Elnök lett újból egy
hangúlag : Suvajdzsits Obrád; 1 . alel- 
nök (az ezen tisztségről lemondott Grosz 
Adolf helyett] Domszky Antal és II. 
alelnök Ivies János; Pénztáros; Szé
kely Márk; társulati ügyész: dr. Plesz- 
kovits Lukács és jegyző: dr. Ács J 
Jenő. Választmányi tagok : —  Grosz j l  
Adolf, Kováts Ressuk Antal, Tumhász 
Marian, Spitzer Ignác, Futó Pál, P  
Piszter Ágoston, Vass Adám, Budeo- 
csievits Simon, Balogh Árpád, Greski 
Llyubomir, Németh Dániel és Szem- 
máry János. Pót-vál. tagok: Mer- 
kovits Félix, Balázs Piri István, Balog 

rpád és Németh Dániel. Számvizs
gálók: —  Versendv Gyula, Varga 
Horgast Béni és Fekete Dénes.

Báesmegyeiek szervezkedése. Bács- 
megvében, mint lapunk júniusi számá
ban jeleztük, megindult a szervezkedes, 
melyeknek célja az egész megye 
területén lévő fogadós, vendéglős, ltá- 
vés és kocsmárosoknak egy hatalmas r 
testületbe való tömörítése. A szerve- p 
zés nagy munkáját most a szabadkai 
vendéglősök ipartársulatának vezető
sége vette kézbe és pedig olyképen, 
hogy a bácsmegyei törvh. városok és 
járások székhelyein lévő szaktársa
kat átiratban hívta föl a csatlakozásra, 
i Uet ve megyeszerte való szervezkedésre.
A szabadkai ipartársulat ezen munkáját 
és azt a célját, hogy a szeptemberi 
kongresszusig a munkával elkészülje
nek, nagyon inegkönyiti az a körül
mény, hogy a megye több jelentős 
helyén, m pl. Zombor, Zenta és Baján 
már régebben tétettek erre vonatkozó 
intézkedések. Tudósításunk egyébként 
a következő:

Baján e hét folyamán tartják első 
fontos és az alakuló gyűlést megel >ző 
értekezletüket ottani szaktársaink A 
nagy közérdekű munkálatokat itt Deutsh 
Mátyás, a „  Nemzeti fogadó1' és 
Zweig Márk a „Központi" fogadé tu
lajdonosai valamint Preimaygr Pál. az 
úri kaszinó ismert vendéglőse vezetik. 
A társulási ügyek iránt bajai szak tár
saink közt egyforma lelkes és nagy 
az érdeklődés.

Bácsalmáson a szervezési teendőket 
Ambil József ottani fogadós szaktár- 
sunk teljesiti, az alakuló járási gyűlést, 
melyen a szabadkai vendéglős-: par- 
társulat küldöttségileg lesz képviselve, 
ugyancsak e hét folyamán tartják.

Bácstapolyin Pataky József nag en' 
déglős, Csernyus és Hartman tüiöp 
fogadósok, Vocsena F. és Pilis Dezső 
vendéglősök állottak a teendők < éré, 
Pataky József szaktársunk most 1: asin 
járja be a községeket csatlakozásra 
szólítva és a jövő héten tartandó ala
kuló gyűlésre személyesen hívta meg 
a bácstopolyai járáshoz tartozó ven- 
déglős és kocsmáros szaktársakat.
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Az ,.Aradi Pincér Segélyzö és El
helyező Egy let" 1907. évi augusztus 
hó 5-én, hétfőn éjjel 1 órakor, a ,,KIS 
PIPA" vendéglő éttermében (Salac- 
utca) rendkívüli közgyűlést tart, a 
következő napirenddel. 1. A nagyin, 
belügyminiszter úrhoz 16699/VI/5. sz. 
alatt felterjesztett módosított alapsza
bályok 19. §. értelmében az aradi 
vend. és kocs. ipart, tagjaiból 1 tisz
teletbeli elnöknek megválasztása 3évre. 
2. A megüresedett tisztviselői és választ
mányi tagok helyébe uj tagok meg
választása. 3. Az egyleti iroda vezetése 
és az irodavezető javadalmazása. 4. Az 
irodavezetőnek alapsz.17. j; értelmében 
meghatározott időre alapsz. 18. § sze
rint) titkos szavazás utján megválasz
tása. 5. Gazdasági helyzetünk javítása 
alapsz. 3. §. —  6. Indítványok.

Megjegyzés. A rendkívüli közgyűlés 187;>. 
év május 2-án kelt belügyminiszteri rendelet 
értelmében lesz megtartva, a várostanácsnak 
l(i(j99—VI 5. sz. alatt módosítás végett felter- 

§  jesztett alapszabályok szerint, tisztségre minden 
i  tiz tagnak joga van jelölni, de ezt tartoznak 
I  a közgyűlést megelőzőleg írásban, valamint az 
8 irodavezetői állásra a pályázatokat a közgyűlés 
■  határnapja előtt 3 nappal az egylet elnökségé- 
H hez beadni, vagyis augusztus hó 2-ig, a szavazó- 
H| lapok elkészítése végett.

Schormann István Horváth Lajos
titkár elnök

A pécsi közgyűlések. Az »0rsz. ma- 
| gyár vendéglős szövetség« és a »Száll. 
I  vend. káv. pincérek és kávéssegédek 
J  orsz. nyugdíj egyesülete*' ez évi köz- 
J  illetve vándor gyűléseiket tudvalevőleg 
a  Pécsett tartják. Á pécsi vendéglős-ipar- 
«  társulat, a központtal egyetértöleg szep- 
H tember 11 12 és 13-ára a következő 
r-i sorrendben állapította meg.
1 Szeptember 11-én délben az érkezők ünne- 

S  pélves fogadtatása és elszállásolása. D. u. 4 
M órakor a Sz. V. K. P. és Kávéss. Orsz. Nyug- 
M *1 íjintézetének közgyűlése a városháza disz- 
j termében, este ismerkedési estély. Szeptember 
A 12-én regg. 8 9 órakor a pécsi vend.-ipar- 
3 társulat zaszló-szentelése, utánna villás-reggeli
• és 10 órakor a vendéglős szövetség közgyűlése. 
.1 déii 1 órakor diszebéd. Délután a kiállítás 
•3 megtekintése és kirándulása a legyére. Szep- 
s tember 13 án a pincér szakiskola megnyitása, 
I  azután a székesegyház és a Littke-gyár meg- 
1 tekintése. — Délután a Zsolnai gyár megte- 
i kintése, azután kiáüitási borkóstoló és a pécs-

villányi borok bemutatása — Este a kiállítási 
sz.nházban díszelőadás — azután tetszés

• szerinti elutazás.
A pécsi és baranyai vendéglös- 

ipartársulat Bózsa József elnök le
mondása folytán uj elnökséget válasz
tott Az ipartársulat uj elnökének: 
Radocsnjr Imre (volt alelnök,) he
lyettes elnöknek: Cserfa Antal és
alelnököknek: Weindorfer János és 
*fj. Zidarits József választattak meg. 
A volt elnök Bózsa József szaktársunk 
egyhangúlag az ipartársulat tisztelet
beli elnökévé lett megválasztva. Pénz- 
t (írnoknak Szabó Sándor és titkárnak 
Cúgó Sándor, az ipartársulat régi de
rék tisztjei maradtak.

A soproni pincóregylet vasárnap, 
aug. i-én tartja zászlószentelési-ünne- 
pélyét igen gazdag műsorral. Közös ebéd 
Pál Samu vendéglőjében és este nép
ünnepély a városligetben.

A zalai vendéglősök szervezkedése.
Zalamegyei vendéglős szaktársaink szin
tén a soproni és vasmegyeiek szervez
kedéséhez hasonló mozgalmat indítottak. 
A mozgalom Nagykanizsa és Keszthely
ről indul ki s előbbi helyen: Merkly 
János, fíerger Adolf, tíayer Gyula, 
Kováts Mihály, Cár János és Pintér 
János vendéglős és kocsmáros szak- 
társaink végzik az előkészítési teendő
ket, oly célzattal, hogy a zalavármegyei 
vendéglősök ipartársulata, bárha részben 
is, a szeptemberben tartandó szabadkai 
országos vendéglős kongresszusig létre
jöjjön. Keszthelyen és a Balaton vi
déki zalai városokban a szervezkedési 
teendőket, Strausz Miksa, tíonay Bá
lint keszthelyi fogadósok és több ottani 
vendéglős szaktársaink a szezon befe
jeztével kezdik meg.

Az országos nyugdijegyesületbe 
újabban Delfin Samu utján a következő 
tagok léptek be: Nagy Ferenc Gödöllő 
"2000. Borbáth Gyula llerkules-főrdő 
1000, Mihalovitsky György Herkules- 
fürdö 1200, Groszmann Károly Gödöllő 
1600, Szeredi János Budapest 2U00, 
Dahmer Gyula Kassa 3000, Kositring 
J. Károly Debrecen 2000, Simkovics 
Béla S. Á. Ujhelv 1000, Zotter Ferenc 
Szt Gotthardt 1000, Takács Sándor 
Szombathely 4000, Bassa Ferenc 
Szombathely 600. Wirth József Szombat
hely 600, Kováts Ferenc Szombathely 
1000, Kirchknopf János Szombathely 
1000 kér. nyugdíjjal.

Szempontok.
Az a kérdés irányítja az egész 

vizsgálódást, hogy van-e nekünk, kis 
vendéglősöknek, tény lég szükségünk kü
lön ipartársulatra külön sörgyárra stb?

Igenis van ! .  . .  Többször rámutat
tunk ama nagy horderejű válságra, 
mely hivatásában nemcsak az egész 
anyagi világ képét formálja át. hanem 
annak fejlődését is egészen uj alapokra 
fekteti. Ennek a folyamatban levő 
bomlásnak legláthatóbb ismertető jele 
és következménye az, hogy a kis 
existentiák a nagy cápákkal szemben 
kezet fogtak, azoktól elkülönítették 
magukat, külön tökét szerveztek, s 
külön életet biztosítottak egyesülése
iknek. Nem véletlen processzus ez a 
fejlődésben, hanem a tőkének hihetet
len centrálisátiója létesítette és haj
totta ki azon ismert analógiái formá
jára, hogy minden baj maga teremti 
meg az orvosságát.

Ezen processzusnak bélyege rá van 
nyomva a mai gazdasági mozgalmakra. 
Ezen fejlődésnek elvei vezérlik és 
irányítják az összes munkásság csele
kedeteit s ezen elvek terjednek el a 
kis vendéglősök mind szélesebb rétege
iben is.

Különválásunk szükségét indokolja 
és sürgeti tehát az általános fejlődés. 
De sürgeti és parancsolja mind az a

részletkérdés is, mely az összes ipar
ágak hajdani egységében felmerült.

Először az az általános és törvény- 
szerű tünet, hogy a nagy egyesülések
ben mindig a gazdag s egyúttal a 
kisebb számú töredék ragadja magához 
a vezérletet, irányítás' és hangadást. 
Ilyen formán az egyesületek léte és 
tevékenysége merő külsőségekre szo
rítkozik s hatalmi trökkökben merül 
ki. A gyakorlatban nem más mint 
kaszinó, társalgó s hiú tér azok szá
mára, kiknek ambitioja és összes 
cselekvése egy kis tisztség és külső 
disz elnyerésére irányuló intrikus. 
kortesmunkában merül ki.

Másodszor: a hatalom a töredék ke
zében lévén, nem képviselheti az ösz- 
szesség érdekeit s létében minden 
erkölcsi alapot nélkülöz.
A nagy többség érdekei a kissebbség 
érdekeivel szemben úgy beleié, mint a 
külvilággal szemben nem érvényesül
hetnek. Pedig nemde az ily egyesülés
nek már csak igazán valódi érdekszö
vetségnek kellene lenni!!

Harmadszor és végül —  s ez a leg
fontosabb, — a nagy szövetségnek, 
melynek célja pedig az erőkifejtés 
volna, tettvágya elernyed. mert már 
belső szervezete szerint is a halál 
jegyében született.

(Folytatjuk.)

Vendéglősök Naptára
az 1908. évre.

Felhívás szaktársainkhoz !

Vendéglősök Naptára címe alatt 
szak könyvet adunk ki 1908-ra. A nap
tárunk elődei «Almanach» címen je
lentek meg és ez a kiadásunk a 
negyedik évfolyamot képezi.

A közönséges naptári részen kívül a 
Vendéglősök Naptára terjedelmes 
közleményeket fog magában foglalni, 
a vendéglős, fogadó, ktives-és kocsmai 
if>ar érdekeit érintő ügyekről. Az adó 
és illeték-ügyet, az italmérési-jogok 
szerzésének módját és kellőkéit, bor- 
és pincegazdasági közleményeket, teljes 
vendéglői konyhaművészetet ('szakács- 
könyvet! és egyéb hasznos tudnivaló
kat fog tartalmazni

A Vendéglősök Naptára mindezen 
kívül mintegy 8000 fogadós, kávés, 
vendéglős és kocsmáros pontos címét 
fogja tartalmazni, úgy hogy annak a 
bortermelők és borkereskedők, pezsgő- 
likőr- és cognac-gyárosok is kiváló 
hasznát fogják venni.

Az országos vásárok is egész terje
delmükben benne lesznek, amire kül<">- 
nösen a vidéki szaktársainknak szük
ségük van.

A Vendéglősök naptára pótol min
den más naptárt és igy amellett, hogy 
szaktársaii k jó  naptárt kapnak, egy
szersmind kitűnő szakkönyv birtokába 
jutna*, amire minden nap szükségük
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van és aminek mindennap hasznát is 
vehetik.

Ajánljuk összes szaktársainknak a 
Vendéglősök Naptárát.

Előfizetési ára j  korona. Bolti ára 
4 kor.

Előfizetéseket postautalványon ké
rünk beküldeni.

A Vendéglősök Naptára 
(Fogadó) kiadóhivatala 

Budapest, V ili. Rákod ut i j .

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés céijára a., Fogadó'" 
mai számával utalványt vagy levéibeli 
megkeresést küldtünk, kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijat szívesked
jenek postafordultával beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

Barátainkat és ismerőseinket kérjük, 
hogy a „Fogadó'-X szakkörökben ter
jeszteni szíveskedjenek.

A „Fogadó" kiadóhivatala.

Figyelem ! Ven légiós és kocsmáros 
szaktársainkat saját érdekükben fe l
hívjuk, hogy minden esetet, melyben 
az üzletüket ellenőrző rendőri közegek 
túllépik az ellenőrzés határát és okve
tet lénké dő s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák zzerkesztőségüné 
tudomására.

Hymen-hirek. — Buzecky Ferenc a 
szabadkai »Arany báránya fogadó szoba- 
föpincére e hó 23-án tartotta eljegy
zését Arady Rózsa kisasszonnyal. —  Ko
lossá Viktor a kecskeméti »Royal« szálló 
közismert főpincére e hó 5-én tartja 
esküvőjét Maár Rózsika kisasszonnyal, 
özv Maár Antalné szépmííveltségü leá
nyával. —  Fredmann Mard. a maros
vásárhelyi „Központi" fogadó főpincére 
és lapunk levelezője, e hó folyamán 
tartotta eljegyzését Denjamin Regina 
kisaszonynyal, özv. Denjamin Mórné 
bájos leányával, Kolozsváron. Derék 
vőlegény szaktársunkat ez alkalomból 
H'kan számosán üdvözölték.

A borhamisítás ellen —  vagy —  mi 
van a tapolcai Lessner M. fiai-féle 
borhamisítással. . .  kérdezgetik az utób
bit azok, akik borszükségletük beszer
zése miatt Tapolcán vagy a szomszé
dos borvidékeken megfordulnak. Azon
ban —  senkise tud, (vagy akar tudni) 
biztosat az ügyről. Dacára, hogy 
mindenkinek élénk emlékezetében áll 
a nevezett cég ellen —  néhány hónap 
előtt —  nagy vehemenciával megindí
tott viszgálat, amelyből kifolyólag 
valami /0 —80 drb. lepecsételt üveg 
bort küldtek föl az orsz. borvegyel- 
mezési intézetnek. Erről ugyan, annak 
idején a napilapok is megemlékeztek 
és Ítéletüket a vizsgálat eredményétől 
tették függővé, azonban —  elmúltak 
jó  néhány hónapok, -  de a vizsgálat

ból eddigelé sem a napisajtó utján, 
sem másféle utón mitsem tudott meg 
a nyilvánosság. Mindazáltal Tapolcán, 
egyik is, másik is hangoztatja, hogy 
Lessneréket valami 20 ezer koronára 
és egy havi fogházra, (egy másik ve- 
rizió szerint 40 ezer kor. és 2 heti 
fogházra) ítélték el. Ezt azonban csak 
beszélik és akik beszélik mind hozzá- 
tüggesztik hogy: a dologról ugyan 
mindenki hali és tud, de kérem, hogy 
biztosan igy történt-e ? . . . ? Ugyan
csak ennek a bizonytalanságnak a 
homálya takarja azt is, hogy a marasz
taló ítéletet hozó bírósági tárgyalás 
hol (és mikor) történt, s hogy a lepe- 
csételten Bpestre szállított üvegek 
sorsáról hozatott e már határozat... 
Arról azonban tudnak és megegyeznek 
a nézetek, hogy a tapolcai borkeres
kedők (és különösen a Lessner M. fia 
cég)vevő kuudschaftjai megcsappantak, 
bárha ugyan még mindig elegendőnek 
nevezhető számmal vannak azok (a 
hamisítási esetről bizonyára nem ér
tesültek) akik összeköttetésüket eddig 
se szakították meg — Lessnerékkel . .. 
Most pedig, e hallott (és — nem tudott) 
dolgoknak újból regisztrálásávalmintegy 
kuriozitásként megemlitjük azt a ren
deletet, amit a földmiv. minisztérium
ból a napokban a borhamisítás ügyé
ben az összes gazdasági egyesületekhez 
intéztek s amelyben ezen egyesületek 
arra hivatnak fel, hogy a szőlőtulajdo
nosokat figyelmeztessék a borhamisítás 
káros és tilos voltára. A körrendelet 
azt is megemlíti, hogy a borba, vagy 
a kész kierjedt törkölyborba vizet ön
teni tilos, de tilos a természetes bor
nak törköly- és gyümölcs borral való 
keverése is. —  Hát — tekintettel erre 
és tekintettel arra — nem furcsa ez 
az állapot?

Vizet az öregnek ! Konstatáljuk, 
hogy a oVendéglősök Lapja» a Dohány
utcai csendélet hivatalos orgánumának 
utóbbi száma a szó legszorosabb értel
mében vízben jelent meg. Rendes két 
és fél oldalas szövege most 15 sorral 
gazdagabb és ebből a szegényes szö
vegből Vi„ rész az «Artéziának» van 
szentelve Vagyis ebben a 9/io részben 
fürdik a aKristály-vizben, hogy annál 
tisztább maradjon az ő imádott «Arté- 
ziája.» Már egyszer tett ilyen kristályos 
kirohanást, de akkor igen hamar el
hallgatott, most a vizszezonban két 
nappal tovább tart a víziszonya, de 
hisszük é> reméljük, hogy ebből a 
nyavalyából is mihamarább ki fog 
gyógyulni, noha az ellenfél, ugyiátszik, 
most tartózkodóbb a helyreigazítással 
A «V . L.» vendég-szerkesztői azt hi
szik, hogy a vendéglősök boldogulása 
tisztán attól függ, hogy «Artézia»-vagy 
«Kristály»-fröcs kerüljön-e a vendég 
elé. Szerintük és gazdájuk szerint más 
bajuk nincs a vendéglősöknek.

üj husvásárpénztár látesitése. A 
még fennálló husvásárpénztárról meg
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állapított visszaélések végre mégis csak 
üdvösebb intézménynek a létesítést 
eredményeztek. Ugyanis a fővárosban 
létesítendő marha- és sertésvásárpénz- 
tár létesítése tárgyában — mint a 
„Pol. Ért." jelenti —  e hó 23-án, ér
tekezlet volt a központi városházán. 
Beható és a részletekre kiterjedő 
tanácskozás után megállapították a 
főváros és az érdekeltek részvételével 
közösen felállítandó vásárpénztár rész
vénytársaság aláírási tervezetét. Ezen 
aláírási tervezetet a főváros legköze
lebb ki fogja bocsátani és megkezdőd
nek az aláírások. A  vásárpénztári 
intézményhez a főváros a maga részé
ről állítólag 2 milliókétszázezerkoroná- 
vai járul, az érdekeltség pedig már 
ott az értekezleten biztosította a 
hátralévő 1 millió nyolcszázezer korona 
névértékű részvények jegyzését.

Szőlősgazdák kongresszusa. A Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
által Pécsett szeptember 20 -22. nap
ján rendező IV. országos szőlészeti 
és borászati kongresszus iránt már is 
széles körben mutatkozik érdeklődés. 
A  kongresszuson az aktuális szőlő- és 
borgazdasági kérdéseket vitatják meg. 
Előadást ta rt: Drucker Jenő dr.. Ist- 
vánlTi Gyula dr. és Szilágyi János.

Vasárnapi szünet az italmérésben. 
Pestvármegye törvényhatósága kimon
dotta, hogy a vármegye területén levő 
kocsmák 1903. jan. l-tő l kezdve egész 
éven át vasárnap és nagyobb ünne
peken délelőtt 9 ó ától délután 4 óráig, 
pálinkamérések pedig egész nap zárva 
tardandók.

Elitéit hentes. Ruzicska József\ III. 
kerületben üzlettel biró hentest 500 
kor. birságra marasztalták, mert a kör
nyék falvakban elhullott sertéseket 
összevásárolta és mint egészséges húst 
mérte ki. Hányszor 500 koronát nyert 
ez az ember eme bűnös mesterkedésén ? 
Vájjon ki tudná mogmondani?

Agglegényadó. Gömbös Lajos vendéglős 
szaktársunknak az az ideája, hogy a nőt
len emberekre, miként az ő biciklijére, 
adó rovassák, kezd megvalósulni Egy virágzó 
amerikai állam, Argentinja, már törvénybe 
hozta, sőt többi államtársait is fölhívta, hogy 
a 2*i éven túli és a házas-ág jármától idegen
kedő férfiak 40-*i0 korona adóval terboltes- 
senek meg. Félő, hogy ez a nagy istenr-apás- 
nak minősíthető legényadó hozzánk i- djut: 
az aránylag sok agglegénynyel renii -tKezö 
pincérségünket eleve is figyelmeztetjük n fé
lelmetes bajra.

Vizsgálat eg y  hentes ellen. Kőbá
nyán feljelentették Peischer Béla hen
test, hogy elhullott sertést vásárolt 
Seregély Istvánná kőbányai lakostól. 
A rendőr, ki ez ügyben eljárt, éppen 
tetten érte a hentest, amikor az elhul
lott sertés húsát feldolgozta. A húst 
elkobozta és hatósági vizsgálat a  i á  vet
ték. Az eredményt még nem közéltek.

Nem-e fiumei cápa? Egy Cirkveni- 
cán nyaralt magyar panaszos ievelat
küldött egyik napilapszerkesztös- periek,
melyben többek közt a következő —
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nem mindennapos dolgot —  mondja 
el: Mikor a vendég „Terápia1' étter
mében az asztalhoz ül és éhesen várja 
az ebédet, a pincérek első sorban is 
kis cédulákat helyeznek az asztalra 
és csak azután fognak az ételek 
fölhordásához. „Kéretnek a t. vendé
gek, hogy minden kiszolgálásnál 20 
fillér borravalót adjanak a személyzet
nek, mert különben sztrájkba lépünk, 
mivel nagyo i rosszul fizet bennünket 
a bérlő.“

A  „  Terápia pincérei"
Mérgezett cukrászsütemény. Kas

sán mérgezés tüneteiben betegedett meg 
több család. Az orvosi vizsgálat meg
állapította, hogy a mérgezést romlott 
cukrászsütemény okozta. A vizsgálat 
nyomai Stefanovits Béla ottani cuk
rászdájába vezettek, hol romlott sü
teményt és rozsdás rézedényeket ta
láltak, melyek a mérgezést okozták. 
A vizsgálat folyamatban van.

Kigyuladt szálloda Jamestownban. 
A Virginia államban fekvő Jamestown- 
ban ezidő szerint kiállítás és ennek 
folytán igen sok idegen van. A szállo
dák túlzsúfoltak. Az egyik szálloda 
reggelre, mikor a vendégek még szo
báikban voltak, kigyulladt. Három em
ber életét vesztette, a többi nagy ne
hezen tudott menekülni.

Fáj a korbács. Elhisszük! De hogy 
ez a korbács jól talált, azt elismeri a 
oVendéglősök Lapja*), a kartellek imá
dója. Utóbbi számában nyugtázza ezt 
és a dühödtség deliriumában nekimegy 
Janiira Károly munkatársunknak és 
magának elégtételt veendő, elkereszteli 
Jánosnak. És aztán még Ihász György 
siránkozik, hogy az ő becses személyét 
is támadják, mikor ő senkinek sem 
hágv békét és mindenkit névleg igyek
szik besározni, noha ez a sár ö reá 
hullik vissza. Mondtuk már, férjen el 
a bőrében és hagyjon másoknak békét 
és ha a jóindulatú szó nem fog rajta, 
hát akkor kíméletlenek leszünk velő 
szemben és korbácsunk még nagyob
bat fog ütni.

A kávé áremelkedése. A brazíliai 
kávétermés az idén a tavalyi rendkívüli 
bőtermésü esztendő után valamivel 
gyengébb és e végből a kávébehozata
lok is csekélyebbek. Minthogy a brazí
liai kávé iránt ez idő szerint jelenté
keny kereslet mutakozik és a brazíliai 
kormány által a mull évben az árde
valváció megakadályozása céljából 
összevásárolt 8 millió bál kávé előre
láthatólag még csak hosszabb idő múlva 
fog a piacra jutni, a kávéárak néhány 
hét óta 6—7 százalékkal emelkedtek.

Lépfenés hús. Pozsonyban letartóz
tattak egy mészárost, mert tudva mérte 
ki lépfenében beteg állatok húsát. 
Pozsonyban ez az eset olyan félelmet 
okozott, hogy az emberek nem mernek 
húst enni. Ez óriási kárt okoz úgy 
mészárosoknak, mint a vendéglősöknek.

Lakodalom. —  A marosvásárhelyi 
„Transylvania11 fogadó kitűnő tulajdo
nosa: Scbveitzer Adolf szaktársunknak 
bájos és szépmiveltségü leánya: Irmá
val, e hó lS-án tartja lakodalmát 
Herskovits Izidor, fővárosi mérnök. 
A boldog párt. illetve az ismert fogadós 
családját szakköreinkből igen sokan 
üdvözölték. A gratulálókhoz mi is csat
lakozunk.

Bácska nem tagadja m eg m agát!
Az újvidéken megjelenő és kitünően 
szerkesztett „Határőr11- bői vesszük át 
a következő sorokat Hihetetlen igazság. 
Van Budapesten egy társadalmi intéz
mény, amely azt tűzte ki leiadatául, 
hogy az embereket leszoktatja a sze
szes italok élvezetéről. Ez az egyesület 
a napokban megkereste valamennyi 
törvényhatóság első tisztviselőjét azoni 
kéréssel, hogy közölje az egyesülettel 
ama élő lényeknek a névsorát, akik az 
egyes törvényhatóságok területén az 
egyesület törekvései körül apostolos- 
kodhatnának. Ilyen megkeresés kijutott 
Bácsmegye alispánjának is. aki pedig 
a járási főszolgabirákat hívta fel az 
alkoholellenes apostoljelöltek kipuhato- 
lására. A főszolgabírók már teljesítették 
is az alispán meghagyását s puhatolá
saik eredményét is közölték az alispán
nal, e jelentések egyike azonban azt. 
tartalmazza, hogy a t-i járás területén 
egyetlen egy olyan embert sem sikerült 
találni, aki az alkoholellenes mozgalom 
apostolává szegődni hajlandó lenne. 
Hiába, Bácska nem tagadja meg magát!

Elvitorlázott kocsmáros Pálinkás 
Mihály budapesti kocsmáros Amerikába 
vitorlázott Azt mondják, hogy bucsu- 
zás nélkül hagyta el a hazát.

K imaradtak: Mai számunkból tér- 
szüke miatt „Csatangoló kutyák, 
facér pincérek", ,,Egy erdélyi lap 
otromba tám adása .4 „pécsi kiállí
tás“  cimü és „Különféle közlemények41 
rovatunk több közleménye a jövő számra 
maradt

Gyászrovat. A hazai pezsgőipar 
megteremtője, csantavéri Törley Jó
zsef jul. 28-án reggel nyolc órakor Os- 
tendében, egy ottani sanatóriumban 
meghalt. Törley szombaton rosszuilét- 
ről panaszkodottésorvosa megdöbbenve 
konstatálta, hogy vakbélgyulladásban 
szenved. Az 52 éves emberen azonban 
a rögtönös operáció sem segíthetett. 
A műtét után állandóan eszméletlen 
állapotban feküdt. Az ágya körül álló 
orvosok aggódva lesték, mikor áll be 
a halál. Hazaszállítása iránt már 
megtették az intézkedéseket és teteme 
már útban van Budapest felé. — 
Hajzon Béla ismert bácstopolvai ven
déglős julius 14-én elhunyt. A fiatal 
korában el halt derék vendéglőst özvegye, 
árvája és fivére Iíajzon Lajos ugyan
csak bácstopolvai vendéglős siratják. 
—  Németh P. Pál szabadkai vendéglős 
szaktársunk e hó 11-én jobblétre szende-

rült. Temetése 13-án ment végbe az 
oltani szaktársak nagy részvéte mellett. 
—  Galambos Pál, szabadkai V. k. ven
déglős, julius 2()-án szélhüdés következ
tében elhalálozottt, —  Janisch Ferenc 
nyitrai vendéglős neje. sz. .S' zabó Her- 
minajulius20-án elhunyt Temetése 21-én 
délután nagy részvét mellett ment végbe. 
Áldás és béke poraikra.

Beküldetett. * )
A «Fogadó» t. szerkesztőségének!

Kérem alábbi soraimnak becses lap
jában tért engedni.

Vendéglős és kocsmáros ssaktársak!
Ihász György, a «Vendéglősök Lapja* 

szerkesztője és kiadótulajdonosa már 
évek óta ádáz harcot folytat mindaz 
ellen, amit a kisebb vendéglősök és 

^kocsmárosok saját jól felfogott üzleti 
érdekükben kezdeményeznek. Min
denbe, amit kezdünk, amit tenni aka
runk. beleüti az orrát és ellenséges, 
gyűlölködő indulattal támadja az ügyet 
es támad bennünket személyünkben is

Egyikünk-másikunk többször figyel
meztette erre Ihászt azzal a jóakaró 
tanácscsal, hogy hagyjon föl evvel a 
modorával, ha azonban hozzászólni akar 
a tárgyakhoz, tegye azt tárgyilagosan, 
szóljon szakértelemmé:, ha arra képes, 
de ne támadjon személyeket, ne mocs
koljon senkit, mert ez igen furcsa 
helyzetbe hozza öt magát éppen azok 
előtt, a kiktől 5 él, akik neki kény írét 
adnak.

Ihász György nem javul. Ugylátszik 
nem képes javulni, tehát le kell vele 
számolnunk.

Mióta Janura Károly szaktársunk a 
budapesti kocsmárosok ipartársulata 
tagjainak bizalma folytán ennek a 
társulatnak az elnöke, azóta Janiimnak 
sem líágy békét. Összehord ellene 
tücsköt-bogarat. csakhogy meggyanú
sítsa és megrágalmazza. Az eszközök
ben nem válogatós. És ez jellemzi 
Iliász Györgyöt.

Azzal, hogy Janurát sérti, megsérti 
mindazokat, kik Janurát a megérdemelt 
bizalmukkal tisztelték meg. Megsérti a 
társulat tagjait, kik mint tisztességes 
emberek azonosítják magukat elnökük
kel és magukévá teszik az ügyét.

Ez természetes dolog. Ezzel tartozunk 
önmagunknak, ezzel tartozunk elnökünk 
személyének, kit Ihász éppen csak 
azért támad unos-untalan, hogy a 
társulatunk éléről leszorítsa. Ez a 
jellemző törekvése Iliásznak nem fog 
sikerülni, mert Janiira is, meg a tár
sulat tagjai is kellőképen tudják érté
kelni Ihász működését és azt igazi 
értékére leszállítani.

Ihász a n így vendéglősök és szállo
dások. a sörgyárak és a szikviz-kartell 
szócsöve. Ezektől várja az utasítást 
és aszerint irat a lapjában. Mint ilyen 
• nagy* érdekek szócsöve, támadja a 
kisebbeket és kompromittálja önönma
gát. Ezt nem tilthatjuk meg neki. Bol
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dogaljon ahogy tud és ahogy akar. Ez 
az ő személyes dolga és joga.

De ezzel szemben nekünk, kisebb 
vendéglősökne« és koesmárosoknak is 
vannak nemcsak jogaink, hanem köte
lességeink is. Janurát megvédeni Ihász 
György gyei szemben teljesen felesleges. 
De kötelességünk, amint már mondtam, 
Janura ügyét magunkévá tenni és jo 
gunk a mosdat lan ságot megtorolni, a 
rosszakaratot illő módon megjutalmazni.

Megjutalmazzuk tehát!
1) A budapesti kocsmárosok ipar

társulatának tagjai megszakítanak min
den érintkezést Ihász Györgygvel, a 
• Vendéglősök Lápján szerkesztőjével 
és tulajdonosával. Lapját visszautasít
juk még ha ingyen küldi is (amint ezt 
sokakkal szemben teszi.) Lapjára nem 
fizetünk elő.

2) Azokbói a kávéházakból, hol ke
gyelemből a lapját tartják, kimaradunk 
és olyanokba járunk, hol a lapját nem 
tartják.

3j Boykottáljuk a •Vendéglősök Lap
ját* az egész vonalon és kiterjesztjük 
azt a vidékre is.

4. Azon kereskedőktől, kik Ihász 
lapjában hirdetnek, nem vásárolunk 
többé.

Ez a mi jogunk és ezzel a joggal 
élünk is.

Éljen Ihász György azoktól, kiknek 
szekerét tolja, de ne kapjon támogatást 
tőlünk, kiket folyton sárral dobál.

Ezt az eljárásunkat a kényszer dik
tálja. Talán észre téríti Ihász Györgyöt. 
Ha nem, akkor vessen magára.

Budapest 1907. julius hó 26-án.
Sági Jószef 
vendéglős.

’ i E rovatban foglaltakért nőm vállal felelősséget 
a 'zerkes/tősÓÉ.

FÜRDŐK és ÜDÜLŐHELYEK.
Herkulesfürdö. E hó 18. óta a fürdő 

előkelő vendégei szaporodtak Kossuth 
Ferenc kereskedelemügyi miniszterrel, 
kit nagy óváeiőkkal fogadtak. A fürdő 
annyira van látogatva, hogy alig lehet 
vendégszobát kapni. Eunyi vendége 
eddig m>'g nem volt a fürdőnek Már 
augusztusra is lefoglalták a szobákat. 
Lakáshiány miatt e hó második felé
ben 120 kocsi kellett a vendégek visz- 
szaszállitására Orsovára, mert nem tud- . 
ták őket elhelyezni. Idején is vau már, 
hogy a hazai fürdőtelepek jól látoga
tottak legyenek és előnyben részesül
jenek a külföldi fürdőkkel és üdülő
helyekkel szemben.

Siófok. A szép fekvésű magyar ten
gerparti fürdőtelepnek az utóbbi ki
mutatása szerint 637 vendége van 
fezek közül 11 külfüldi). Az idei sze
zonban eddig 5733 vendége volt a 
fürdötelepnek, ami igen szép látoga
tottságnak mondható. A fürdoigazga- 
tóság el is követ mindent, hogy a ven
dégek ottidözését mind kellemessebbé 
tegye.

Az élelmiszerek hamisítása.
Alig múlik nap, hogy a lapok ne 

adnának hirt a hatóság által megálla
pított élelmiszer-hamisításokról. Á kö
zönség undorral olvassa ezeket u híre
ket, mert tudomást szerez róla, hogy 
mennyi és milyen hamisított tápszereket 
vesz magába és hányféleképen élhetnek 
vissza az ő gyomrával, az ö egészsé
gével. Bűnös visszaélés ez, amit 
mindamellet nem szabad általánosítani.

A kapzsiság, a becstelen módon való 
vagyonszerzés a rugója ezeknek a 
hamisításoknak. Nagy lelkiismeretlen
ség kell hozzá, embertársainktól drágán 
fizettetni azt az élelmiszert, amit a 
gonoszság meghamisít, megmérgez, 
hogy csak minél nagyobb nyereséget 
harácsoljon ki belőle.

A tej és tejtermékek hamisítása 
állandóan mindennapos cselekedet. 
Csak nem csípik mindig rajta a hami
sítókat És ez annyira van elterjedve, 
hogy nem lehet a hatóságnak annyi 
ellenőrző szeme, hogy mindezeket az 
embertelen kotyvasztókat és méregke- 
verőket kellőképen szemmeltarthassa.

Amit eszünk és amivel táplálkozunk 
többé-kevésbé hamisított alakban kap
juk. Borzongás fogja el az embert, ha 
valamit elfogyaszt, mert foglalkoztatja 
az a gondolat, hátha ez is meg van 
hamisítva.

A kenyér, ez a legfontosabb tápszer 
sincs oly módon készítve, hogy a 
mennyiségének megfelelő tápanyagot 
foglalná magában. A viz és burgonya 
igen nagy részt választ ki a tápanya
gából.

Nem kevésbbé fontos tápszer a tej. 
Ennek szintén a vízzel csökkentik a 
táperejét, hogy többet árulhassanak 
és hogy a vizet is tej gyanánt adhas
sák el, a becsapott türelmes fogyasztó 
közönségnek. A tejtermékeket, a vajat, 
a tejfelt, szintén hamisítják. De hami
sítják a bort is. Hamisítás már az is, 
ha vizet kevernek bele és ilyen módon 
szaporitják. A sort is szaporítják szik- 
vizzel. Erre egész különös készülék 
van. A hat krajcáros sör és 24 kraj- 
cáros bor fogyasztója nem is sejti, hogy 
mitől kapja a gyakori gyomor- és bél
hurutot.

Újabban pedig a hamisításnak olyan 
vakmerő módját állapították meg, hogy 
az embert bámulatba ejti a merészség 
és az a feneketlen lelkiismeretlenség.

A HL kerületben egy hentest bün
tettek meg 500 koronával, mert rábi
zonyult, hogy elhullott sertések húsát 
hozta forgalomba.

A X. kerületben hasonló cselekmény
nyel vádolnak egy hentest. Még nem 
ítélkeztek felette.

Kassán egy cukrász rozsdás réz
edényben készítette süteményeinek 
tésztáját és akik abból a süteményből 
ettek, mérgezési tünetek közt beteged
tek meg.

Pozsonyban egyik mészárosra rábi

zonyult, hogy tudva lépfenés állatok 
húsát mérte ki. Letartóztatták, a vizs
gálat folyik ellene.

Ezek a legújabb ismert dolgok. 
Mennyi lehet, amit eddig nem sikerült 
felderíteni. Mennyi ilyen bűnt követnek 
el nap-nap után, anélkül, hogy rájön
nének és lelepleznek. Mennyi ilyen 
merényletet követnek el lépten-nyomon 
a közönség egészsége és élete ellen. 
Ki tudná azt megállapítani?

Ebbe a gyalázatos dologba végre 
bele kell szólni a közönségnek is.

A  büntetés amit az ilyen csalókra 
és vétkezőkre kiszabnak, nem javítja 
a helyzetet. Megfizeti a kirótt bírságot 
és folytatja a mesterségét vagy foly
tatja más.

Szigorúbb büntető eljárás csökken
tetheti a gonoszságot. Megszüntetni 
egészen soha sem fogja még a legszi
gorúbb büntetés sem, mert hiányzik 
a szükséges szélesebb körű ellenőrzés. 
Akit azonban rajtacsipnek, azt példá
san kell büntetni. Minden esetben, 
melyben a szándék, tudatosság meg
állapítható, a súlyos pénzbüntetés mel
lett az elzárást is ki kell mondani és 
a deliktum mérve szerint az illetőtől 
elvonni a módot és eszközt, hogy bű
nös merényleteit tovább folytathassa. 
Az ilyen egyén visszaélt a hatóság, a 
közönség bizalmával, visszaélt haszon
lesésből, az ilyen ember nem méltó a 
további bizalomra, attól a foglalkozá
sától, melylyel ezt a visszaélést elkö
vette mindenkorra el kell tiltani.

Ha a fennálló törvényeink erre nem 
nyújtanak módot, meg kell alkotni a 
megfelelő törvényt, mert nem szabad 
ám figyelmen kívül hagyni, hogy né
pünk milliói, kik nem ehetnek mindig 
frissen sült, vagy frissen főtt ételt, 
hanem megesznek mindent, amit kraj
cárokért árulnak, egészségükben és 
életükben ilyen üzelmek áltál veszé
lyeztetve vannak. Ezt pedig nem igno- 
rálhatja sem a kormány, sem a törvény- 
hozás.

Radikális eljárást, szigorú ellenőrzést 
és a legszigorúbb büntetést kell köve
telni. Ez némileg segíteni fog, mert 
elriasztó hatása lesz.

Ü ZLE TI H ÍREINK .

Kérelem. T. szaktársainkat, úgy a 
főnököket, mint a pincéreket kérjük, 
hogy az üzletváltoztatásokat, üzletnyi
tásokat stb. valamint a konditiö —  
(hely) változást szíveskedjenek mindig 
legkésőbb három nappal a lap meg
jelenése előtt a szerkesztőség tudo
mására hozni.

Figyelmeztetés. Azon t. előfizetőink 
kik a »Fogadót« a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, szí
veskedjenek a kiadóhivatalt levelező
lapon értesíteni.
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Szabadkán a »Pestvárosához« cím
zett szállodát Tumbász Lázár jelenlegi 
tulajdonosa nagy áldozattal úgy a ká
véházat mint éttermet és sörcsarnokot 
kibővittette, a vendégszobák számát pe
dig negyvenre szaporította. Az összes 
helyiségeket és szobákat modern s ké
nyelmes berendezéssel látta el.

Bácsalmáson a város főutcáján 
Atnbil József ottani jóhirnevü vendéglős 
szaktársunk egy nagyobb szabású uj 
fogadót építtetett, melyet a mai modern 
kor igényeinek megfelelő több szoba, 
étterem, kávéház és sörcsarnokkal el
látva, szeptemberben fog megnyitani.

Muki báe i Ki ne ösmerné Eördö«jli Nép. 
Jánosi (Muki bácsit) aki az ér^ekujvári v suti 
vendéglőben 30 esztendőn át egy búzámban 
a pikoló sági ól kezdve működött, mígnem mint 
főpincér súlyosabb természetű betegségbe esett 
és meg kellett válni régi megszokott otthoná
tól. Mint értesülünk Eördögh szaktársunk nagy
bajából fölépült és újból vígan működik az 
oltani Oroszlán fogadóban mint üzletvezető- 
főpinccr. Kívánjuk, hogy »okáigjú egészséggel 
és jó sikerrel tölthesse be ezen uj állását.

Uj fogadós. Szigetváron a >;Kastor« 
fogadót Réti Gusztáv ismert és hosszú 
időn át volt bpesti föpincér megvette. 
A rég fennálló fogadót szaktársunk re- 
nováltatta és ünnepélyesen julius 1-én 
nyitotta meg.

Uj szálloda a fővárosban. A fővá
ros kellő közepén nemsokára uj szálloda 
nyílik. Rendes Izor, volt nagyváradi ká
vés ugyanis kibérelte az Erzsébet-körul 
6. sz. levő kétemeletes házat fogadói 
célokra. Aug. elsején költöznek ki a 
lakók, hogy az átalakítási munkáknak 
helyt adjanak. Az uj fogadó díszesen 
lesz berendezve és villamvilágitással el
látva.

Berger Vilmos fogadój i. A szép magyar- 
tenger egyik élénk és nagy látogatuttságu fürdő 
helyén a somogyi parti Bogláron a szezon 
kezdetével uj és "ugyancsak modern nagysza
bású fogadó emelkedett a régi „Yasut-szálloda" 
mellett. Az uj fogadót, amely berendezéseivel 
bármelyik világfürdőn megállná a helyét, ber- 
ger Vilmos szaktársunk a Vasút fogadó derék 
gazdája építtette és rendezte be előkelő ké
nyelemmel. A szép fogadó üzletvezelő-föpin- 
céri teendőit pedig Brutky Zsiga a Vasúti 
szállodának ugyancsak bosszú éveken át is
mert főpincére teljesiti.

Fogadó- vó* el. Gr ősz Adolf szabadkai 
vasúti vendéglős szaktársunk, ugyanott 
megvette a Polgár-féle szállodát. A vé
telár 110 ezer korona volt Az átvétel 
augusztus hó elején történik.

Tóth József mint előzőleg jeleztük, 
a múlt hó elején Baján átvett Fekete
sas vendégfogadót újból renoválta és 
rendezte, s ezt ünnepélyesen a napok
ban nyitotta meg.

Kávéház átvétel. Budapesten a Nép
színház és Kender-utcák sarkán levő 
kávéházat Klavber Márk, volt király
utcai kávés bérelte ki. Az uj tulajdonos 
e helyiséget újból renováltatta és mo
dern berendezéssel látta el.

üj kávéház Pécset. Pécsett a Klimó-ulca
2. sz. és a Ferenciek-utca sarkán lévő eme
letes épületet Rechr.itz Mór ottani volt ven
déglős megvásárolta, s az épületnek földszinti 
részét most egy csinos kávéháznak aiakitatja

át és rendezi be. A szigeti városnak egyetlen 
s leendő szép kávéházát Rechnitz gazda szep
tember hó elejével fogja rendeltetésének át
adni.

Piskin az Aranyszarvas vendéglőt 
Groszfeld Manó szaktársunk a Déva 
Nemzeti kaszinó huzamosbb ideig volt 
üzletvezetője vette át. Groszfeld szaktár
sunk üzletét kartársaink is szívesen lá
togatják.
„ 0- jsházan a Kossuth vendéglő és 
kávéházat mintutólag értesülünk, Furchj■ 
Jenő előnyösen ismert föpincér vette át.

Resicán Giegler Sándor szaktársunk 
e hó 1-én vette át az ottani uj szesz
gyári kantin-vendéglőL

Üzlet elhelyezés. Horváth Lajos ven
déglős szaktársunk Bajsáról elköltöz
vén, Baján a jó hírnévnek örvendő 
,.fiorona„-vendéglőt vette át és azt 
egészen újonnan rendezte be.

Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett szaktársak hollétéről, kar- 
társi szívességből a megtudni óhajtókkal egy' 
lev.-lapon értesítsék.

Dukits Gyula tavaly báznai főpincér hollétét 
egy lev. lapon kéri tudatni Friedrich Adum 
(Arad, Központi szálloda.)

Szakács Andor tavaly csorbától éthordó 
hollétét egy lev. lapon kéri tudatni Giegler Sán
dor vendéglős llesica.

H e ly  vá ltozások. — Pécsett az 
Aranyhajó fogadó főp. állását Schőpj Gyula és
u. o. a vasúti vendéglő I. LL o. éttermi főp. 
állását Jámbor Lajos töltik be. U. itt m. fize
tőpincér Kolozsvári Bandi működik. Sziget
váron az Úri kaszinó főp. állását Kelemen La
jos és a Kátav vasúti vendéglője fizetőp. állását 
Bugyákly József foglalták cl. B.-boglár-fürdőn 
a Vasút fogadóban Brutky Zsiga főp. melleit 
a fizetőp. állást Somorjay (Korpusz) Lajos fog
lalta el. Lőcsén a Városi nagyszáll. főp. állását 
Németh István tölti he.. Komáromban a Magyar 
király logadó főp. állását Erber János foglalta 
el Taresa-fürdön a Korona fogadó főp. áilá- 

.sát Kaszás Sándor tölti be, u. i. Kiss József, 
Kovacsics István és Maick Lajos mint éthor
dóik működnek. Uj-tátra-füreden a Nagyven- 
déglöben Schivarlz Frigyes fizetőp. állást nyert. 
Aradon a közp. fogadóban L nterreiner V. főp. 
mellett Friedrich Adóm, Uray Ödön, Tarnócy Ár
pád és Kravar Imre m. étherdók működnek. U. itt 
Brenner Jenő kávéházi r.-tizetöp. állást foglalt, 
mig Vermes Márton a kávéh. főp. állást tölti 
be A vasúti vendéglő III. o. éttermének főp. 
állását Jellasics Ignác foglalta el. Kolozsváron 
az Európa kávéház löp. állását Mentes Fái 
foglalta el. Ugyanitt m. s.-pincérek Ceisler 
Dezső és Nagy István működnek. Baján az 
Aranybárány szálloda főp. állását Lakner Bó
dog tölti be. Hinvásárhelyen a Feketesas szál
loda főp. állásai Gaál Andor foglalta el. V. o. 
a szobap. állást Szarvas Andor tölti be. 
Orosháza mellett a Gyoparos fürdő nagyszál
lodája üzletvezetői állását Heszsz István fog
lalta el. Huszton a Pannónia szálló főp. állá
sát Deulsch S. Jenő tölti be.

N Y IL T - T É R . * )
Elism erő nyilatkozat.

Tekintetes Horváth Ferenc urnák
Szeged.

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már 
cca egy év óta állandóan Ön által szállított 
jdmiikával minden alkalommal teljesen meg 
voltunk elégedve: a paprika igen jó , kellemes 
izü, szép színá és nem erős. Az ön paprikáját 
mind tiszta jó  árut, bárkinek ajánlhatjuk. 
Tisztelettel „Tisza1- nagyszálloda r.-t.

Juránovics Ferenc.

T. Herceg Sándor urnák
Csáktornya.

Örömmel értesítjük Ont, hogy az Ön által 
küldőt borszürőt kipróbáltuk, és teljesen meg 
vagyunk vele elégedve: úgy az egyszerű 
kezelése, mint a munka képessége által: továbbá 
a leszűrt bor kristály tiszti és izéből uem ve
szít. Teljes tisztelettel

Békéscsaba 15*07 április hó 25-én

Schwartz Jónás es Fia 
vendéglősük.

Adás- és vétel iroda.
Grosz Ödön. a magyar fogadós í*s vendéglős 

szakmában a gyors üzleti lebonyolításairól 
legjobban ismert szálloda, vendéglős, kávé
házi üzletek eladás- és vételi irodája* tulaj
donosa, ez utón is tisztelettel értesíti az ér
dekelt fogadós, vendéglős és kávés urakat, 
hogy a IV., Semmeiveisz-utca G. sz. alatti 
iroda helyiségeit a legmodernebb kényelem uel 
rendezte be. Üzleti telefon szám: lt> 18.Lakás 
telefonszám : Is —73. Szives megkereséseket lenti 
címen kér, tisztelettel GrOSZ Ö d ö n

Budapest. I¥., Semm riveisz- (Ujvilái)-utca E.

HÉTRŐL -  HÉTRE.

A finánc, a kukorica-pálinka, meg 
a Jóska gryerek.

Az ukksümegtapolcakeszthelyi vici
nális lassúságával ballagó Acsev ellen 
az egész «Máv»-at merném föltenni, 
hovy annyi szekatúrában semmiféle 
náció se részesül, mint a fogadós-ven
déglős iparhoz tartozók. Mennyi sze
katúrát. mennyi darázsfullánkos boszu- 
ságot kell ezeknek a szegényeknek 
elszenvedni. A sok szekatúra és darázs
fullánkos boszuság úgy nehezedik reá
juk, mint valami sötét telhő, amely 
vészteljességével és sok apró isten
nyiláival elkíséri őket az egész életen 
át. A legszomorubb pedig az, hogy e 
nehéz és kellemetlen vészborut éppen 
az zúdítja ellenük, akivel a legtöbb 
jót és szives cselekedetet eszközük, 
t. i. a n. é. publikum. No és azután 
a finánc, de k ülönösen a finánc! .  . 
Ennél borzasztóbb, nagyobb szekatúra, 
úgy hiszem, nincsen az egész földke
rekségen. — Ilyen finánc szekatúráról 
szól ez a história is, amely szóról- 
szóra és éppen úgy esett meg egv 
tapolcai fogadós szaktársunkkal, miként 
itt alább következik.

A múlt napokban történt, hogy egv 
bácstapolcai fogadós szaktársunkhoz 

két finánc és egy (bizonyára Lim- 
bek-féle; rendőr állított be. Délután 
volt, ebédután, az étterembe nem volt 
senki: ide tértek be és hivatták a — 
vendéglőst. Akihez aztán a belépés 
közt, ily szavak intézteitek:

—  Ön egy akó kukorica-pálinkát 
vásárolt.

—  Mit kére n, kukorica-pálinkát?!- 
Már aztán dehogy vettem, szólt bosz- 
szankodva a fogadós.

—  Hát én tudom, hogy ön vett 
kukorica-pálinkát; ne is tagadja — 
impertinenskedett tovább a finánc.
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—  Hát kérem, én megkívánom, hogy 
az én szavaimban senkise kételkedjék, 
mondta erélyesen a fogadós.

— De kérem, kérem, csöndesedéit 
a káposztás vitéz —  hátha talán a 
kedves neje vásárolta . . .

— A kedves nőm, az annál inkább 
sem vehetett pálinkát, mert már három 
hét óta fürdő helyen van.

Akkor talán a leánya?.. .
—  No az még kevésbbé, — mert 

még csak hat éves.
— De valakinek csak kellett vennie? 

— vallatózott még a finánc.
—  Ha csak a fiam nem! mondja 

alig észrevehető szemhunvorgatással 
fogadós szaktársunk.

—  No lássa, kérem ! szólt nagy 
reményletet jósló tekintettel — a zöld
ségnek derék őre és vigyazója.

Vendéglős szaktársunk pedig eközben 
kikiáltott az étteremből „Józsi, gyere 
csak be!"

A három éves fogadós csemete, 
édes apja szavát hallván, vidám ug- 
rándozással szőkéit ki a konyhából, 
és futott az ebédlőbe.

— Józsi kis fiam, szólott szaktársunk 
kedves csemetéjéhez, mondd meg komo- 
Ivan és őszintén ezeknek az uraknak, 
hogy vettél-e te kukorica-pálinkát! ?

A Jóska gyerek pedig csak nézett 
nagy komolyan hol a fináncokra, hol 
az édes apjára, azonban —  nem szólt 
semmit.

—  Hát szólj Jóska fiam s mondd meg 
vásároltál-e kukorica-pálinkát, vagy se!?

De a fináncok nem várták be a 
Jóska gyerek feleletét, hanem össznéz- 
tek s amíg a Józsi kis agyában a szóba 
öntendő gondolatok rendeződtek, úgy 
eltűntek, miként a kámfor .. .

M. T.

Szerkesztői üzenetek.
P. és M. Békés. Szoktak használni, de na

gyon tinómra vágva és kis mennyiségben 
Ez különben Ízlés dolga. Tessék kis adagban 
megkísérelni, hogy izlik-e.

S. G. Egerben. A bort tiszta edénybe kell 
lefejteni, de azt előbb meszes vízzel jól ki 
kell mosni. 50 lit vízre 1 4 kilógr. meszet le
het használni. Az igv teljesen tisztává kiöblí
tett hordóban a bort azonnal deríteni kell és 
100 literre 5 deka törött barackmagot kell a 
hordóba önteni. A bor igy hagyandó 14 na
pig, azután ismét tiszta bordóba lefejtendő. 
Kz az eljárás addig folytatandó, míg a bor 
teljesen megjavul.

H. D. Szalmái*. Nem javul az az ember, 
hiába minden igyekezet. Hogy mennyire vitte 
a dolgát, azt láthatja lapunk mai számában 
közölt felhívásból, mely arról szól, hogy a 
vendéglősök kocsmárosok bojkottálják a lapját. 
N N. Csáktornya. Ha mindent elhisz, hát 
bizony akkor azt is elhiheti, hogy a kir. her
ceg ott étkezett, még pedig pompás étvágygyal. 
0- Ilonka. Nagymaros. Szívélyes viszont üd
vözlés és — kellemes üdülést!

W K. Szombathely. Szives közleményét kö
szönettel vettük, de térszüke miatt csak a 
legközelebbi számunkban jelenhetik meg. Több 
szaktársnak. Ugyanezen oknál fogva tudósítá
saik ebből a számból kimaradtak.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA
Az ezen rovatban k5*81t hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevo feleknek 

nyújtunk.

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válaszbélyeg 
ellenében értesíti a kiadóhivatal.

Eladó nagy vendéglő. Magyarország 
egyik legalkalmasabb és exisztenciát biztositó 
nagy nyári (és iéli) kiránduló-vendéglője, elő
nyös föltételek mellett átadó. Vételhez öt 
ilíetve háromezer firt. szükséges.

Kávebáz; tulndunai megyei székhelyt ké
pező élénk forgalmú városban 35 - 40 frt. át
lagos napi bevéte'lel eladó, vagy 2000 jrt. 
biztosíték mellett napi elszámolásra átadó.

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

Nag-yforgalmu a lfö ld i város főterén 
lévő és évi 250 hl. sört fogyasztó „vendéglő és 
sörcsarnok" ju ányos föltételek mellett átad>V 
— Vételár : 5000 kor. Évi bér: 1800 korona.

N agy  erdélyi városbau egy a laktanyák 
mellett lévő jó meneteld kávéház és vendéglői 
üzlet — más üzlet miatt — jutányosán eladó. 
Vételár 4000 kor. házbér 2000 kor. Az üzlethez 
a sörgyár 1000 koronával járul.

Kávéház, élénk forgalmú nagy városnak 
a legjobb pontján, betegség miatt eladó. Vételár 
7000 frt (melyből 2000 frt. az üzletre teher ) 
Házbér 2400 frt. — melyből 360 frt. visszaté
rői. A kávéház átlagos bevétele 50 -  60 frt.

Eladó nagy vendéglő. Gigc (Somogv- 
magyé) községben a nagyvendéglö, mely 7 szo
bából, 2 konyhából, 2 istállóból áll, pajtával, 
2 félszerrel van ellátva, hozzá tartozik 12 hold 
föld és 2*/s hold erdöleg lő (mind tehermentes) 
24 ezer koronáért eladó A vételár fele azon
nal fizetendő, a többire havonként ád az eladó. 
Bővebb értesítést ád: Szabó József vendéglős 
Gigc, Somogv-megye.

FOGa DO h irletö
Ezen rovatban 4 sorig terjedő hirdetések dijja évi 24 

korona. Előfizetőknek ugyanez 12 koronába kerül.

Eladó vendéglő. Évi 500 hkl. sör és bort 
fogyasztó vendéglő, melyhez a sörgyár 2000- 
kor. előleget ad, Budapest egyik legjobb pont
ján eladó. Vételár 5U00, évi bér 3200 korona.

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

Étterem és sörcsarnok. Budapest egyik 
forgalmas kőrútján jómenetü étterem és sör
csarnok eladó. Vételár 20.000 kor. Évi bér 
6000 kor.

Jó forgalmú vendéglő. Bpest élénk for
góimé helyén, melyhez a sörgyár 4000 kor. 
előleget ad, eladó. Vételár fcOÜO, házbér 4000 kor.

Étterem, sörcsarnok nagyforgalmu vid ki 
városban (megyei székhelyen) — Visszavonulás 
miatt — eiadó. Vételár 5000 frt. Bővebb fel
világosítást a „Fogadó*- kiadóhivatala nyújt.

Kávéház, nagyforgalmu bácskai városban 
a legmodernebb s izléseseb berendezéssel 
eladó. Vételár 20 (húsz) ezer korona, mely 
összegnek 60° o ka fizetendő a vétel alkalmá
val. Évi bér 800 (nyolcszáz) korona. 41

Eladó szálloda. Balatoni fürdőnek télen 
és nyáron át jómenetü szállodai üzlete, étte
remmel, kávéházzal és 10 szobával, más üzlet 
miatt igen jutányosán eladó. Évi bér — az 
évi adó és fogyasztási terhekkel 2000 frt. — 
A hátra lévő fürdőszezon a vételárt nagy 
részint behozza.

lllits Gyula 3 ? .E aí“  s”dw" 1' lv- vi'
Horváth István Szeged, Kossuth L. a ugar üt

Fodcr Berci Gellérthegyi „Kioszk'* nagy vendéglője: 
Budapest.

Pock Ferenc „ Keresztes-pók-* vendéglője, közel a 
vasúthoz.

R ó n ie  I  Q Íiw  Kaszinó vendéglője, étterme és ső 
DS1I15 LdJUS iüdéje Veszprém, főtér.

ÁJOR BALÁZS S Ü S S Í =
GYŐR, S zécheny i-té r. A győriek bevásárlási forrássá.

U n n ál l í ó r n lv  Erzsébet-fogadó V.ndéglfje, Sze- 
L l i y c l  n d lU i j  £ed, a szegedi indóházzal eremben.
Grünhut Gábor „Sárga csikó-' vendéglője: Baja,

Mátyás-király tér.
Síimé” h Gé/a vendéglője, Cemctc-fiirdő.
A FOGADÓ „ALM ANACH" ja  (vendéglős sza

kácskönyv, .'{ nyelvű ételszól ár) megrendelhető a 
.Fogadó" kiadóhivatalában. Ara 2 korona. 

R ón ra r i A Ih ó r t  vendéglője. Nagyvárad Fuchsl- 
D C lIIuU  ftlU G I l  palota; olcsó magyaros konyha.
Fried Salamon „Kis korona1 vendéglője, Nyíregyháza. 
Harró Ferenc vasúti vendéglője és szállodája, Alvince. 
xiQrtvr P ír  ő r  n o  vendéglős kartellen kivül álló 
i l d l l j  U j U i y j  szikvizgyára-, Budap-st, VII., 
11 Kazincy utca 32.

Wilhelm Jakab vasúti szállodája az állomásnál, Léva. 
Szayer Antal Aranyszarvas szállodája, Ápatin.

a u s z  J a k a b  mert borugvnöke. Bort ” vásárló
vendéglős és kocsmárosok megkeresésére az;nnal 
intézkedik. Lakhelye: Tapolca.

un

B O R Á 3 V E R É S .
A b u d a fo k i m . k ir. p in ce m e ste r i ta n fo ly a m  p in c é jé b e n  folyó 

évi augusztus hó 26-án d e. 10 órakor ta rta n d ó  b o r á r v e r é 
se n  e lad atik  a  v in c e llé r is k o lá k  s z ő lő ib e n  é s  a z  á lla m i sz ö lö te le -  
p ek en  term elt b o ro k  e g y  ré s ze . A  v e n n i s z á n d é k o z ó k  a z  e lá rv e 
re z e n d ő  b o ro k a t folyó év augusztus hó 19-én és augusztus hó 
23-án v a la m in t  a z  á rv eré s  n a p já n  m eg fiz e th e tik . A z  á rv e re z e n d ő  
b o ro k  je g y z é k é t  a z  é rd e k lő d ö k  le v e le ző la p o n  k ö z ö lt  k ív á n s á g á r a  a 
p in cem e ste r i ta n fo ly a m  ig a z g a tó s á g a  m eg k ü ld i.

NI. &ir. pincemestert tanfolyam 
igazgatósága.

■ » ' * . .  ■■

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII.. Dohány-utca 12. szám.




