
S MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS Ká VÉSJPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRORKE1T KÉPVISELŐ SZAKLAP.

A BUDAPESTI KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK,

A SZABADKAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KAVÉHAZTULAJDONOSOK ÉS KOCSMÁROSOK EGYLETE.

AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZŰ ÉS ELHELYEZŐ EGYLET HIVATALOS LAPJA.

Előfizetési d i j : Egész évre 12 korona. 
Félévre 6  korona.

Szerkesztő és laptulajdonos:

F ló r Győző.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, V ili., Rákóci-ut 13. sz.

H étős; szakértő! vélemény.

FROHNERS HOTEL IMPERIAL, W ien.

A Kristály asztali vizet vendégeink 
kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHLING igazgató.

Restauranté A RL HILLER, Berlin  N.W.
Unter den Lindán 62—63.

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

LOUIS ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

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

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

T A R T A L O M .

A II. oisz. vend. kongresszus.
A fétreveze éknek.
Szempontok.
Szaki ársainkhoz.
A szar ad kai kong ess.us 

p ogramnija.
Hivatalos rész.
Egyletek, szövetkezetek. —

A kajai ipartá>euUt mega’a- 
kulá‘ a. Rendkívüli közgyűlés 
Jegyzőkönyv. A pécsi közgyü- 
lések programmja. Orszígos \ 
nyugdijegyesü'et. Panasz.

Vendéglősök Kaptára. (1908-ra) |

Szakoktatásunk.
Egy kis lükör.
K ülönfé le  közlemények. 

Meghivő. Működésünk mélta- I 
tása- Előfizetőinkhez. Figyelem, i 
Hymen hírek. A Fogadó mél-

tatása. Hauer Bertalan. A zsu
goriság netovábbja. Őszinte 
jóindulat. Szegedi vondéglösök 
bajai. Magmsrangu vendégek. 
Fölrobbantott fogadö. A finánc
nak nincs mindig igaza. Kurió
zum. Anna-nap. Az erdélyi 
Tonatössxeii közés. Vége a ka- 
szimö világnak. Félixfttrdöi 
élet. Megszökött borfia. Gyász
rovat.

Soproni jubi'eum.
Oroszországi pincérviszonyok.
Egy lólábiszonyban szenvedő...
Ozleti híreink. (Helyviltozások.)

Nyilttér.
Hétröl-héire.
Szerkesztői üzenetek.

Üzletek vétele és eladása.

Hirdetések.

Hivatalos vélemények.

Budapest székesfőváros  vegy észe ti 
és tápszerv izsgá ló  Intézete

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 mágne
sűim h yd ro ca rb o n a to s  ásványvíznek 

minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.

A  Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg
kedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig 
ismert vizekét Ostendében.

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

0  cs. és Aposto li k ir. Fe lsége  UDVARI GAZDASÁGI h iva ta la , W ien.

A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.

FRANZ von W0RL1TZKY 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

A m agy. k ir . belü gym in iszter 1^06. március 6-án kelt 22882. 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezetiviz kitűnő és rendkívül értékes.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.



II. oldal. FOtiADÓ 17. szám.

Nincs többé szalbor! Nincs többé töröttből*! i
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő  1
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős iiial kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 

p  annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály
ig szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A mai modem bortermelésnél sehol sem hiányozható. Kristály
ig szűrő, 100-150 liter munkaképességgel 30 korona és 150—200-ig 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C E G  S Á N D O R  Ijj 
3  (Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktorrvéi, és képviselőjénél Polgár M. Budapest, V II, Wesselényi-utca 17. II. /. C

utániéi aellett küldött Kristály-szürötioz kezeiül utasítás mellékeli ' .! Megrendeléseket iziimégbíl közietit a „Fogadó" kiadóhliatala.^

T. étlapiró és vendéglős uraknak.

legmelegebben aján oi

Hektográph-lapok

* minden színben levő „tin
tákat. “. A nélkOlözbetlen 
tiektográph-lap mindkét ol- 
dalontöbb~zör haazuáloató a egy eredetiről 100—200 
aUsolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
kdze fektetjük s 3-1 nap múlva ismét használható.

Hektográph-takarcsak minden nagyságban rendelhető 
B ERKO VITS K Á R O L T  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest, 

Vll., Síp-utca 11, Árjegyzék ingyen.

Konyhai fölirónő
erdélyi nagy szállodába fölvétetik. írásbeli 
ajánlatok Újhelyi szállodatulajdonos urnák, 

Sepsiszentgyörgyi, intr/.emlök.----

Bérbeadó pensiok Abbáziában
1. 2 i szoba, 6 transman szoba teljes berende
zéssel bér 6500 frt. ár 24000 frt — 2. 17 szoba 
finom berendezéssel bér 400> frt, ár 16000 frt. 
— 3. 15 szoba, ét- és olvasóterem ára 6000 
Frt. — 4. Villa berendezve. 10 szoba pensio 
= = = = =  nélkül bére 2iUU frt. - 

U  J Y Á R Y  A L A D Á R  
fürdő ingatlan forg. iroda:

— Budapest, II., Kapás-utca 12. =

Eladó vagy bérbeadó

=  k á v é h á z .  =
Tuladunai, 20 ezer lakossal biró nagy- 
forgalmu városnak második kávéháza 
más vállalat miatt, kedvező feltételek 
mellett eladó vagy e!"só házbér mellett 
bérbeadó. Az üzlet a városnak a leg
jobb pontján fekszik. — Felvilágosítás
sal szolgál a „Fogadó" kiadóhivatala. 
Ugyanitt egv legújabb rendszerű mozgó- 
fénykép teljes fölszereléssel, 5000 mt. 
legprímább képekkel jutányosán eladó.

Tessék próbamegrendelést te__
Világhírű szegedi édes paprikát c

HORVÁTH FERENCn
sziModások és vendéglősök p 

“ állitojánil lehet B'
Szegeden.

Ü zle te la d á s
Temesváron egy étterem és ivószobából 
álló jóforgalmu v e n d é g l ő i  ü z 
l e t  az összes berendezéssel, más válla
lat miatt eladó. Vételár: 2400 kor. Ház
bér: 1600 kor, :< év, 2 havi szerződés
sel. Bővebb felvilágosítást nyújt - - - - 
H U T H  J Á N O S  vendéglős, 
Temesvár, Nándor-tér 3. az. i_a \

H aszonbérbe
keresek egy kávéházat és éttermet 
(esetleg c.-ak éttermet) teljes be
rendezéssel. Ajánlatokat „h a szo n 
bér" címen a kiadóhivatalba ké
retnek. ,_3

Eladó berendezés.
Még keveset használt kávéházi
berendezés, köztük egy fö liró - 
kassza, két drb Szeifert-féle 
tekeasztal és több különféle 
márvány-asztal jutányosán el
adó. Cim a kiadóhivatalban. i_8

n Dr. Kossuthány T am ás egyel 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott üditő és szomjcsillapitó

esillagfiegvi íorrásuizet
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 
=  mely szénsavval tellittetik. =  

F O R R Á S :
C S I L 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 78-79. —  
Vidékre bérmantes szállítás. * Kapható mindenütt!

r  ...................... . |
■ Kávéházi és vendéglői 
I  berendezést, alpacca és

I
1 chinaezüst árut vesz s elad

B R A U N  G Y U L A

BUDAPEST, SIP-U. 14.
I w w w —      m, mt mi

Eladó  kávéház.
Pancsován a „C orzó" kávéház 3 biliárd
asztallal, teljes berendezéssel, családi 
ügyek miatt készpénz lefizetés mellett 
eladó Az üzlethez szükséges tőke 1600D 
korona. Évi haszonbér 2200 korona. 
Szerződés tetszés szerint. Krtckeztaetni 
F Á I  J Ó Z S E F  kávéház
tulajdonosnál, Pancsován. 1-3

Nagy vidéki városban |
jómenetelü korcsma füBzerüzlette’ . m 
fa- és termény kereskedéssel
egybekötee, házzal együtt eladó Szük
séges tőke 6000 korona. A címet meg
mondja a kiadóhivatal. t-3

E la d ó
egy jókarban lévő szállodai 
társaskocsi [omnibusz). Cim a 
kiadóhivatalban. 1 3

r --------------— ~ ~  >
» Mezővárosban i
| a község tulajdonát képező nagyven- / 
I  déglő. szobákkal, étterem, táncterem és | 
f  kávéházzal, a vendéglős elhalálozása » 
| folytán eladó. Üzletvétclhez 20 ezer ko- I 
| róna szükséges Cint a kiadóh i v a tálbán ■
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Eh

HIRDETMÉNY- Az Aradi p incér egy le t E lh e lyező  irodá já t Salac-utca 3 sz. 
alatt F ried lánder Náthán irodavezető vezetése alatt, az elnök
ség felügyelete mellett 1907. aug- hó 20-án újra működésbe 

helyezte. Az egyleti iroda házilag kezeltetik és napi biztosokkal ellenőriztetik. Az Aradi p.-egylet e l
h e ly e ző  irod á ja  utján csakis szakképzett egyének nyernek elhelyezést a következő dijak mellett:

Fő pincérek 100 kor. óvadék után 10 —  kor. S z a k á c s  ........... 6  — kor.

oo

2 0 — 9 Könyvvezető ... ... 6  — 9
„ 300 » » » 30.— >» C sa p o s  .......... . 2. »

Ezen felüli óvadék után nem fizetnek. K ávé s iegény ... ... ... . ... 2  — »

Pincérek 3 20 kor. Kukta ... ................. ... .......  2 . - »

Ü zle tve ze tő k .......................... 6.—  9 Hetes .. ... ... ... . . . . . . 160 s

Minden ide nem tartozó egyén és vendéglős vagy kávéházi személy 6. kor. dijat fizet. 
Vidékre a dijaknak kétszeresse számitlatik. Fentartja azonban az elnökség azt a jogát, hogy a

vidékre vonatkozó dijakat az ü zlethez m érten leszállíthatja. A beküldött e lő legek ért és uti- 
k ö ltséegkért az elnökség az irod a veze tő  ovad ék ja  terhére fe le lő ssége t válla l. Panaszok az 
elnök címére intézendők, melyekre nézve intézkedés azonnal tétetik.

Az E L N Ö K S É G

Sehonnan István
titkár.

Horváth Lajos
elnök.

I I ' 1 1
=  V e n d é g lő t ,  =

j ó  f o r g a l m ú t

keresek megvételre, kisebb városban, vágj 
jóközségben. Ajánlatokat ,,Vevő“  jeligével e 
kiadóhivatalba kérek. i_ ;

Ü z l e t i  t á r s Jó forgalmú
kerestetik 15 ezer koronával nagy forgalmú szép m egélhetést b iztosító  kisebb ven- 
fogadó, étterem és kávéházzal biró üzlet- déglö nagy a lfö ld i városban betegség miatt 
hez. Komoly reflektánsok bővebb felvilágosítást eladó Évi bér (egész házzal) 4'>0, illetve 

a ,,Fogadó'1 kiadóhivatalában nyerhetnek. 300 írt. Cim aiadóbivatalban.

IrodaIroda i te lefonszám  : O  ' y  \ |  L a k á s  te le fo n szá m :

1 8 - 6 8 .  -------  VJ I V  V 7  3  L é  U  U  U  1\ 1 9 - 7 3 .  (Interurban.)

törv. bej- szálloda., kávéház é s  vendéglők adást-vevést közvetítő irodája 0
B u d a p e s t ,  I V . ,  S e m m e l w e i s z  ( u j v i l á g ) - u t c a  4 .  s z .  U

Cheque-számla az Erzsébetvárosi Takarékpénztárnál., HTáviratok cime : Közvetítés Budapest.

Van szerencsém a nagyrabecsült szállodás, kávés és vendéglős urakat tiszteletteljesen aziránt fel
kérni, hogy üzlet-vétel vagy eladás esetén méltóztassanak számos elismerő levéllel kitüntetett közvetítő 
irodámat bizalmukkal megtisztelni, előre is biztosítván legrövidebb idő alatt legjobb eredményt elérhetni. 

Budapest, 1007. szemptember hóban.

Tek. Grosz Ödön urnák, Budapest.

Elfoglaltságom folytán csak most ju
tok hozzá, hogy jelenlegi üzletein vétele 
alkalmával ve em szemben tanúsított jó
indulatáért, valamiül fáradságot nem kí
mélő szakszerű páratlan közbenjárásáért 
Önnek köszönetéin nyilvánítsam. Bárki 
ho&zám fordul, Önt a legnagyobb lelki
ismerettel merem ajánlani. Tisztelettel 

Máramarossziget 1907. aug. 21.

Móritz Sándor.
„Otthon* vendéglős és 

kávéház tulajdonos.

l _ .

Tek. Grosz Ödön urnák, Budapest 
Válaszolva f. hó 19-én kelt 1>. kérde- 

zősködésére, szívesen értesítem, hogy 
uj üzletein menetével teljesen meg va
gyok elégedve. — Ezen kérdés most 
actuálissá tette azt is, hogy Önnek ez
úttal hálás köszönetemet fejezzem ki 
szives közbenjárásáért, melyet ez üzlet 
szerzése körül kifejtett. Legyen meg
győződve. hogy minden alkalommal, mi
kor szolgálatait igénybe vehetem, azt a 
legszívesebben tenni fogom. Fogadja 
nagyrabecsülésem kifejezését Tisztelettel 

Marosvásárhely, 1907. aug. 22.
Schweitzer Adolf.

Mély tisztelettel G R O S Z  O  D  O  N  

lek. Grosz Ödön Budapest 

Az Ön által még a múlt évben köz 
vetített losonci kávéházamra nézve most 
már teljes meggyőződést szereztem, 
hogy minden tekintetben megfelel óha
jomnak, miért is a már M.-szigeten 
ajánlt üzlettel úgy ezzel is sikerült Ön
nek teljes megelégedésemet kiérdemelni. 
Kijelentem, hogy az ön közvetítését 
alkalomadtán ismét igénybe fogom venni, 
és önt mint lelkiismeretes, ügyes' ügy
nököt üzlettársaimnak ajánlani fogom. 

Losonc, 1907 aug. 1. Tisztel

I
♦

♦
I■
R

h ilJdlUdíll lU^UUl. i i
1. Tisztelettel j|:V 

Beneth Károly, b k

s K « x r



Szerkesztőség es kiadóhivatal:
Vili., Rákóci-ut 13. sz.

-  Előfizetési ár: = =  
E g é s z  é v r e  12, f é l é v r e  6 K.

<----------------------------------------------- "N
=  Sajl nagykereskedés.=

TELEFON 785

JÜNG PÉTER f
y

sajt, vaj
és csemegeáru nagykereskedése. *

B U D A P E S T ,  <
S>

Föuzlet: IV., Vémház-körut 12. sz. s

Fióküzlet: V II., Garay-tér 5. szám. 5

Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- j? 
és husnemiiek. Hal-, Hús-. Szárnyas-, Fö- £ 
zelék-, Turista- és vadász stb Conservek. £ 
Mustár, halikra, déligyümölcs és min- c 
dennemü csemegék, tea és likőrök. — 
Magyar és francia pezsgőborok és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávét uraknak 
vagy siirgónyrendeletere mindenkor a ' 

cikkek gyorsan és pontosan sz;

1 9 0 8 - í k i

VENDÉGLŐSÖK NAGY NAPTARA
teljes címtárral egyetemben megjelenik

1907. december 25-én.

szerkesztett és olvasoU lapja. — 
Megjelenik hetenként 3-szor. Lapvezér: Teleky 
Árvád gróf. — Felelős szerkesztő. Mayer József.

Szabadkai Friss Ú jság P's ü t :

Ezernél több kiváló  orvos £a tan á r a já n lja !
1904. ST. LO UIS GRAND PR1X.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukécsfürdói 
K R ISTÁLY-ÁSVÁN YVIZET I

A Q H H H S 3
fnrrác szénsavval telitett ásványvize hasznos 
lUlldtf ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szálliás. — 
Kérjen árjegyzést — Szénsavtelités-nélküli töl
tés is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly
tán pótolja a franczia Evian és St. Salmier 
vizeket Szt.LukácsfürdS Kút válla lat Budán

f  Pincérek figyelmébe.
v  Pincértáska (aPró" és ezüslpéuz számárai van szükségük, a melynek feneke
2 __ bC ■ a nincs többé beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy darabból
fű - készült, -- a legjutányosahb árak mellett — szerezhetik be. -----

0 C  Á r a k  4  í r t t ó l  f e l j e b b .

M o l n á r  V i l m o s
Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, ő és fi frt. Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

Hirdetések felvétetetnek a Fogadó 
kiadóhivatalában 

Vili., Rákóci-ut 13. sz.

.  TE LEFO N  6 4 -2 1. 

Photo-email-, fén;ényképnagyitó és 1 
itt olaj arczképfestészeti műterem //i

3 B R U S T  B É L A  Budapest. <
'íj VII. Erzsóbet-körut 23. lv
L Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkekben. J | 

Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve. J

TELEFON 
81-30.

BEITZ 

JÁNOS
níesztargá- 
lyos, dákó 

" í i  billárd- 
‘ anlfó gyár

B U D A P E S T , VII., Akácfa-utca 52. 
= = = = =  Kérjen árjegyzéket. = = = = =

eb

. . Á s / t i -m ám . ie c .
Budapest (Promontor.)

M asyar Paizs. S £ r “ a S J 5 S í:
A „M agya r P alzs“  erős szókimondó, függet
len hetilap; magyar ipart, honi termékot véd, 
m agyar szellemet terjeszt minden téren. 
Eri ára 4 korona. (Legolcsóbb lap.) Szőrként, 
tik: Borbély György és Horváth Lajos Zala. 
egarmegen.

Trencsénl Lapok E s e n - f f i K !
legolvasottabb és legelterjedtebb lapja Meg
jelenik minden vasárnap. Előfizetési ára 
egy érre 8 kor., félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szilvay István. Föleié* szerkesztő : Dr. Pető Béla

hív- Széchenyl-tér 2. „V as- és Zalam egye“  
egyetlen keresztény kath. irányú és leg
olvasottabb „p olitikai hetilapja*1. Mogjele 
nik vasárnapon kin: 12 oldal terjedelemben. 
Ara egész évre 10 korona. Hirdetései mérné 
keltek. A Szombathelyi Ujság-ot tanítók 
és földmivelő gazdák ti kor. kedvezményes 
áron rendelhetik meg.

is közgazdasági
Jlap. — Szer

kesztőség : Veszprém, Fő-ntca 67. Előfizetési 
díj : égy érre 8, fél évre 4 kor. Felelős szerk. 
és kiadó Takács Szilveszter.________  _

Vasúti vendéglő.
Eladó egy ház, mely 800 négyzetöl 
területű, az alföld egyik nagyközségében, 
a melynek országos hetivásárjai vannak. 
A házban egy jóforgalmu vendéglőn
kívül különféle üzletek vannak, amelyek 
évente 540 forint házbért jövedelmez
nek. Bővebb felvilágosítással szolgál a 
=  „Fogadó“  kiadóhivatala. =

y
/l szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi V
jj Moóri boraimat I

3 Bizalmas megrendelést vagy szemé- C 
;s közvetítést Is eszközlök al

Stoffer Mihály, —  {
vendéglős, Moór (Fehér megye.) "J

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

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

B U D A P E S T ,  IV. KÉR., VÁCI-UTCA 8.---- {
(R aktárak: Becs, Gráz, P rága és Trlestben) (U

U3ÍQC7tÓ^ legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, — »  |\ 
lűIflOLlGK Kávéházak és háztartások részére. ^

«  Szállodások.
2  Damaszt-szalvéták, hangelik, törülkö- *  
$  zők, térítők, függönyök, szőnyegek, £ 
A, ágyhuzatók, vásznak a legjobb kivi- £ 
A felben és szolid árban kaphatók. v

| SCHWARC és SCHNUFj *
S len-damaszt, szőnyeg és vászon-áru £ 
*  gyári raktár,
ifc —  VII., Király-utca 13. sz. =  j>

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII., Dohány-utca 12.
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ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (oiadások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly llzletvovö feleknek 

nyújtunk.

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válaszbélyeg 
ellenében éitesiti a  kiadóhivatal.

Jó fo rga ’mu vendéglő . Bpesl élénk tor
jaimé helyén, melyhez a sörgyár 4000 kor. 
előleget ad, eladó. Vételár t>000, h’ázbér 4000 kor.

É tterein , Börcsamok uagyforgahnu vid ki 
városban (megyei székhelyen i — visszavonulás 
miatt -  eladó. Vételár 5ÖOO fit. Bővebb fel
világosítást a „Fogadó1- kiadóhivatala nyújt.

K ávéház, nagyforgalmu bácskai városban 
a legmodernebb s izléseseb berendezéssel 
eladó Vételár 20 (busz) 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 jómenelü szállodai üzlete, étte
remmel, kávéházzal és 10 szobával, más üzlet 
miatt igen jutányosán eladó. Évi bér — az 
évi adó és fogyasztási terhekkel 2000 írt. — 
A hátra lévő fiirdőszezou a vételárt nagy 
részint behozza.

Nag-yforg-almu a lfö ld i város főterén 
lévő és évi 250 hl. sört fogyasz'ó „vendéglő és 
sörcsarnok" jutányos föltételek mellett átadó. 
— Vételár -. 5000 kor. Évi bér 1800 korona

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

Kávéház, élénk forgalmú nagy városnak 
a legjobb pontján, betegség miatt eladó Vételár 
7O0<) frt (melyből 2000 frt. az üzletre teher 1 
Házbér 2400 frt. -  melyből 360 írt visszaté
rül. A kávéház átlagos bevétele 50 60 frt.

E lénk forga lm ú  nagy  község vételnek 
egyetlen szállodája, jómenetellel, jutányosán 
átadó.

FOGADO HIRDETŐ

Iliit* Gyula “ja. l Budapest, IV., Vi-

Todor Berci Gellérthegy 
Budapest.

Pock Ferenc „Keresztes-pók'

Kioszk • nagy vendéglője : 

rendéglöje, közel a

k e d é s e  ~
GYŰR, SzÉChenyi-tér. A győriek bevásárlási forrássá.

Grünhut G ábor ,
étterme : Baja

Süme^ti Géza vendéglője, Ceméte-fürdő.
A FOG A D Ó  „AL M A N A CH " ja  (vendéglő, -z*

kicskönyv. a nyelvű ételszútár) megrendelhető a 
„Fogadó" kiadóhivatalában. Ara 2 korona.

Rpnrari Alhprf veBdée|i,je- Nagyvad FuchsiD G lllu U  n i  Unt I palota : olcsó magyaros konyha. 
Fried Salamon „Kis korona • vendéglője. Nyíregyháza 
Harrö Ferenc vasúti vendéglője és szállodája. Alvlnc. 
113(117 P u n r n u  vendéglős fcartellen kívül álló 
M d f l j  U j ü r f l y  szikvizgyara . Budap-st, VII. 
11  Kazincy utca 82.

Wilhclm Jakab v 
iz a y tr  Antal Ara

ládája a I, Léva.

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszköz- 
lendö bevásárlásaikat előfizetőinek 

frt teljesen díjtalanul intézi a „FO- 
I GADÓ“  kiadóhivatala, Budapest, 

:: V il i  kér., Kerepesi-ut 13. szám.

°  í

S  |

BlíH°!L2izU: K ELEM EN ADOLF E£iSI™JLJi

L IT T L E  W O N D E R
eredeti amerikai sörsüritő és 
frissítő gépek.

TELJES 5ÖRAPPARATUSOK
elismert legkitűnőbb amerikai 
felszereléssel

JÉGSZEKRÉNYEK KOMARVÁNNyflL
nagy jégmegtakaritás. egészségügy i 
szempontból a legtisztább, legtartó
sabb és a legolcsóbb berendezés. 

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

ÜZLET VÉTEL és ELADÁSI VALLALAT
Szeged. Bokor-utcz 15. szám.

^ A  K i  megfelelő szállodát, vendéglőt, kávéházal vagy kocsmát az 
£  ország bármely részén —  v e n n i  vagv e l a d n i  akar. forduljon 

^  ----- az e szakban legbiztosabb értesiiitséggel működő első alföldi 

4 Üzlet vétel és eladási vállalathoz
*3 S z e g e d ,  Bokor-utca 15. szám.

JSKULTÉTY LAJOS üzlet vétel és eladási vállalattulajdonos.

E l a d ó  v  a g y  b é r b e a d ó

BE IT Z

JÁNOS
niiiztirií- 
iyos, űákú 

blllárt- 

■ |»l»í i»ir
B U D A P E S T , VII., Akácfa-utca 52. 

Kérjen árjegyzéket.

=  k á v é  h á z .  =
Túl i dunai, 20 ezer lakossal birö nagy- 
lö'galmu városnak második kávéháza 
ma - vállalat miatt, kedvező feltételek 
mt-ll.- t eladó vagy olesó házbér mellett 
bérbeadó. A : üzlet a városnak a leg
jobb pontján fekszik. Főivilágositás- 
sal s/.ui-al a „Fogadó" kiadóhivatala.

2 0 0  h e k tó
%

<ii kitűnő hegyi bor eladó, rész- d» 
'1/ letekben is. 1898-iki Bakara $ 
^ 35 hl., 1898-iki Rizling 35 hl., *  

1903-iki Kőszegi vegyes 50 hl., $ 
$ 1904 5 iki vegyes 80 hl. £
^ Cim: Ifj. Pajer József, Debrecen. £

Bérbeadó vendéglő és szálloda
kapcsolatban mészárszékkel, ez év ok-

I lóber hó l-re kiadó Balaton-Szemesen.
— =  Bővebb felvilágosítást ád  ■ ■ ■ ■ - I

J f l K O y  P O N G R Á C
vendéglős,

Balaton-Szemesen.

V a s ú t i  v e n d é g lő .
- f r

Kiadó t 
területű,

ház, lely -.étül
alföld egyik nagyközségében, 

a melynek országos heüvásárjai vannak. 
A házba:, egy jóforgalmu vendéglőn
kívül különféle üzletek vannak, amelyek 
évente 540 forint liázbért jövedelmez
nek. Bővebb felvilágosítással szolgál a 

„Fogadó" kiadóhivatala. ~—
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PINCÉR SZAKKÖZLÖNY
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A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

A BUDAPESTI KORCSMÁROSOK IPARTARSULATÁNAK,

A SZABADKAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉHÁZTULAJDONOSOK ÉS KORCSMÁROSOK EGYLETE, 

AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZlj- ÉS ELHELYEZŐ-EGYLET HIVATALOS LAPJA,

Klőfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos: Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Negyedévre 3 kor. F lór G yő ző . Budapest, V ili., Rákóci-ut 13. sz.

A II. orsz. vend -kongresszus,
Bács-Bodrog vármegye legélénkebb, 

ipari és kereskedelmi szempontból 
legforgalmasabb, intelligens városa: 
Szabadka, szeptember 4-én falai közt 
látja az ország minden részéből oda- 
sereglett szállodásokat, vendéglősöket, 
kocsmárosokat és kávésokat, kik ko
moly tanácskozásra jönnek össze.

Szívből üdvözöljük szaktársainkat, 
kik a hivó szózatot megértve, össze
jönnek, hogy az italmérés bajaival, 
sérelmeivel foglalkozzanak, a bajok 
orvoslására alkalmas határozatokat 
hozzanak s hogy mint országosan 
szervezett mozgalom hívják fel a kor
mány figyelmét a bajok megszün
tetésére.

Szakköreink eddigi elzárkózottsága 
okozta a bajok növekedését. Ezek a 
bajok immár elérték a tetőpontot és 
az elviselhetetlenség stádiumába ju
tottak. Ennek az állapotnak kialaku
lását siettették a gazdasági viszonyok 
rohamos hanyatlása. A  nagy drágaság 
tetemesen csökkentette a nép fogyasz
tási képességét és ezáltal megcsappant 
a vendéglő, kocsma és kávéház for
galma. Ehhez a forgalomcsökkenéshez 
hozzájárult a vendéglős üzletét is 
sújtó drágaság az élelmi szerekben, 
oly annyira, hogy igazán nem tudja 
már mire keressen, miért dolgozik? 
Ehhez járul még a.tisztességtelen ver
seny és az a verseny, amit az italmé
rési törvény megenged, sőt amire tág 
kaput nyit.

Ezek a bajok nem újabb keletűek 
és a védekezés munkáját bizony már 
korábban kellett volna kezdeni. De 
sajnos, minden szakmában hamarább 
értik meg egymást az érdekelt iparo
sok, mint a mi szakmánkban. Sehol 
sem találni oly érthetetlen indolenciát, 
mint a mi szakmánkban. És innen 
van, hogy olyan rémséges nehezen 
bírunk a haladás útjára térni. Most 
azonban a kényszer vaskeze irányit 
bennünket és eszünkbe juttatja azt a 
közmondást, hogy »a néma gyermek 
szavát a saját édesanyja sem érti.«

Nem visszahúzódva és egymástól 
elszigetelve fogjuk a bajokat orvosolni, 
hanem szoros összetartással, országos

szervezettel. Közös munkával és el
tökélt szándékkal. *\ kedélyesség meg
szűnt. A pénzügyi kormány eddig va
lószínűleg azt hitte, hogy, mert az 
italmérő iparosok csendesek, hát jól 
megy a dolguk. Lehet még terheket 
rájuk rakni, adót és illetéket évről- 
évre emelni. Elbírják, hiszen virágzó 
üzletük van. És ezt a balvéleményt 
azért alkothatta magának, mert az 
italmérő-iparosok nagyon csendesek 
voltak eddig és jámbor türelemmel 
viselték a rájuk rakott közterheket.

És ez az állapot meg fog szűnni. 
Meg fogják azt szüntetni maguk a 
szaktársaink szoros összetartással és 
célirányú szervezkedéssel. Aki annyi 
közterheket visel, mint az italmérő
iparos, annak legalább van annyi meg
szerzett joga is, hogy ezen terhek 
viselésére módot és eszközt s védel
met nyerjen. És ezeket az eszközöket 
célirányú törvényhozással lehet csak 
megteremteni. De ha a gyakorlati 
életnek ma már meg nem felelő tör
vény és szabályok módosítását az 
egyes egyén, vagy akár százan óhajt
ják, hát bizony szóba sem állnak 
velük. Ha azonban a feltétlenül jogos 
kivánalom az összesség nevében nyer 
elég hangos kifejezést, —  amint ez 
most a II. országos kongresszuson 
történik, akkor azt a mérvadó körök 
nem ignorálhatják. vagy legalább so
káig nem követhetnek strucpolitikát, 
hanem kénytelenek lesznek mihamarább 
az orvoslás munkájához hozzáfogni. 
65—70.000 italmérő-iparosról van szó, 
kik rengeteg összegeket fizetnek az 
államnak közvetlenül és közvetve a 
bortermelő, sör- és pálinkafőzde utján.

És az ilyen »adóalanyt« csak addig 
lehetett ignorálni, amig csöndes visz- 
szavonultságban hallgatott és tíirt.

De ennek végére jutottunk.
A II. országos kongresszus jogos 

védelmet fog követelni!
És éppen azért üdvözöljük szaktár

sainkat a szeptember 4-én Szabadkán 
tartandó II. országos vendéglős-kong
resszus alkalmából és kívánjuk, hogy 
siker koronázza derék munkájukat.

— cs.

A félrevezetőknek.
A „Vendéglősök Lapja1* f. évi augusz

tus hó ő-ikiszámában „Ravasz fondor
lat !“  „Álkongresszus készül" i Pécs ellen 
Szabadka) címek alatt oly tartalmi! 
cikk jelent meg, a Szabadkán f. évi 
szept. hó 4 napján általunk rendezendő 
kongresszus és annak rendező bizott
sága ellen, amelyet szó nélkül nem 
hagyhatunk.

A rendező-bizottság a mai napon 
tartott ülésében tárgyalás alá vette e 
támadó cikket és felháborodását fejezte 
ki a cikkben foglalt rágalmak és főleg 
a benne hemzsegő faragatlan kifejezé
sek felett. Szomorú d o log , ha a Pécsett 
tartandó vendéglős kongresszus avagy 
annak vezetői különféle rágalmakkal, 
„csalárd‘% „eontra ipartársulat11. ..uj 
trükk", „ravaszság", „aknamunka11. 
„svindli11, stb. kifejezésekkel feldíszített 
cikkel vezetik be és kezdik meg 
kongresszusi működésűket.

E sértő kifejezésekre és a cikkben 
foglalt rágalmakra hasonló fegyverrel 
nem felelünk. Megfelelő választ fog 
kapni e lap és a Pécsett rendezendő 
kongresszus az általunk rendezendő 
kongresszustól. Már most bejelentjük 
összes szaktanainknak, hogy e táma
dásokat a kongresszusunk tárgyai közé 
felvettük és, hogy a támadások feletti 
döntéstés azok miatt szerzendő mikénti 
elégtételvevést a kongresszusunkra 
bízzuk.

Addig is kérjük összes szaktársainkat, 
hogy ily támadásokra és hasonló rágal
makra ne reagáljanak már azért sem. 
mert köztudomású dolog, hogy a Pécsett 
tartandó kongresszus legfeljebb „ven
déglősök'1 évi közgyűlése lehet.de nem 
az összes szaktársak: „a vendéglősök, 
szállodások, kávéháztulajdonosok, és 
kocsmárosok11 országos kongresszusa, 
amely a múlt évben Budapesten tar
totta első országos kongresszusát és 
már ez a budapesti első kongresszus 
elhatározta, hogy az idei kongresszusát: 
a II. országos kongresszust, Szabad
kán fogja megtartani.

Még csak annyit jegyzünk meg. hogy 
a múlt évi I. kongresszus Budapesten 
szeptember 3-ától 5-éig tartatoit meg. 
mi pedig ez évben szeptember 4-ikére
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rendezzük, vagyis ugyanazon a napon 
tartjuk meg a II. kongresszust, mint 
amely napon megtartatott az első. Ez 
igazolja legjobban, hogy ha bárki 
rendez contra-kongresszust, ez acontra 
nem mi vagyunk, mert mi még az 
időpontban is nem térünk el arról az 
útról, amelyen megindultunk.

Mi is kérjük szaktársainkat: óvakod
janak a rágalmaknak felülni, mert mi 
a kongresszust minden körülmények 
között f. évi szept. 4-én megtartani 
fogjuk.

„A  szabadkai vendéglősök, szállodások, 
kávéháztulajdonosok és  kocsm árosok e g y le te "
választmányának f. é. aug. 12. üléséből.

Szempontok.
u.

Múlt cikkünk fejtegetése azon tételt 
igyekezett bizonyítani, hogy külön 
tömörülésünket úgy az általános viszo
nyok fejlődése, mint érdekeink legrész
letesebb védelme parancsolólag meg
követelik.

De sokkal világosabban és tisztábban 
tárul elénk e szükségesség, ha azt 
fontoljuk meg, hogy minő várható elő
nyök és közeleső haszon származnak 
az eszme megvalósításából.

Gondolja csak meg ki-ki, hogy ven
déglős lévén, hány oldalról szorul 
védelemre? Első sorban az államnak 
növekvő igénye az adóztatás terén; 
azután az administrátió huza-vonája, 
mely miatt az egyes vendéglős tetemes 
áldozatokkal járhat csak el sikerrel saját 
ügyében. A sok ellenőrző és sokféle 
hatóság . . .  ez mind nyomás alatt 
tartja a vendéglösséget. Azonban, ha 
a vendéglősök egy nagy testületet, 
egységet képeznek, úgy hatalmas er
kölcsi erő áll mindig minden egyesnek 
védelmére. Igazságtalanság, bántalom 
senkivel sem történhetik, mert ez eset
ben az egész vendéglősség mint egy 
ember ált ott a bántalom memóriására.

Központi szervezettel bírván, a ven
déglősség óhajai, panaszai, hasznos 
eszméi mind gyors kiforrást nyerhet
nek s az egységesített vendéglősség 
ereje elegendő erkölcsi sulylyal bir 
annak gyors keresztülvitelére.

Csak ily módon érkezhetik el az 
az ideális idő, midőn nekünk külön 
lapunk, külön gyáraink s teljesen 
intenzív és zárt társulatunk lesz.

Csak nézzünk széjjel. Már körülöt
tünk pincérek, munkások, kiszolgálók, 
kik emberileg egyek velünk, de a más 
rend társadalmi helyzete szerint hoz
zánk vannak kötve, mint szervezett 
egység állnak készen érdekeik védel
mére. —  Csak éppen még mi vagyunk 
hátra.

Az emberek az elemek összes erőit 
lekötötték már maguknak; a molnár 
a pusztító folyó vizét befogja malma 
hajtására: a tudós a viz, a tűz és vil
lany erejét átszolgáltatja az üsszembe-

riség boldogulására . . . csak éppen a 
legközelebb eső erőket hagyjuk parla
gon?

Kartársak! Ez az erkölcsi erő ben- 
Dünk külön-kiilön van elhelyezve, 
mely szétaprózva keveset ér. Tegyük 
ezt össze s úgy a legközelebb fekvő, 
a bennünk rejlő és leghatalmasabb 
erőt nyertük ingyen, legnagyobb s 
legegyénibb hasznunkra.

A számítás igen könnyű. Ha 10000-en 
leszünk, úgy az egyes egyén saját ere
jének odaajándékozasával 9999-nek az 
erejét nyerte s még hozzá visszakapja 
a magáét is.

Ezen tán érdemes egy kissé gon
dolkodni.

Szakiár sainkhoz!
A korlátlan italmérésre jogosított ven

déglősök közt a nagyvendéglősök pöífesz- 
kedöen, oly kicsinylöen néznek a kis 
vendéglősökre, amit azok ugyan nem 
érdemelnek meg. Elég hosszú időn át 
volt iparunk sorsának vezetése és irá
nyítása a „nagyok11 kezébe letéve, de 
sajnos, semmit, de semmit nem^birnak 
felmutatni, hogy tettek volna valamit 
iparunk érdekének előmozdítására vagy 
annak fellenditésére.

Ezáltal iparunkban a nehézségek, 
amelyeket még csirájukban lehetett volna 
elfojtani, annyira elharapództak, hogy 
már-már legtöbbjeinket, kik becsülettel 
(von piekauf) tanultuk iparunkat, fe
nyegetik és a tönk szélére kergetik. Azért 
mélyen tisztelt nagyjaink ne is vegyék 
önök rosznéven, hogy az iparunk javára 
és annak előmozdítására irányuló nioz- 
galmat, mi vettük a kezünkbe Össz
pontosulva egyesült erővel, kell dolgoz
nunk, ha célt akarunk érni, nem 
pedig amit Péter épit, azt Pál lerombolja.

Haladjunk előre és akadályozzuk meg 
azon káros és természetellenes konknr- 
renciát, amit szatócsok, pálinkamérők, 
pincekimérők stb. slb. gyakorolnak ve
lünk szemben, ahelyett, hogy két pártra 
szakadjunk, melyek lényegükben ugyan
azonosak és tesvéri együttműködésre 
volnának hivatva. A „nagyokat4* ne 
vezesse a közligyekben a személyes hiú
ság, a dicsvágy és előkelőség, mert ők 
is vendéglősök épugy, mint az általuk 
annyira lenézett kisebb vendéglős. Hiszen 
sok esetben láthattuk már hogy kicsi, de 
fegyelmezett csapattal hadosztályok fölött 
is arattak már babérokat. Talán a 
szerencse vezérli majd a zord hullámoktól 
csapdosott kis csónakunkat, mely sze
rencséből párt állás nélkül ki fogják 
venni a maguk részét a „nagyok11 épp
úgy, mint az általuk lenézett „kicsik4-.

Tehát a haladás és józan törekvés 
nevében kérem minden szaktársamat, 
hogy ha a fontos ügy kiviteléhez segéd
kezet nem bir nyújtani, legalább kárt 
ne okozzon.

Mert ne felejtsék el, hogy nem 
egyesek, hanem összmindnyájunk érde
kéről van szó, kik ha a kitűzött célt

elérhetjük, mindnyájan boldogulhatunk 
és megss-ünik a végrehajtó lélekharang
jának velötrázó zúgása.

Mindebből kifolyólag gyerünk minél 
többen Szabadkára a kongresszusra és 
alapítsuk meg országos szervezetünket.

Egyesülésben van az erő, összetar
tásban a hatalom!

Gömbös Lajos.

A szabadkai kongresszus 
programmja:

A H-ik orsz. kocsmáros kongresszus 
és a kapcsolatos zászlószentelési ünne
pélyt a » Szabadkai szállodások vendég
lősök, kávéháztulajdonosok és kocsmá
rosok egylete« szeptember 4-én a kö
vetkező "sorrend mellett tartja.

I.
Szeptember 3-án: Egész nap érkezés, fo

gadás a pályaudvaron. A kongresz- 
szusi tagok elszállásolása. (Főrendező 
Székely Márk. Rendezők: Varga Hor
gost Béni, Szekulics József, Orcsics 
Balázs, Balogh Árpád, Vukov István 
és Budincsevics Simon.)

Este 8 órakor ismerkedési estély a „Bárány
szálloda éttermében.

Szeptember 4-én: Délelőtt «  órakor zászló
szentelés és ünnepélyes mise a Szt- 
Teréz templomban.

Délelőtt lOVs órakor a II. orsz. kocsmáros- 
kongresszus megnyitása a Hungária 
szálloda nagytermében.

Délben \lh  órakor. Társas ebéd a Pest
szálloda éttermében.

Este 8 órakor. Hangverseny és táncvigalom 
a Pest szálloda nagy termében.

II.
A  zászlószentelési ünnepély 

s o r r e n d je :
1. Reggel 6 órakor, a szabadkai tűzoltó zene

kar ébresztője.
2. Reggel 81 2 órakor. Gyülekezés a Pest-szál

loda dísztermében a .Szabadkai szál
lodások, vendéglősök, kávéháztulaj
donosok és kocsmárosok egyletének" 
zászlószentelési ünnepélyére. (A zászló
szentelési ünnepély főrendezője 
Domszky Antal egyleti alelnök, ifj- 
Kelemen János, Horváth Deszö, és 
Fekete Dénes.) Küldöttség menesztése 
a zászlóanyákért és ezek üdvözlése. 
Zászlódiszanya: Dr. Bíró Károlyné 
úrnő; zászlóanyák: idsb. Kecskés 
Antalné és Vass Ádámné úrnők.

3. Délelőtt 9 órakor. Zászlószentelés és ünne
pélyes mise a szabadkai szt -Terez 
templomban. A zászlóanyák és dísz- 
elnökök szögbeverése.

4. Délelőtt 10 órakor. A felszentelt zászló
visszavitele a Pest szálloda kis ter
mébe és itt a szegbeverés egész nap.

5. Délután 2 órakor. A zászló ünnepélyes
elhelyezése és ünnepi beszédek a 
Pest-szálloda dísztermében; tartják 
dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár, 
országgyűlési képvisefö ur és Varga 
Károly országgyűlési képviselő ur 
diszelnökök.

6. Délután 2‘ 2 órakor. Társas ebéd a Pest
szálloda termeiben.

7. Este 8 órakor. Hangverseny és táncyiga-
lom a Pest szálloda nagytermében.

A hangverseny műsora és a táncrend 
a helyszínen fognak kiosztatni.

Az ünnepély utáni folytatólagos szeg
beverés minden nap a Pest-szálloda 
kistermében egész napon át végezhető.
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A kongresszus sorrendje:
1. Délelőtt 10V2 órakor. A kongresszus

megnyitása a Hungária-szálloda nagy
termében .

a) Megnyitó beszéd. Tartja: Szuvájdzsits 
Obrád egyleti elnök

bi A kongresszus megalakulása, elnökök és 
jegyzők választása és az ügyrend 
megállapítása.

£•) Küldöttség menesztése a diszelnök urakért
di Megnyitó beszédek Hock János és dr. 

Mukics Simon diszelnök urak által.
2. A tanácskozás megkezdése.
3. A hazai „Szállodások, vendéglősök, ká

vésok és kocsmárosok országos szö
vetsége-  megalakítása, az alapszabá
lyok megállapítása és az ideiglenes 
bizottság megválasztása.

4 Egyéb indítványok.
5. Bezáró beszéd.

öleghivö. A szabadkai vendéglősök 
ipartásulata ezúton is meghívja a 
szaktársakat a Fi. országos vendéglős,- 
szállodás,- kávés- és kocsmáros kon
gresszussal kapcsolatosan szeptember 
hó 4-én tartandó zászlószentelési- 
ünnepélye, mely hangversennyel és 
táncvigalommal lesz egybekötve és 
kérve a szaktársakat, hogy családtag
jaikat, fiaikat és lányaikat is hozzák 
magukkal A hangversenyt a szabadkai 
vendéglősök családtagjai rendezik.

A Budapesti Kocsmarosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége 
VII., Almássy-tér 9. sz. a. van.

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye ezentúl kizárólag a 
„fogadó'-1 utján közöltetik. Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.

A legközelebbi társas összejövetetek 
'uzsonnák) sorrendje-. —  Szept. 6-án: 
ozv. Pauschert Mihályné vendéglő
jében, IX., Liliom-utca 9. -  Sz»pt. 
13-án: Relcker A'áro/ynn/,Nagydiófa-u. 
Í9. —  Szept. 20-án : Csillag Ármin 
vendéglőjében, VII., Rottenbiller-u. 21. — 
Szept. 27-én: J*kucs Jánosnál, II., 
Krisztina-körut 109. (Déli vasúthoz járó 
villamos kocsin). —  Okt. 4-én: özv. 
HalászMártonné vendéglőjében, Kő
bánya, Felsőpálya-utcza 3. (Kápolnatéri 
villamossal a Ligetiérig.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A bajai ipartársulat megalakulása.
Mint előző számunkban jeleztük, ba
jai szaktársaink e hó 12-én megala
kították a »Bajai vendéglősök, kávé
sok és kocsinárosok* ipartársulatát 
az e célra egybehívott közgyűlésen. A 
tisztikart következőképpen állították 
össze. Elnök: Deutsch Mátyás, alelnö- 
kök: Preimayer Pál és God ár Lajos, 
ügyész: dr. Kelemen József, titkár s 
jegyző: Agai Emil és pénztáros: 
/.zvéig Mór. — /.lek Henrik ideigl. 
einök átadja az elnöki tisztet az ríj 
elnöknek, ki azt lelkes beszéddel vette 
át és rámutatott a szervezkedés szük
ségességeire. — Ezután a választ
mányt alakították meg. Beválasztattak : 
Dobszay István, Ellő Miklós, Grünhut 
Gábor, Hausler (íyörgy, Heinbürger 
József, Hirschler Henrik, Horváth Já
nos, Jakab Márton. Mátyay Ignác, Pock 
Ferene, Skallát Dénes, ’ Trafikant Ká
roly és Zieh Henrik. Alapitó tagokul 
beléptek és 50—50 kor. befizettek: 
Deutsch Mátyás, Ágai Emil, Ellő Mik
lós, Godár Lajos, Grünhut Gábor, 
Hansler György, Horváth János, Jakab 
Márton. Lengyel Sándor, Lusztig Ig
nác, Preimaier Pál, Skallát Dénes, 
Trafikant Károly és Zich Henrik.

A szabadkai kongresszusra a köz
gyűlés í j  küldöttet választott.

Rendkívüli közgyűlés. Az »Aradi
pincér segélyzo és elhelyezd-egylete aug. 
5-én Horváth Lajos elnök vezetése 
alatt rendk. közgyűlést tartott. A köz
gyűlés tárgyai: tiszteletbeli elnök vá
lasztás és a tisztikar kiegészítése. 
Tiszteletbeli elnöknek Schuch Ferenc 
vendéglős szaktársunkat választották 
meg. Pénztárnok lett: Unterreiner 
Vince, ellenőr: Uray Ödön, a választ
mányba választatott: Singer Károly, 
Kravár Imre, Nyerges Ferenc, Bak 
Vilmos és Hajnal Károly. Irodaveze
tővé Friedlander Náthánt választották. 
A pincérség anyagi helyzetének ja
vítására elhatározta a közgyűlés, hogy 
emlékiratot terjeszt a vendéglős-kocs- 
máros ipartársulat elé. Lübeck Her
mán főpincért, 40 évi pincérségének 
jubileuma alkalmából az egylet örökös 
tagjának választották. — Az elnöknek 
eddig kifejtett eredményes működé
séért elismerést és köszönetét szava
zott a közgyűlés. Gundel János buda
pesti fogadóst 50 évi vendéglősi jubi
leuma alkalmából táviratilag üdvözölte 
a közgyűlés s mint az egyesület disz- 
tagjának díszoklevél kézbesítését ha
tározták el. A közgyűlés egy felebbe- 
zési ügynek elintézése és a hatósági 
kiküldöttnek köszönet szavazása után, 
véget ért.

Jegyzőkönyv. Felvétetett az Aradi 
pincérsegélyző és elhelyező egylet 1907 
aug. hó 13-án megtartott választmányi 
üléséből.

Jelen voltak. Horváth Lajos elnök, 
Schvartz Ferenc sz. v. bizottsági tag, 
Szabó Lajos, Nevjelik József, Huszka 
József, Kravár Imre, Sehonnan István, 
jegyző, Kaiser Albert, Bach Vilmos, 
Malvurf Gerson, Hutyán Kálmán. Frid- 
lánder Náthán.

A választmány a múlt ülés jkönyvé
nek hitelesítésére Huszka József és 
Nevjelik József tagokat kérte föl. — 
Következett a tárgysorozat: —

1. Havi számadás előterjesztés. El
nök. a pénztárnok elfoglaltsága miatt 
előterjesztést tesz a múlt havi bevétel 
és kiadásról. A választmány az elszá
molást tudomásul veszi.

2. Tagok felvétele. A választmány 
tagokul felvette: Maver Károly, Kun 
Szabó József, Horváth József Back 
Vilmos és Újhegyi Istvánt.

3. Az egyleti iroda ügyében a választ
mány egyhangúlag elhatározza, hogy 
az irodát működésbe helyezi azzal, 
hogy e hóban befolyt jövedelem az 
irodavezető fizetését képezi. A rendes 
ügymenet szeptember 1-én kezdődik. 
A választmány azután meghatalmazást 
ad az elnöknek, hogy az iroda veze
téséhez szükséges nyomtatványokat és 
hirdetéseket rendelje meg.

4. Kérvények elintézése. Elnök je- 
jenti, hogy a volt pénztárnok Mayer 
Károly, segélyt kér. A választmány 
Mayer Károlyt kérelmével elutasítja, 
mert nem látja segélyre való jogosult
ságát igazolva, de jelenleg nincs is 
segélyre szorulva. Sehonnan István 
titkár bejelenti, hogy Mayer Károly 
pénztárnok az egylet pénztárát mind 
ezideig nem adta át. A választmány 
utasítja az elnököt, hogy hívja fel 48 
óra alatti átadásra, ellenesetben tegye 
meg a szükséges lépéseket.

5. Indítványok: Elnök indítványozza, 
hogy az egylet a tagok részére szak 
és helybeli lapokat rendeljen, úgy 
amint ezt az alapszab. 32 §. 2 pontja 
is előírja. Egyben előterjesztést tesz 
egy hivatalos lapra nézve. A választ
mány meghatalmazza az elnököt, hogy 
a « Fogadó* cimü lapot értesítse, hogy 
az egylet h ivatalos lap jává  válasz
totta és a •Fogadórt-ra, valamint a
M. V. és Kávés Iparra, nemkülönben 
a helybeli «Aradi Közlöny*) és «Arad 
és Vidékén-re az előfizetést illetőleg 
intézkedjen.

Elnök indítványozza továbbá, hogy 
miután a diszokmányok elkészültek, 
egy küldöttség választassák, amely 
Schuch Ferenc t. elnök urnák a disz- 
okmányt átadja. A választmány a kül
döttségbe Unterreiner Vince vezetővel 
Unger Félix, Schorman István, Uray 
Ödön és Fridliinder Náthánt válasz
totta meg.

Végül az elnök az alapszabályok 33 § 
értelmében egy jogtanácsos választásír 
indítványozza A választmány egyhanj 
gulag dr. Szegd Hugó, ügyvéd ura
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választotta az egylet jogtanácsosává, 
miről értesíteni az elnököt bízta meg.

Több indítvány nem lévén, elnök 
megköszöni a tagok megjelenését és 
az ülést bezárja.

Schorman István Horváth Lajos
titkár. elnök.

A pécsi közgyűlések.
Szeptember I I—13.

A « Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége* és a «Sz. V. K. P. K. 
Orsz. Nyugdijegyesületé»-nek é. r. 
közgyűlései, valamint a kapcsolatos 
ünnepségek szeptember hő í r  és iS-án 
Pécsett a következő rendben és tárgy- 
sorozattal tartatnak:

Program m.
Szeptember 11 (szerdán) reggel 7 óra 50 p.-kor 

Bpestről (kel. p. u.) indulás. Pécsre 
érkezés 12 ó. 40 p. Fogadtatás és el
szállásolás.

Délben ÍVs órakor étkezés étlap szerint a 
„ Vadember* fogadóban.

Délután 4 órakor az Orsz. Nyugdíj egyesület 
X. é. r. közgyűlése a városháza nagy
termében.

Szeptember II-én iCsötörtókon) reggel V28 
órakor gyülekezés és reggelizés Súgás 
Miksa .Otthon* kávéházában.

Reggel 8 ó. A pécsi v.-ipartársulat uj dísz- 
zászlajának fölszentelése a belvárosi 
templomban.

Délelőtt 10Vs ó. a M. V. Orsz. Szövetségé
gének VII. r. é. közgyűlése a város
háza nagytermében.

Délután 2 ó. Diszebéd a Nádor fogadóban.
Délután ó ó. A püspöki székház és Littke- 

l'éle gyár megtekintése.
Este 7 ó. díszkivilágítás és Díszelőadás a 

kiállítás területén és a kiáll, színkör
ben.

Szeptember 13 (pénteken) reggel 8 ó. regge
lizés Kádár István Hóval kávéházában.

Reggel 0 ó. a pinccrtanoncszakiskola meg
nyitása a belvárosi fia iskola díszter
mében.

Délelőtt 10 ó. a pécsi v.-ipartársulat reg
gelije Szigethy Ede Arany hajó fogadó
jában.

Délben 10 ó. Ebéd a „Vadember* fogadóban, 
étlap szerínL

Délután '2 ó. a .Vadember* fogadó elől 
kirándulás a Tettyére és a Zsolnav 
gyárba.

Este 7 ó. a pécs-vülányi borok bemutatása 
a kiállítási borkóstolóban.

Jelentkezéseket a fogadóbizottság 
irodája (Pécs, Kiállítási iroda) folyó 
évi szeptember hó 5-ig fogad el.

A Pécsett rendezendő ünnepségek, 
valamint az elszállásolás és a kiállítás 
3  napi látogatásának költségeihez a 
jelentkezők 3 0  {harminc ) koronával já 
rulnak.

Tárgysorozat
Az országos nyugdijegyesület közgyűlésén:

1. Közgyűlési megnyitó beszéd (Bokros 
Károly elnök).

2 . Határozatképességmegállapítása: szavazó
lapok, mebhatalroazások beterjesztése.

3. Jelentés az igazgatóság évi működéséről 
(dr. S<-tli Ödön jogtanácsos).

4. Felügyelő-bizottság jelentése (Francois 
Lajos felügyelő-bizottsági elnök).

•V Költségvetés és zárszámadások tárgyában 
határozathozatal.

6. Elnökválasztás.
7. Két alelnök és 12 igazgatósági tag válasz

tása.

8. A felügyelő-bizottság 6 rendes és 3 pót
tagjának megválasztása.

9. A jövő évi közgyűlés helyének ̂ megálla
pítása.

10. Alapszabályok módosítása.
11. Indítványok tárgyalása. (A közgyűlésen 

csak azon indítványok fognak tárgy altatni, me
lyek szeptember hó 3 ig a központi irodába 
beküldetnek.)

Napirend:
A M. V. 0. szövetsége közgyűlésén.

I A közgyűlés megnyitása.
11. Az évi jelentés.
Ili A szakosztályok jelentései.

a) a nyugdij-egyesület jelentése ;
b) a tanoncügyj szakosztály jelentése:
c) a közvetitésügyi szakosztály jelentése:
d) azidegenforgalmiszakosztályjelentése.

IV. Számadás az 1906/1907. szövetségi évről.
V. A felmentvény feletti határozat.

VI. A központi igazgatóság előterjesztése.
VQ Indítványok tárgyalása *
VDI. Az 1908. évi közgyűlés helyének meg

határozása.
A közgyűlés sorrendje:

. A közgyűlést a szövetség elnöke, akadá
lyoztatása esetében a helyettes elnök nyitja meg. 
(Alapszabály 7. §.)

2. A közgyűlésen minden szövetségi tag jo
gosítva van cselekvőleg résztvenni. Vendégek 
a közgyűlésen megjelenhetnek, azonban külön 
helyet foglalnak el és a tanácskozásban részt 
nem vehetnek. (Alapszabály 7. §.)

3. A közgyűlés — tekintet nélkül a megje
lent tagok számára — határozatképes Határo
zatok viszonylagos szótöbbséggel hozatnak 
(Alapszabály 7. §.)

4. A közgyűlésen csak olyan ügyek tárgyal
hatok, melyek napirendre vannak tűzve. A 
napirendre tűzött ügyek az előadók előterjesz
tése alapján és sorrendben tárgyaltatnak. 
(Alapszabály 7. §.)

5. Akik felszólalni kívánnak, kötelesek előbb 
a jegyzőnél feliratkozni s csakis a feljegyzés 
sorrendjében szólhatnak. Ugyanazon tárgyhoz 
csak egyszer és tiz percig szabad szólani. A 
napirendhez szólni, személyes kérdésben vá
laszolni, vagy indítványt visszavonni bármikor 
lehet. Az elnök és az előadó bármikor felszó
lalhat

6. Az elnök a szólót — szükség esetében — 
megintheti, rendreutasithatja, vagy tőle a szót 
megvonhatja. A vita bezárása után az elnök 
elrendeli a szavazást.

7. A vita bezárására irányuló indítványt, 10 
tag írásbeli kívánságára, az elnök szavazás alá 
bocsátja.

8. A szavazás felállás által történik. Kétség 
esetében elleupróba alkalmazandó s ha ez sem 
vezetne eredményre, akkor az elnök elrendeli 
a névszerinti szavazást.

«A  Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetséges közgyűlésével kapcsolatos 
ünnepségeken résztvenni jogosultak:

a) a «Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége® tagjai;

b) a nyugdijegyesület önálló üzlettel 
biró tagjai;

c) a közgyűlésen résztvevő egyesü
letek és választmányok igazolt kikül
döttei :

a) az a—c alattiak családtagjai; 
e) akik a rendező bizottság által 

meghivatnak.
A  d) és e) alattiaknak a vonatkozó 

házszabályok szerint a gyűléseken ta
nácskozni joguk nincs.

"A napirendre tartozó indítványok és javas
latok az indoklással együtt Írásba foglalva a 
központi igazgatóság határozatához képest. 
legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a közponi 
igazgatósághoz (Budapest IV., Ferenc .Tózsef- 
rakpart 16) beküldendők.

Az orzságos Nyugdijegyesület tag
jai sorába Delfin Samu utján újabban 
a következők léptek be: Szende Gáspár 
Ruttka 1000, Titz József Kassa 1000. 
Kauba Lajos Kassa 1000. Kentner Já
nos Kassa 1000, Tapler József Budapest 
800, Palavestra György Budapest 1000.

Panasz. Vettük a következő sorokat. 
Tek. szerkesztőség! Az országos nyug- 
dijegyesületnek Delfin ur taggyüjtő által 
még ez év elején tagja lettem, és pedig 
2000 korona nyugdíjigénnyel. A belé
pésemet illetőleg azonban még három 
hónap múlva se kaptam semmiféle ér
tesítést, úgy hogy az időközben újból 
megjelent Delfin urnák kijelentettem, 
hogy ily hanyagul vezetett egyesület
nek nem kívánok a tagja lenni. De 
Delfin ur megnyugtatott, hogy ő majd 
rendezi az ügyet, amire kéthavi tagsági 
dijat is kifizettem. Mindez pedig még 
április-ban történt, de én máig se 
kaptam semmi hivatalos értesítést, s 
azt se tudom, hogy a kifizetett 4(i 
koronámmal mi lett ? És mégis csodál
kozunk, hogy a mi drága és féltett 
nyugdíj egyletünknek oly kevés a tagja.

Balázs János 
A békéscsabai vasúti vendéglő 

föpincére.

SZAKOKTATÁSUNK.

(Két közlemény.)

Mind hangosabbá válik szakköreink 
ama kívánsága, hogy az italmérési ipari 
képesítéshez kell kötni és ezzel termé
szetesen az az óhaj nyer kifejesést, 
hogy ezen iparág terén is szűnjék meg 
a «szabad ipar.» A  szabad ipar fogalma 
egyidejűleg nem azt jelenti, hogy bol
dog-boldogtalan italmérést nyithasson. 
Az erkölcsi megbízhatóság, mint egye
düli alapfeltétele az italmérési engedély 
elnyerésének, nem elég. Aki erre az 
iparágra lép és italmérést, vendéglőt 
vagy kocsmát nyit. mutasson ki egy 
kis gyakorlatot is. Legalább két évi 
gyakorlathoz kell kötni a képesítés 
kimutatását és itt még nem is szólunk 
valamelyes nagyobb képesítésről.

A  szakértelem hijján nyitott üzlet a 
véletlenségre van bízva. Az emberek 
még hisznek a szerencsében és ugyan
csak szerencsét próbálnak. Ámde ev. 
amolyan alapnélküli fogalom, amire 
bizony semmit sem lehet fölépiten . 
És igy igen sok ekzisztencia megy 
tönkre. Igen sok család veszti el az 
üzletbe fektetett kis pénzecskéjét. E ' 
az állapotot a kincstár elősegíti, meri 
annak pénzügyi érdeke megkívánj1 
hogy minél több italmérési-engedé!y 
menjen ki.

Innen van, hogy az italmérési ipar 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg miódtg 
jobban sülyed. Anyagilag azért, mert 
mindenki lehet italmérő, lehet vendég
lős s igy az elszaporodás m essze 
haladja túl a közszükségletet. Innen 
fejlődik a tisztességtelen verseny, mely
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ma már tisztán kapitalista-vállalko
zássá fejlődött. Aki tőkével nem birja, 
az ebben a versenyben alámerül.

Az erkölcsi hanyatlást társadalmi 
szerr.poi tból bíráljuk és nem egyéni 
karakter szempontjából. A társadalmi 
hanyatlás az egész iparra kiható Nincs 
meg ma a koesmárosnak, vendéglősnek 
az a társadalmi tekin élve. ami még 
csak két évtizeddel ezelőtt volt. És 
ennek oka az italrnerésben lábrakapott 
korlátlan és «szabad» ipar.

Ha tehát szakoktatásról beszélünk, 
akkor az a meggyőződés vezérel ben
nünket, hogy a gyakorlati képesítés 
mellett egy kis elméletire is van szük
ség és pedig egy kis intelligenciára, 
egy kis általános műveltségre is. És 
erre kell nevelni a mai nemzedék if- 
jait, kik a vendéglős-kávésipar terére 
lépnek. Ezek az ifjak lesznek hivatva 
az öregeket felváltani és folytatni a 
mi mesterségünket ott. ahol azt az 
öregek elhagyták. Ezek szakképzése 
tehát egyik előfeltételét is képezi a 
vendéglős-kávés ipar képesítésének 
kimutatásához.

A horvát-szlavon-vendéglősök és 
kávésok ezév tavaszán Zágrábban tar
tott kongresszusukon az a kívánság jutott 
kifejezésre, hogy erre a pályára csak 
olvanok bocsájtassanak, kik a közép
iskola legalább négy osztályának el
végzését képesek igazolni. Ez a kíván
ság, ha egyhamar nem is fog teljesülni, 
azért mégis nagyon kedvező tünetnek, 
nagyon dicséretes törekvésnek és na
gyon helyes gondolkodásnak kell mon
danunk. Mert abban az a becsületes 
szándék van kifejezve, hogy ebbe a 
mi iparunkba egy kis műveltséget és 
egy kis intelligenciát kell belevinni, 
hogy a jövő vendéglős-kávés társadalom 
általános ipari pozíciója egyéni mű
veltségi tekintetben is emelkedjék. 
Tanulni nem szégyen. Általános és 
elméleti szaktudást szerezni pedig már 
ma is feltétlenül szükséges.

(Folytatása következik.)

Egy kis tükör.
Tíz és néhány év — dióhéjban.

Irta: Minden Tamás.

Még ugyan nem múlt el a nyár, de 
már szól neki a lélekharang. A boron- 
gós, hüs őszi napok, a hűl adózó leve
lek, mind egy-egy halálharang-kongás 
s mind a nyár elmúlását jelzik A ka- 
lendáriumi szám néhány nap múlva le
jár, azután a »kedves« évszak végkép 
elenyészik. Jobb is. Szeszélyes ideje 
senkinek se szerzett valami nagy örömet.

Mi ámbár, fogadós emberek, nemcsak 
a hüvöses fuvalmákból, s nem csupán 
a kalendáriumból értesülünk ezen idő
szaki változásról, hanem más utón is 
figyelmessé tesznek bennünket erre. 
Egy boszorkány-lakodalomhoz hasonló 
diszonans-hangok révén, melyek a bú
csúzó nyarat közvetlen megelőzőleg ren
desen és mindig egy és ugyanazon he

lyen hangzanak föl. A jóizlésü ember 
fülét bántó eme hangok a vendéglősök 
kongreszusa és közgyűlései erdekeben 
intéztetnek. melyek rendesen a nyárutói 
időszakban szoktak iartatni. A céljuk 
az volna ezen jajveszekelésszerü han
goknak, hogy a he yzetük soisa fölött gon
doskodni akaró vendéglősök közt szintén 
diszonáncia legyen és ebeseknek ér
deke az általánosságéval szemben ér
vényesüljön.

A nyári évszak elmúlását jelentő 
eme furcsa zenét különben egyik ismert 
»szaklapunk.« a Hu lapesten megjelenő 
»Vendégl. Lapja« rendezi, fenti célból 
és azért, hogy a budapesii úgynevezett 
nagy ipartársulalnak hízelegjen vele. 
Nevezett lap ugyanis ezen ipartársu 
latnak a hű kis házi állata és mint ilyen, 
hűségét kívánja azzal tanúsítani, hogy 
a másik (Budape-ti vendég ős és kocs
mát os) ipartársulatot holdvilágnak nézi.

Ilyen furcsa zenés előjáték vezeti be 
tehát a nyár elmúlását, ilyen bo
szorkány hangok előzik ineg és haran
gozzák be ugyan repedt haranggal 
—  enyhe napsugaras őszelejére eső 
országos vendéglős-kongreszus és köz
gyűléseket. Aki htja és hallja mindezt, 
nem csodálkozik az idők változásán és 
azon. hogy a nyár, annyira siet itt 
hagyni ezt a kopott, földi természetet.

Amikor még senki se tudott rólunk.

T íz és néhány év elölt még senki 
se tudott rólunk. Sem szakfársadalmunk, 
sem a nyilvánosság. Mert nem szere
peltünk sehol — nem vettünk részt 
semmiben (dacára, hogy a legvér
belibb társadalmi nép vagyunk) Csak 
magunknak éltünk. Azt ösmertük, az 
ösmert csak bennünket, akivel az üz
letfalakon belül találkoztunk

Pedig akkor már forrott a társada
lom. Az a rend, amelybe az ősidőkben 
készült törvények sorozták a foglalko
zási ágakat, mindenütt bomlani látszott. 
Az ősi rendet, a régi társadalmat egész 
uj alapra célozták fektetni a különböző 
és újabb reformakciók. S ez a nagy 
bomlási és átalakulási folyamat egészen 
uj rétegeket, uj osztályokat hozott f.»l- 
szinre — a régi társadalomnak isme
retlen rétegeiből Akiknek létét homály 
födte, egyszerre elismert osz'ályosai, 
tagjai lettek a megreformál* társada
lomnak.

Mondani se kell. hogy e nagy átala
kulás rugója a helyzetnek általánosan 
érzett roszabbodása volt. A neh-z hely
zet, a megélhetés kérdése mozdított meg 
mindenkit Kivéve a mi osztályunkat, a 
fogadós-vendéglős-iparághoz tartozókat, 
akiket sem u társadalmi nagy evolúció, 
sem eg’.éb mozgalmi körülménv nem 
tudott kihozni a sodrukból. így amig a 
többi osztályok, a helvzetjavitás kéitie- 
sében egyre több és nagyobb sikereket 
értek el, — a vendéglös-kocsmárosság- 
gal foglalkozók helyzetét a legrózsásabb- 
nak hitte mindenki. A pénzügyigazga
tóságok főfaktora: a mindenható kormány

is ebben a nézetben volt, amidőn a 
vendeglős-ipar rovására segített és eny
hített terhein a többi o*-ztályoknak 
Azonban igy van az mindig, mikor 
valaki semmi életjelt nem ad magáról, 
amikor valakiről semmit se tudnak.

Az első mozgalom.
Minden fának ága, lombja és virága 

van. A lomb az ágból, a virág a lomb
ból fakad. A vendéglősség liatal hajtása 
a pincerség. Csak természetes, ha az 
első lomb rügye a fiatal hajtásból, a 
pineér.-égböl fakadt.

Az országom nyugdijegyesület, illetve 
az országos pincér-egyesület eszméje 
képezte a mi első szak mozgalmunkat. 
Az eszmet a pincérség vetette fid, a 
mozgalmat is az tartotta ébren és a 
fundamentumot képező krajcárokat is ö 
gyűjtögette. Eleinte ugyan nem volt tiszta 
a helyzet képe a céít ibetöleg. Hogy 
t i. pincér-nyugdijegyesület-e, vagy orsz. 
pincér-egylet válik-e a mozgalomból ? 
Hogy a nagy szorgalommal elültetett 
magból egy e éktől teljesen elütő más 
fa nöjjöu ki, arra a kezdeményezők még 
csak nem is gondoltak. De kisérjük 
figyelemmel az események sorál.

Az első nyugdijegyleti mozgalom 
1893-ban iudult meg A mozgalmat a 
szegedi és szabadkai pincérség vezette 
és pedig Tóth Endre szegedi és Tóth 
Kálmán szabadkai föpincérek vezérle
tével. Ugyanezen évben már a gyűjtés 
is folyt s a krajcáros adakozásokhoz 
arányitva, mindkét helyen tekintélyes 
összeget eredményezett Közbeesett a 
szatmári pincéregylet zászlószentelése, 
melyet 1894-ben országos pincér-kong
resszussal kapcsolatban tartottak. Ez az 
első és jól látogatott kongresszus, mely 
a célt és mozgalmat precirozó fontos 
határozatokat hozott, az eszme terje
dését nagy lökéssel vitte előre.

A mozgalomnak országos vezetését 
1895-ben Szeged vette át. Ugyanezen év
ben, 1895. szeptember 9— 10-en ren
dezte a szegedi pincéregylet a II. ama 
nevezetes kongresszust, amelynek magas 
szinvonalusága és komolysága a jelen- 
volt felsőbb körök és a sajtó képvi
selőit is bámulatba ejtette. A kongresz- 
szus nagy anyagának földolgozója és a 
kongresszus előadója Tóth Endre volt. 
Ugyancsak a kongresszus előadója: Tóth 
Endrének nagy gonddal összeállított s 
a kongresszusi jegyzőkönyvnek is na
gyobb részét tartalmazó müvéből tet
szik ki tisztán az eddigi mozgalom
nak tükre. A mozgalom ugyanis első
sorban egy országos pincér-egyesületet 
célozott, inig az országos nyugdijegye
sület annak csak kiegészítőjét képezte 
volna: úgy, amint erről a szatmári 
kongresszuson is határoztak.

Vendéglős, pincér-nyugdijegyesület.
Az egyesület ebben az alakjában egy 

tisztán szemlélhető vázlatban lelt bemu
tatva a szegedi kongresszuson, a helyesen 
megjelölt céllal, a kiviteli, a kezelési 
és az idetartozó összes kérdések pon
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tos megállapításával. A kongresszus 
azonban más állást f  'gla.lt e l ; az 
előzi szatmári kongresszus határo
zatait hatályon kívül helyezte s az 
országos pincér-egylet mellőzésével a 
pincérek és vendéglősök országos 
nyugdijegyesülete mellett döntött. Ezzel 
természetesen a vendéglősök is bevo
nultak az egyesületbe és igy lett a cél
ját előre nem isméit mozgalomból és 
a tervezett orsz. pincéregyiet illetve 
orsz. pincér-nyugdijegyesü et helyett 
pincérek és vendéglősök országos intéz
ménye.

Ez a cim ugyan pincér és ven
dég ős nyugdijegyesület — nem volt 
még végleges. A szegedi kongresszusból lé- 
te-iilt budapesti fenntartó bizottságnak az 
1896 illetve 1897-ki bpesti konferencián 
tett indítványára a mai három méter
nyi hosszú cim : szállodások, vendegl - 
sok, kávésok, pincérek és kávéssegédek 
országos nyugdijegyesülete, állapítta
tott meg.
_______________ (Folyt, kör.)

Vendéglősök Naptára
(az 1908. évre.)

Felhívás szaktársainkhoz!
Vendéglősök Naptára cime alatt 

szakkönyvet adunk ki 1908-ra. A nap
tárunk elődei «Almanaeh* 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, kávés-és kocsmai 
ipar érdekeit érintő ügyekről. Az adó 
és illeték-ügyet, az italmérési-jogok 
szerzésének módját és kellékeit, tör
vények ismertetését, bor és pincegaz
dasági közleményeket, teljes vendéglői 
konyhaművészetet (szakácskönyvet) és 
egyéb hasznos tudnivalókat fog tar
talmazni.

A Vendéglősök Naptára mindezen 
kívül a hazai fogadósuk, vendéglősök, 
kávésok és kocsraarosok teljes címtá
rat is tartalmazza, úgy hogy annak a 
bortermelők, borkereskedők, pezsgő- 
likör- és engnae-gyárosok is kiváló 
hasznát fogják venni.

Az országos vásárok is egész terje
delmükben benne lesznek, amire külö
nösen a vidéki szaktársainknak szük
ségük van.

A Vendéglősök Naptára pótol min
den más naptárt és így amellett, hogy 
szaktársai'k jó  naptárt kapnak, egy
szersmind kitűnő szakkönyv birtokába 
jutnak, amire minden nap szükségük 
van és aminek mindennap hasznát is 
vehetik.

Előfizetési ára j  korona. Bolti ára 
4 kor.

Előlizetéseket postautalványon ké
rünk beküldeni.

A Vendéglősök Naptára
(Fogadó) kiadóhivatala 

Budapest, Vitt. R a k ód  ut í j .

KÜ« ÖNFELE KÖZLEMÉNYEK.
Működésünk elismerése. .4 „Szabad

kai szállodások, vendéglősök, kávé 
há/.t ulnjdonosok é ' kocsmárosok egy- 
Jeíe“ a „ Fogadói“  hivatalos lapjává 
választotta. Eme kitüntető bizalomért 
és elismerésért fogadják szabadkai 
szaktársaink hálás köszönetünket.

Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés cé jára a„ Fogadó1’' 
mai számával utalványt vagy levélbeli 
megkeresést küldtünk, kérjük, hogy 
az esedekes elöíizetési dijat szívesked
jenek postafordultával beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

Barátainkat és ös mer ősein két kérjük, 
hogy a „Fogadó1-1 szakkörökben ter
jeszteni szíveskedjenek.

A „Fo<fadó“  kiadóhivatala.

F igyelem ! Vendéglős és kocsmáros 
szaktársainkat saját érdekükben fe l
hívjuk, hogy minden esetet, melyben 
az üzletüket ellenőrző rendőri közegek 
túllépik az ellenőrzés határát és okve- 
tetlenkedő s üzlet háborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák szerkesztőségünk 
tudomására.

Hymen hirek. —  Mérő Géza p.-ü. 
fogalmazó, Mérő János kir. tanácsos, 
budapesti ügyvéd tia, a napokban je
gyezte el Zalaegerszegen Tos eh Műikét, 
Tosch Karoly fogadós törvhatósági 
és megyei bizottsági tag bájos és szép
mivel! ségü leányát —  Brunmayer Ilon
kát a késmarki „Központi fogadó" 
tulajdonosa Brunmayer Károly szak
társunk bájos szép leányát eljegyezte 
Stoss Ede zongora gyáros, Sopronból. 
— Trobitsch János a vörösvári nagy 
fogadó derék tulajdonosa e hó 31-én 
tartja egybekelését Hoffer Fánival, 
a gleichenbergi Korona szállodás leá
nyával. —  Klein Jenő előnyösen ösmert 
és köztisztelt bajai vendéglős szaktár
sunk, augusztus hó 25-én tartotta el
jegyzését Braunberger Lajos gabona- 
kereskedő szép és bájos leányával, 
Irénkével. Bátaszéken. —  Vörös Dezső 
magyarkanizsai főpincér a múlt hó 
folyamán tarotta egybekelését Schlá’h 
Rozika kisasszonnyal Schláth F. Zentai 
tekintélyes iparos leányával.

A «Fogadó» méltatása. Az «.Aradi 
pincérsegélyző- és elhelyező-egylet* aug. 
hó. 13-án tartott választmányi ülésén 
a «Fogadót» hivatalos lapjává válasz
totta, melyben összes hiv. közleményeit 
közzéteendi és erre tagjait figyelmez
tette. A « Fogadón köszönettel veszi 
tudomásul a bizalmat és méltatást.

A  zsugoriság netovábbja Sopronból 
írják nekünk a következő kis histó
riát. A soproni pincéregylet, mint 
szakköreinkben ismeretes, aug. hó 4-én 
tartotta zászlószenteléssel egybekötött 
jubiláris-ünnepélvét és erre a város 
szine-javát vendégül hívta. Sokakat 
megtiszteltek szaktársaink azzal is, 
hogy nevük megörökítésével zászló
szeget vésettek és tisztelgő küldöttség

gel kézbesítették azt. így tisztelték 
meg Heissier J. M. soproni cukrász 
és pékmester urat is, ki azonban arra 
hivatkozván, hogy több üzlet már nem 
tőle, hanem egyik iparostarsától vásá
rolja a süteményt, visszautasitotta a 
meghívót és a zászlószeget azzal a naiv 
megjegyzéssel, hogy ő nem bánja, ha 
az a versenytársa 4—5 vagy még több 
szeget is ver be a zászlóba. A műveli 
világban az a szokás, hogy udvarias
ságot méltányolnak és nem helyezked
nek vele szemben rideg, eltaszitó 
álláspontra. Heiszler ur eljárása fel
tétlenül sértő a soproni pincérségre 
nézve. Mert ha Heiszler ur attól félt, 
hogy az udvariasságot és vele szem
ben tanúsított megtisztelő figyelmet 
pénzért kell megváltania, hát akkor 
ugyan nagyon csalódott. És mégis az 
látszik, hogy ez volt az oka eljárásá
nak. De egyébként is egy cseppet sem 
érintette volna Heiszler vagyoni álla
potát, ha a soproni pincérség humánus 
és kulturális céljaira a maga részéről 
is áldozott volna valamicskét, t. i. 
annak a pincérségnek a közcéljaira, 
mely pincérség az ő vagyonának gya
rapításához nem épen kis mértékben 
hozzájárult. De ne rekrimináljunk. 
Mindenki úgy cselekszik, ahogy érti. 
Az egvik helyesen, a másik helytele
nül. Hogy a soproni pincérség jó  em
lékében tartja Heiszler cukrász urat, 
az mindenekfölött kétségtelen marad.

Hauer Bertalan. —  Ki ne ismerné a 
debreceni „Angol királynő" kiváló 
gazdáját, a debreceni gentri fogadóst, 
a mindig és mindenütt joviális, kolle
giális és kiváló szakképzettségű Hauer 
Bercit? Igen kevesen vannak a hazában 
(szaklapot olvasó és a közdo'gok iránt 
érdeklődő szaktársak) akik Hauer Ber
talan fogadós szaktársunkat az ezen 
ieirás szerint ne ösmernók. S dacára 
ama körülménynek, a köztisztelt és 
kedvelt fogadósnak mégis egy kis kelle
metlensége akadt, egy olyan közdologból 
kifolyólag, amelyben ö érdemileg se 
szereplő se szereposztó nem volt. Hauer 
szaktársunk ugyan nem vette szivére 
az ügyet, de annál inkább a debreceni 
vendéglős-ipartársulat, amely az ő 
méltatlanul megbántott elnökének a 
napokban egy rendkívüli közgyűlés 
révén szerzett fényes elégtételt. Az 
esetről ottani levelezőnk a következők
ben értesít bennünket :

A ,.Debreceni szállodások, vendéglősök, ká
vésok és kocsmámsok ipartársulata" e hó .'-i m 

délután rendkívüli közgyűlési tartott, a melyre 
nagy ovációkban részesítették Hauer Bertáim 
az ipartársulat érdemes elnökét s egyhangú 
lag elhatározták, hogy öt utóbbi időkben 
méltatlan támadásokkal szemben neki In/ < 
mát szavaznak, az ellene elkövetett indokéi 
lan sértéseket felháhorodással utasi'j&k vissz 
s iránta érzett nagyrabecsülésüknek, clis." 
résüknek jegyzőkönyvileg kifejezést a b 
Folyó ügyek elintézése után a gy űlés az < 
éltetésével végett ért. — Hauer Bartalan le' 
mértékben reászolgált kartársai elismerés 
Hogy Debreczenben a vendéglős ipar a n 
nívón All, az Hauer buzgó munkássága; 
köszönhető. A mit Hauer a külföldön, a főv.'.
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rosi nagyobb vendéglőkben való alkalmazása
kor tanult, azt mind gyümölcsöztette Debre
cenben, s tisztelt nevet vívott ki ugv mariinak 
mint ipartársulali tagtársainak Hauer alapította' 
meg Debrecenben a pincérszakiskolát, s már 
ezzel a ténnyel is emlékezetessé tette nevét 
a vendéglős iparban. Ismerik, becsülik 
egyébként az egész országban Dauert, s kar
tusaiknak elismeréséhez csatlakozik minden 
magyar vendéglős.

Öszintejóindulat. Takács Szilveszter 
t. kollégánk V eszprémben, a « Népakarata 
cimu kitünően szerkesztett igazi nép
lapjában, egész terjedelmében és pedig 
lapja első helyén közölte a Szabadkán, 
szeptember hó 4-én tartandó országos 
vendéglős-kongresszus egy behívása ra 
kibocsátott szózatot. Ez az őszinte 
jóindulat, ez a becsületes közreműkö
dés a hazai fogadós, vendéglős- és 
kocsmáros-ipar haladásában, elismerést 
érdemel, annál is inkább, mert mint 
nem szaklap, ily meleg érdeklődéssel 
karolta fel az ügyet.

Szegedi vendéglősök bajai. Mond
hatjuk, a szegedi szaktársak bajai és 
sérelmei teljesen azonosak a más vá
rosokban fennálló bajokkal és termé
szetes, ott is védekeznek ugv, ahogy 
tudnak. Az ottani ipartársulatnak ugyanis 
Juran'jyics Ferenc elnök vezetése melled 
nagyobb küldöttsége járt a főkapitány
nál, kinek a fennálló bajokat magában 
foglaló emlékiratot adott át, kérvén öt, 
hogy a bajokat orvosolja. Első helyen 
kérik, hogy az ilalmérési jog elnyeré
sére szükséges erkölcsi bizonyítványt ne 
adjon addig a rendőrség, mig az ipar
társulat véleményét nem ismeri. Az 
italok forgalombahozatalál a korlátolt 
kimérési joggal biró üzletekhen szigo
rúbb ellenőrzés alá kívánják venni. A 
közerkölcsök megvédése szempontjából 
szigorú felügyeletet kérnek a zugkocs
mák és büntanvák fölött. Kérik a záró- 
időnek szabályozását stb. A főkapitány 
természetesen megígérte, hogy a kíván
ságokat —  tanulmányozni fogja és ami 
azok közül jogos, azt teljesíteni is fogja, 
»mert jól tudja, hogy a vendéglősök, 
szállodások, kávésok a közérdek szem
pontjából minő fontos kötelesség telje
sítésére vannak hivatva és ennek annál 
jobban képesek megfelelni, mennél hat
hatósabb védelemben részesülnek a ha
tóság részérőU

Kuriózum. A «-Somogymegyei Ven
déglősök I.apja> szeptember havi szá
mában a következőket olvassuk:

vLappártolás címén egyesületünk 
megalakulása óta előfizeti a oVendég- 
lősök Lapja* cimü, Budapesten meg
jelenő szaklapot, a mely lap azonban 
nemcsak hogy többszöri felszólalás 
dacára nem küldetik meg az egyesület, 
mint előfizetőnek, de még a reclama- 
tiókra sem válaszol. Ezen eljárás arra 
kényszeríti az egyesületet, hogy az 
előfizetési dijat ügyésze utján vissza
követeljé.ii

Egy jó  fürdésről. [Félix-fürdői élet). A 
regényes bihari vidék egyik kiesebb részébe 
eső Félixfürdön, az idei látogatottság az előző 
éveket is nagyban túlhaladta, dacára az abnor

mális időnek, ami ugyan csak előnye volt 
a fürdőnek, amennyiben a hüs klimáju erdélyi 
fürdő közönségének nagy része itt töltötte a 
nyarat. Eltekintve a/, időváltozás okozta vendég- 
tőblettöl, Félix-fürdö kedveltségit és mint 
nagyobb arányú látogatottságát, kitűnő bérlő- 
igazgatója és vendéglőse, Komzsik Alajos szak- 
társunknak köszönheti, aki a hygenia minden 
követelményének megfelelő modern fürdőt 
nemcsak áldozatkészségével, hanem leginkább 
intelligens nagy szakképzettségével emelte a 
hasznos gyógyfürdők legelső sorába. A kitűnő 
kezekbe levő fürdő közönségének egyébként 
az utószezonban is teljes a száma, mely kö
rülmény mind csak azt igazolja, hogy a miként 
rósz vendéglői üzlet nincs, úgy niues rossz 
fürdő se, csak rósz fürdős és vendéglős.

A fináncnak nincs mindig- ig-aza.
Nagyhatalom a finánc, de csak akkor, 
ha neki van igaza és minthogy nincs 
mindig igaza, hát ugyanannyiszor 
nagyon kis hatalom. Mindakettőről 
Spitzcr Ignác szabadkai vendéglős szak
társunknak bő tapaszlalata van.Tavaly 
volt még, mikor a nevezett szaktársunk 
tombola-estélyt rendezett helyiségében. 
Miután állami jövedékről volt szó, — 
hiszen egy tombolajáték jövedékéből 
akár egy hadihajó költsége is kikerül.ha 
nem, — úgy hát beledugta az orrát 
a finánc is. Köztük és a vendéglős 
közt szóváltás támadt, mert az egyik 
fi nánc tombolajegyeket markolt, miket 
a vendéglős szép szerivel és a legudva
riasabb módon kivett a kezéből. Ámde 
a fináncok — 3-an voltak, feljelentet
ték szaktársunkat ‘ hatóság elleni erő
szakért*. amit a törvény bűntettnek 
minősít. A törvényszék hitt a finán 
coknak, mellőzte a bejelentett tanuk 
egy részének kihalgatását és marasz
taló ítéletet hozott. Felebbezés folytán 
az ügy felülbirálata a szegedi kir. 
Ítélőtáblához jutott, mely a törvényszék 
ítéletét megsemmisítette, a tanuk ki
hallgatását és uj ítélet hozatálát ren
delte el. Az uj tárgyalás ezév tavaszán 
volt és szaktársunk felmentésével vég
ződött. Ebben az ügyben tehát nem 
volt igaza a fináncnak- 

Anna-nap. Elmúlt a nyár, vege a melegnek, 
ami egyébként az idén is csak a képzeletben 
létezett, különösen fürdőhelyeken, ahol a hö- 
mutaló mindig a fagypont leié járt Nem is volt 
az idén nyaralás, fürdőzés. Addig tartott csak, 
amig szent Jakab befejezte aratási ügyét, me
lyet az idén szinten nem követtek azok az 
ismert áldomások. A nyári majálisokat és a 
fürdőszezont befejező Anna-bálok se sikerültek 
különben. (Nem lévén közönség, hiányoztak a 
résztvevők | Hasonló csöndesek voltak az Anna- 
névnapok is: az országra szóló mulatságok itt is 
elmaradtak. Kivéve az egy Miskolcot, ahol se 
fagy, se jég nem képezhet akadályt. Ebben a ke
délyes jó városban, az idén is esemény számba 
ment az Annák napja Az avasi pincékben és 
vendéglőkben most is egész Miskolciára szóló 
nagy ivás-ünnepélyek rendeződtek s a drága 
nedvet patakokban folyatták a jó „huszonnyol- 
casok'*. Föszinbelyül természetesen a pályaud
vari vendéglősnő, Kováts Ferencné kitűnő 
szaktársnőnk pincéje szolgáit, ahol nemcsak a 
kollegiális világból, de a más társadalmi ágak
ból is nagyon sokan gyűltek egybe, éltetvén a 
fogadósék Annáját, Kovátsné önagyságát. — A 
többi fogadösné és vendéglősné Annák is, fha 
nem is ily terjedelmes ünnepségben) lévén 
csak egy Miskolcia, szintén nagy megemléke
zésben részesültek. A budapesti Gömbös szak
társunk derék gazdasszony nejét az idén 
( lsepel-szigeten érték a gratulációk. Ide rándul-

tak ki hajón, biciklin és vicinálison az üdvöz
lök nagy sereggel és kívántak jó egészsége*, 
sok számos Anna napot, — amit egyébként 
mindenkinek mi is hasonló tiszta szívből kí
vánunk !

Fölrobbantott fogadó. Mint egy
•lohanneszburgi távirati jelentés ismer
tette, Boxburgban a Korona fogadót 
dinamittal fölrobbantották. A szálloda 
teljesen elpusztult, de szerencsére, 
emberéletben nem esett kár.

Magasrangu ven légek. Lajos bajor kir 
herce_r nejével leányaival és udvari kíséretével 
csütörtökön d. e. kies fekvésű Tarcsa fürdőbe 
érkezett. 0 fenségeik minden ünnepélyes fogad
tatást már előre mellőzni kívántak, miért is a 
fürdő közönség tartózkodva, csakis Lanringer 
István főszolgabíró fürdöbiztos és a fiirdüigaz- 
gatóság fogadta őket A hercegi család az egész 
iilrJölelepet és berendezését és a látottak fe
lett szép szavakban aatak tetszésüknek kifeje
zést A magas vendégek ebédre a Fősek fele 
„Gyógyvendéglő" külön helyiségében tértek be 
és a legnagyobb megelégedésüket jelezték ki 
a magyar konyhaművészet és a figyelmes 
kiszolgálás fölött ami Pósch vengéglős vezetése 
alatt, Jambrits Ferenc, főpincér Berán Ferenc, 
és l'lreich Rezső, éthordók teljesítettek A jó 
ízléses étkeket Kutrovils Teréz szakácsnő készí
tette.

Az erdélyi vonat összeütközés al
halmával, mint nekünk utólagos Bras
sóból írják. Iiecker Rudolf szaktársunk, 
a brassói „Elite“ -kávéház fizetöpincére 
is súlyosan megsérült. A ,.jól értesült1- 
napilapok Backer utazónak említették 
kollegánkat.

Megszökött borfiu. A napokban Engelhard 
Gyula, kassai vendéglőshöz Sebő Gvuia mint 
borfiu lépett be (Miskolcról) s miután nem volt 
pénze, trafikra 4 frtot kért. amivel az első 
vonattal meg is szökött. Engeihardt szaktársunk 
táviratozott miatta, de eddigelé nem akadtuk 
hollétére. A szaktársak figyelmét ezúton hívja 
föl a derék mákvirágra.

Vége a kaszirnői világnak . . . Nem
mindenütt, csak Esztergomban, ahol 
egy fiatal kaszirnő, Hanus Linuska, 
hadnagy-kedvese lakásán, szerelmi bá
natból. agyonlőtte magát A dráma 
Esztergom városának képviselő testü
letét aztán arra indította, hogy csak 
40 éven túli kaszirnők alkalmazását 
engedélyezte a kávéházakban, mely uj 
rendelet ellenőrzését szigorú köteles
ségévé tette a rendőrkapitánynak.

A Bibarcfalvi Koss'i'h-gyógyflrdö“  jö 
vője. Az ország tisztviselő-szövetség ..Ribarc- 
falvi Kossuth gyógyfürdőn (Erdély Székelyföld) 
a szövetség részére (circa 8000-10000 személy) 
fürdő-telepet "hajt létesíteni, minden szálloda 
s étteiemhez 3—400 személy garantáltunk. 
Telek helyek ingyen adatnak. Idény jtutius tő től 
szeptember 10- Reuma, kőszvénv. gyomorbaj, 
női gyöngcség, vérszegénység ellen elsőrendű 
gyógyvizek. Ezen szolid, de biztos alapon 
nyugvó vállalat létesítéséhez jó  hírnevű es 
tökével rendelkező vendéglősök köréből keres
tetnek vállalkozók. Részletesebb felvilágosítást 
ad Finta Géza telep igazgató. Erzsécetvár. s. 
(Erdélyi Bpest-Predeál fővonal. Kellemes éghaj
lati viszonyok- A fürdő mellett S0 hold 
gyönyörű erdőség, közvetlen a község szélén, 
ingyen telekhelynek van kijelölve.

Gyászrovat - Ncubauer András, 
az alsólendvai Korona fogadó kiváló 
tulajdonosa és egész tuiadunán elő
nyösen ösmert és általánosan tisztelt 
szaktársunk, augusztus hó 13-án 
hosszas betegeskedés után elhunyt. A 
derék és mindenki által becsült foga
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dós temetése aug. 15-én, a vas-zalai 
nagykiterjedésii rokonság, valamint az 
egész város közönségének nagy rész
vételével történt. Az elhunytat özvegye 
sz. Gombás Anna, térj. leánya, sz. 
Neubauer Hermina és veje: literáty 
Mady Pálon kívül Gombás Gyula és 
Gombás István sógorai, temesvári ven
déglősök gyászolják. —  A letört bimbó. 
UV/Ferene szaktársunkat, az eszéki Uri- 
kaszinó ismert vendéglősét szomorú 
csapás érte, kis leánya Micike el
hunytéval, akit bimbó idején 10 éves 
korában, tört le a gyászos enyészet. 
Az ártatlanságot nagy részvét mellett 
tették le a csöndes föld ölébe. — 
Horváth János a miskolci Grand szál
loda bérlője, augusztus hó 18-án hir
telen elhalálozott. Temetése, e hó 20-án 
az ottani kartársak nagy részvét 
megnyilvánulása mellett történt. Foga
dós-vendéglős szaktársai részvétük je
léül szép koszorút helyeztek ravatalára.
— Heid Jenő' pincér, augusztus hó 23-án 

legszebb ifjúságában, 25-ik évében 
elhalálozott Szombathelyen. Temetése 
az ottani kartársak nagy részvéte 
mellett történt.

A soproni jubileum.
Leiket emelő és emlékezetes ünnepsé

get rendezett e hó 4-én a soproni pincér
egylet fennállásának 66 ik évfordulója 
alkalmai-ól. Ugyanez alkalommal szen
teltette fel uj egyesületi zászlaját, mint 
egy újabb kor haladásának és össze
tartásának szimboliumát. Sajnáljuk, hogy 
lapunk szűk tere nem engedi meg, az 
ünnepély lefolyásának egész terjedelmé
ben való közlését, —  amiért szives 
elnézést is kérünk, de mégis igyekszünk, 
amennyit lehet, közzétenni/

Az ünnepély előestéjén nagy fáklyás 
menettel és kitűnő zenekarral több 
előkelő helyen szerenádot adtak az 
ünneplők, ami valóságos lelkesedést 
okozott.

A zászlóanyai tisztet Zettl-Bnuer 
Irma úrnő volt szives elvállalni.

A zászlószentelési ünnepély reggel 
1 »9 órakor vette kezdetét, melyen igen 
sok helybeli és vidéki testület vett részt. 
32 koszorús leány festői képet nyújtott 
a templomba igyekvő menetnek A 
templom bejárata előtt Pál Samu egy
leti elnök fogadta a zászlöanya helyet
tesét.

A felszentelést dr. Zéhetbauer Ottó, 
prépost-plébános végezte nagyhatású 
beszéd kíséretében, melyben élénk sza
vakban tekintett vissza az elmúlt 66 évi 
egyesületi munkára mint kulturális és 
emberbarát i működésre.

A zászló nehéz selyemből készült. 
Fehér oldalát repülő galamb, a testvéri 
szeretet és békét jelképezi; az ég kék- 
szinü oldalát hímzett babérkoszorú 
díszíti, melynek keretében ezek a szavak 
foglaltatnak: « Soproni pincéregylet. 
1841 — 1907. VIII. 4.» A  zászlóanya 
által adományozott díszes zászlószalagon

ezek a szavak foglaltatnak: «7.ettei Irma, 
a soproni pincéregyletnek 1907 VIII. 4.» 
A zászló és tartozékai valóságos remek
műve a magyar iparnak. Szállítójának: 
Jekel Konrádnak, dicséretére válik.

A felszentelés után a szegek beverése 
vette kezdetét, mely műveletnél a szebb- 
nél-szebb jelmondatok hangzottak el.

Délután a Városligetben fényesen 
sikerült népünnepély volt, és két helyen 
a legvigabban lej tették a táncot. Több 
dalárda mesteri éneke, két zenekar és 
egy óriási tréfás bazár szórakoztatták 
az ünnepély kedves vendégeit, kik fesz
telenül vették ki részüket a mulatságból 
A vigalom csak a hajnali órákban ért 
véget.

A soproni pincéregylet történelme egy 
újabb diszes lappal szaporodott, melyre 
szaktársaink, kiknek az érdeme, vala
mint a jövendő pineéroemzedék méltán 
büszke lehet.

Az elért fényes erkölcsi siker száz
szorta becesebb az anyaginál és ez első 
sorban az egyesület fáradhatlan de
rék elnökének, Pál Samunak tudható be 
érdemül. E. G.

Ü ZLETI H ÍREINK.
Kérelem. T. szaktársainkat, úgy a 

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

Figryelmeztetés. Azon t. előfizetőink 
kik a »Fogadót« a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, szí
veskedjenek a kiadóhivatalt levelező
lapon értesíteni.

üj fogadó a fővárosban. Salzer 
Albert, a Japán-kávéház volt kiváló 
tulajdonosa megvette a Teréz-körut 
22. szám alatt levő nagy épületet s azt 
szállodának rendezi be. Salzer szak
társunk leendő fényes és a mai modern 
igényeknek mindenben megfelelő nagy 
fogadóját a jövő év elején fogja meg
nyitni.

Knirsch Károly ismert fogadós szak- 
társunkOrsován a volt i-Osztrák császár# 
eimü fogadót megvette s azt újonnan 
berendezve «Budapest» címen ünne
pélyesen nyitotta meg augusztus 15-én.

Tövisen a vasúti vendéglő ideiglenes 
bérletét Rezer Sámuel, a vendéglőnek 
régebbi ismert gazdája nyerte el. Az 
átvétel augusztus elejével történt.

Trobitseh János fogadója. Trobitsch 
János, előnyösen ösmert főpincér, utóbb 
a szombathelyi Szabária fogadónak 
volt szobafőpincére, a vasmegyei Vörös
váron megvette a nagy vendéglőt. Uj 
fogadós szaktársunk a jóhirü üzletet 
e hó elejével vette át.

Karánsebesen a «Központi» kávéház 
és sörcsarnokot Schveinmger Károly 
ismert főpincér és Társa bérelte ki.

A régi üzlet az uj vendéglősök szakava 
tott vezetése mellett szép látogatott
ságnak örvend.

László György, ösmert maros vásár
helyi fogadós szaktársunk a közeli Top 
licán lévő és újonnan épült nagyfogadót 
kibérelte. László szaktársunknak, ki 
ezen üzletét a jövő hó elejével nyitja 
meg, marosvásárhelyi nagy üzlete szin
tén saját kezelésében marad.

Temesváron, a Józsefvárosban a 
Béga partjánál lévő «Magyar Király# 
fogadót Wciss Károly ottani ismert 
vendéglős bérelte ki, melyet újonnan 
berendezve augusztusban nyitott meg.

Melitska János fogadója. Szász
városnak nagy tiszteletben és közked
veltségben álló fogadósa, Melitska János 
szaktársunk, e hó elejével átvette az 
ottani Korona szállodát. A derék foga
dós és újabb üzletet ünnepélyesen 4-én 
fogja megnyitani.

Tankó József ismert sepsiszentgyörgyi 
vendéglős a város főpontján, a gymná- 
sium mellett egy uj szép házat építtet, 
melynek több helyiségből álló vendéglő
jét modernül berendezve október hó ele
jével fogja megnyitni.

Renováció. Újvidéken a Mayer nagy
szállodát tulajdonosa, Mayer Imre kitűnő 
szaktársunk egész ujan renováltatta, s 
a renovált vagy fogadónak éttermeit: 
a nagy kávéházat, valamint összes szo
báit teljes uj berendezéssel látta el. A 
jó nevű uj fogadó ünnepélyes meg
nyitása e hó elejével volt.

Babocsán a vasúti vendéglő vezetését 
Tárnává Károly volt s.-bersencei fő
pincér szaktársunk e hóelejévelvesziát.

Bittner Gyula, előnyösen ismert 
erdélyi vendéglős, Bethlenben e hó 
közepével a nagy-vendéglőt Hunyady 
Bélától átvette.

Horváth Lajos, volt bajsai vendég
lős Baján átvette a Korona vendéglőt. 
Horváth szaktársunk a jónevü üzletet 
egész újonnan rendezte be s ünnepé
lyesen e hó elejével nyitotta meg.

Főikend János, ismert erzsébetvá
rosi vendéglős szaktársunk, mint elő
zőleg röviden jeleztük, üzletét igen csi
nosan renoválta és újból rendezte be. 
A jó nevű üzletet, kivált jó borai miatt 
az üzlethez tartozók is szívesen láto
gatják.

Nagyszebenben, a vasútnál levő 
Schmidt-féle fogadót és vendéglőt Gin- 
disch János ismert nagydisznódi ven
déglős szeptember elejével fogja átvenni.

Budapesten az Erzsébet-körut 6 
szám alatt levő házat Rendes Szidor, 
volt nagyváradi kávés, szállodának ala
kíttatja át. A házban lévő s volt Gru- 
ber-féle mulatóhelyiséget Telpi József 
Király-utcai kávés bérelte ki, amelyet 
kávéháznak most alakíttat át és ren
dez be.

Kávéház áthelyezés Szombathelyen 
az Otthon kávéházat a Kiskar-utcából 
Pekete János a Kőszegi-utca 40. sz.
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alá helyezte át, s azt újonnan beren
dezve, e hó elejével nyitotta meg ün
nepélyesen.

Brassóban a Központi (Nr. 1.) foga
dónak eddigistárstulajdonosa Wyknanek 
József ismert szakember, a nagy szál
lodai üzletet saját tulajdonába és ke
zelésébe veszi át. Wyhnanek József 
fogadós szaktársunk fogadója és jó 
konyhájáról híres vendéglője nagy 
kedveltség és látogatottságnak örvend.

Magyarkanizsán a nagy fogadót 
Kövecs Gyula előnyösen ösmert fő
pincér vette át, melyet szakavatott 
vezetésével szép lendületbe hozott. 
Kívánunk sok szerencsét.

Bodógráf. Ez a .gráf-' valójában egy de
rék fővárosi kávés szaktársunknak ötletessé
gét és élelmes fölfogását bizonyítja. Bodó 
Adolf szaktársunk ugyanis a Józscf-kürut és 
Baross-utea sarkán lévő nagy kávéháza szom
szédságában egy mozgóképes színházat ren
dezett be, amelyet nagyon helyesen — Bodo 
(ejtsd) „Bodógráf'-nak nevezett el. A Bodógráf 
naponta tele publikumnak — játszik.

Veres Pál, a közügyek terén is is
mert sepsiszentgyörgyi vendéglős a jó- 
hirnevü Orosz-féle vendéglőt saját keze
lésébe már a m. évben átvette. Veres 
szaktársunk üzletét a jó  székely publikum 
szívesen látogatja.

Baján, a Mátyás király-téren épülő 
és a napokban teljesen elkészülő uj 
fogadó és vendéglőjét, mint előzőleg 
jeleztük Klein Jenő ismert szaktársunk, 
e hó folyamán fogja ünnepélyesen 
megnvitani.

Fodor József kávéháza. Budapes
ten, a dohány-utcai »Szabária« kávé
háznak volt derék gazdája, Fodor 
József szaktársunk u. itt a Dohány
utca és Nagydiófa-utca sarkán egy a 
mai igényeknek megfelelő elegáns 
kávéházat rendez be. Az előrelátható
lag jó menetelü szép üzlet ünnepélyes 
megnyitása szeptember 20-án történik.

Spitzer Bern át, volt makói kávés, 
Battonyán a múlt hónap folyamán 
átvette a Salzman-féle vendéglőt és 
kávéházat.

Szászvároson a Transylvánia szál
lodát Melitska János szaktársunk
tól Stephani Jénos szászsebesi szál
lodás megvette. Az átvételt az uj 
fogadós a múlt hónap elején eszközölte.

Mathesz Ferenc ismert főpincér, 
Pancsován a Manyik vendéglő veze
tését a m. hó elejével átvette. Kívá
nunk sok szerencsét.

Orsován a Schveitzer»féle szállodát, 
mint múltkor említettük, Politzer Vil
mos volt lugosi fogadós megvette. 
Politzer szaktársunk a jó nevű üzletet 
most teljesen átalakíttatja, és újonnan 
fogja berendezni.

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

Dékány József hollétét egy l.-Iapon kéri tu
datni Fischer Adolf, az aradi vendéglős és kávés- 
ipartársulat ügyvezetője.

Radó Gyula főp. hollétét egy lev. utján kéri 
tudatni Honig Sándor, Nagv-Mihály.

Balogh József főp. hollétet egy Icv.-Japon 
B. J. föp. (S.-a.-ujhety Színház éttereim kéri 
tudatni.

Horváth Zsigmond föpineór hollétére vo
natkozólag, ki még a tavasszal ment ki Ang
liába, kérjük azon külföldi előfizetőinket, akik 
illetőről tudomással bírnak, hogy egy lev.- 
lapon Horváth József vasúti vendéglőssel 
(Celldömölk-Kiscell) szíveskedjenek tudatni.

Sándor János hollétét, ki ezelőtt 3 évvel a 
győri Koyal fogadóban volt alkalmazva, egy 
lev.-lapon Pock Gábor, (Győr, Royal fogadó) 
kéri tudatni.

Pancsován az alsósörház vendéglőt 
Kremer Péter általánosan kedvelt fő- 
pincér, utóhb az ottani Mányik veni 
déglőnek volt üzletvezetője bérelte ki 
Uj vendéglős szaktársunk az üzletet 
átalakíttatta és egész ujan rendezi be. 
Kívánunk sok szerencsét!

Makón az Iskola-utcában levő Szi
lágyi-féle vendéglőt Sáliing János volt 
nagyszalontai vendéglős vette meg, 
amelyet saját kezelésébe a múlt hó
napban vett át.

Uj fogadó Budapesten. Budapesten, 
az Aggteleky-utca 7. sz. alatt, mint egy 
tavaszi számunkban irtuk, Pallai Miksa 
egy modern fogadót rendezett be. Az 
uj fogadó Deák Ferenc címen e hó 
15-én nyílt meg.

Kávóház eladás. — Starkmann János, 
ismert budapesti kávés, a IV., Aranykéz-utcai 
kávéházát, melyet a nagyszállodai alkalma
zottak és a bérsocsi-iparosok látogatnak nagy
ban, betegségi okok miatt eladni szándékozik. 
Starkmann szaktársuuknak a mai számunkban 
közölt hirdetésére a vevő közönség figyelmét 
fölhívjuk.

Üzletáthelyezés. Kolozsváron Tu
lipán vendéglőjét Sípos József a Szt. 
lélek-utca 1. sz. alatti „Kispipa" ven
déglőbe helyezte át. Az áthelyezett 
vendéglőt Sípos gazda utóbbi: oKis- 
pipa* címen vezeti.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Köváry Jenő 
a nyíregyházai Korona fogadó szobaföpincéri 
állását foglalta el. Szászvároson a Korona 
fogadó föpincéri állását Janny János és 
u. itt a Transylvánia fogadó föp. állását 
Dvorzsák S. József szaktársaink foglalták el 
Miskolcon a Korona fogadó szohaíőp. állását • 
Lobermayer József foglaltad. Vogrcncsics Feren<- 
a Horváth-féle szállodában étlu állást foglalt. 
Vargha János Rimaszombaton a 3 rózsa fogadó 
főp. állását töltötte be. Versecen a Baross 
fogadói állását Sayber Ignác foglalta el. 
Temesváron a vasúti vendéglőben Uray Bandi 
éthordói állást foglalt. A Hungária fogadóban 
Strorn János főp. mellett Hipfel János és Papp 
Sándor mint éthordók nyertek alkalmazást L . 
itt a szobafőp. állást Korbadiis Antal foglalta 
el Pancsován a Hungária fogadó főp. állását 
Baán Zoltán és a Pelikán fogadó főp. állását 
Bogdán János foglalták el. Nagybccskerekcn a 
Kaszinó étterem főp. állását Jakab Károly s 
u. itt az étlapirói és éth. állást Potya Lajos 
és Jetiinek Hugó töltik be A Pestváros fogadó 
föp. állását Molvay Vince foglalta el. A 
Rózsa fogadó főp. állását Deutsch Albert és u 
itt a kávéházi fizetőp. állást Gliick Márton 
töltik be. A Korona fogadó főp. állását újból 
Zsembery István foglaltad. Szegeden az Európa 
fogadó szobafőp. állását Lázár János foglalta 
el. U. ott a Próféta fogadó főp állását Vass 
József tölti be. Ecker Endre Nagyszombatban, 
a Herman-féle vendéglő és kávéház üzletve- 
zető-főpincéri állását töltötte be. Mihertza János 
Késmárkon a, Késmárk fogadóban fizetőp. ál
lást foglalt. Óbecsén a Tigris fogadó főp. ál
lását Mohay Sándor, Vinkovcén a Lehrner 
fogadó föp. állását Takács Mihály és Zentán

a J. iiö herceg fogadó föp. állását Burghardl 
Lajos foglalták el. Makón az Otthon kávéház 
főp. állását Bója Ferenc tölti he. Unger Mi
hály az egri Boros-vendéglő fizetőp. állását 
töltötte be.

HÉTRŐLHÉTRE.

Ősz felé ...
P iro s  rózsa most huilajfja a szirmát. 
Őszi szellő susogja a panaszét; 
Búcsúzik a nyárfalevél zörögve —  
Nem sokára el lesz a nyár feledve . . .

Sá rgu l a lomb hulladoz a falevei. 
Gólya madár, fecske madár útra ke l; 
Itt hagyják a hervadozó lombokat - 
Oda  mennek, hol a tavasz most fakad...

jJej, madarak irigyellek bennetek.
Ti ahova vágytok, oda mehettek: 
jdüvös őszből megint meleg szép nyárba. 
Szebben nyíló p iros rózsák fajába ...

Matsád János.

Nyomozás közben.
Igaz történetek.

Kincses Kolozsvárnak egyik ismert 
főpincére, amint a múlt hó egy napján 
a d.-előtti órákban üzletbe jön, a pénzes 
fiókját, melyben 240 kor. váltópénzét 
tartotta a sarokban s a liókzárt az aj
tóhoz dobva találta. Nyilvánvaló, hogy 
itt betörés történt. De az is nyilvánvaló 
volt, hogy a tettes csak Zsiga János 
csapos lehetett, mert a góbé az ejjel 
egész nyomtalanul eltűnt. A kárvallott 
szaklárs e körülménnyel kapcsolatos 
esetet bejelentette a csendőr biztosnak. 
A nyomozás tehát elkezdődött.

—  Mondja csak kérem — kérdi az 
eset fölvételekor a főp inéért a csendőr- 
őrmester (bizonyára a biztossár szem
pontjából) —  rajt' érte ön a gyanúsí
tottat a betörésen ?

— Kérem, feleli a főur szerényen, ha én 
a tolvajt rajt' érem, akkor nem jövök 
kegyetek elé, hanem magain csípem 
fiiii*n és a pénzemet nem hagyom 
nála. Egyébiránt —  teszi hozzá nyom
ban a panaszos —  én a dolgot ily előz
mények után már is vissza vonom és 
kérem mint engem, mint a tolvajt nyug
ton hagyni. De ebbe a »csebe« nem egye
zett bele.

Az eset után aztán 2—3 héttel 
a főpincért hivatják a csendőrségre. 
(Na, bizonyára megkerült a tolvaj, ha 
nem is a — váltópénz.) Szaktársunkat 
a biztos most már ily szókkal fogadta :

— Kérem, nem gondolja vagy tudja 
nekem megmondani a betöréssel gyanú
sított Zsiga János jelenlegi tartózkodási 
helyét -

—  De kérem, tisztelettel, feleli a főur, 
ha én annak a tolvajnak a lakhelyét 
tudnám, magam mennék érte és szemé
lyesen vezetném a biztos ur elé. Egyél>- 
iránt az elemeit összeget, ha a tolvaj 
megkerül, a helyben létesítendő «csend- 
őrségio múzeum alapjára adományozom 
És magamat — tisztelettel ajánlom!..
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Szerkesztői üzenetek.
K. J. Gönc Az 1907. december 25-re elkészülő 

„Vendéglősök nagy naptára" egészen elüt az 
előző ..Almanach" kiadványainktól; ez aféle 
lexikonja lesz a mi szakiparunkhoz tartozóknak, 
kiterjedve mindenre és fölölelve mindent, ami 
csak az ezen foglalkozásúakat érdekli. A sorai
ban i miitett „Album" részt, tekintettel a szak
iparunkat érintő évi eseményekre, szintén 
tartalmazni fogja a „Vendéglősök naptára". — 
Említett fénykép közlésért csupán csak a 
klisé árát tartozik megfizetni, s ezt se nekünk, 
hanem a cinkograíiánál. A „Vendéglősök Nap
tára" lapunk előfizetőinek — mint ez másutt 
is olvasható — 3 koronába kerül. Bolti ára 
(nem előfizetőnek) 4 korona. Megrendelését 
jegyzékbe vettük.

H. B. R.-vár. Azt írja a küldött mutatvány- 
lapra nézve, hogy szerezzünk vevőt orkesztru- 
rnára, találjuk föl ezelőtt 8 évvel Budapesten, 
majd K-rőcén tartózkodott fivérét és hogy 
végül még egy i.-engedélvt járjunk ki és akkor
a Fogadónak előfizetője" lesz___Hát, mi t.
szaktársunk köszönettel vagyunk ezen szives 
reménybeli támogatásért és azt izenjük, hogy 
ilyen föltételek mellett ne legyen a mi támo
gatónk. Mi hasonló szívességeket tényleges (és 
nem reményleges) előfizetőinknek szoktunk 
tenni. Egyebekben üdvözöljük.

Győr . . .  A szives gratulációval és nagy saj
nálattal kapcsolatos b. l.-lapjukat a posta 
csak e hó közepével hozta el címünkre. Ugyan
is csak a két név, de tartózk. hely eime nem 
volt a I -lapon. Az tollba maradt.. . B. soraikra 
azt felelhetjük, hogy szíveskedjenek úgy a 
szabadkai kongresszuson, mint a pécsi közgyű
léseken megjelenni, de mind egyetemben s 
ott meggyőződést nyernek arra nézve, hogy 
ama fontos napon tényleg, még a legjobb 
akarattal sem jelenhettünk meg, arait azonban 
a közelgő farsangon pótolni készséggel Ígérjük. 
Szívélyes üdv!

L. M. Budapest. x\zt írja t. szaktársunk, hogy 
a V. L.-ja elhallgatott, de azért még egyet 
.rúgott* és hogy mit szólunk hozzája. Ugyan 
mit szólhatnánk mást: — vizet az öregnek!

S. S. Nagykanizsa. Ön alkalmasint összeté- 
veszté a kérdezett egyént a kassai Schalkház 
fogadónak évekkel előbb volt főpincérével. 
Szabó Imrével, a ki most Budapesten a Váci 
körúti Boulevard kávéháznak társtulajdonosa. 
Mi ugyanis más Sz. Imrét nem ösmerünk. — 
G. Gy-né önagysága Temesvár. Szives és gyors 
értesítésért hálás köszönetünk. — Zs. F. Dobra- 
nak. A kérdezett b.-regényekre vonatkozó ár
jegyzéket intézkedésünkre Adorján-könyvkeres- 
kedés (Bpest, Erzsébet-körut) azonnal elküldte. 
Szives üdv! - M F. Karlsbad. A szép paloták 
közé, lapok mentek. Meddig küldjük? Javulást 
és jó egészséget. — L. J. Miskolc. A kellemes 
fordulatnak örvendünk és hasonló dalszerü 
jókívánságainkat fejezzük ki. A többit Md. koma 
talán már elmondotta. — Több pincér, Kolozsvár. 
Sajnos, a soraikban kifejezettek nagyon sok 
igazat mondanak. Ép ezért, a hasonló eseteket 
sohasem szabad megtorlatlanul hagyni. Szives 
üdv! — D. J. Szászváros. Szives értesítésért

köszönet és — köszöntés — H. J. Halas. 
Kérdezett címről nincs tudomásunk. — J. K. fö- 
pincér. Az óvadékot a 6 hét óta tartó pénz
válság ujialt nem folyósították. Ugyanis az 
istennyila belé ütött n szövetkezetekbe — a 
nagy bankok nem adnak nekik pénzt. Ezért 
nem kapott ön is. Üdv!

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban kSrőlt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly Qzietvevö feleknek 

nyújtunk.

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válaszbélyeg 
ellenében értesíti a kiadóhivatal.

Jó forgalm ú vendéglő. Bpest élénk for- 
galmé helyén, melyhez a sörgyár 4000 kor. 
előleget ad, eladó. Vételár 6000 házbér 4000 kor.

Étterem , BÖrcuarnok nagyrorgalmu vid-'ki 
városban (megyei székhelyen) — visszavonulás 
miatt — eladó. Vételár 5000 fit. 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 Bzállcda. Balatoni téli és nyári 
jómenetü szálloda, étterem, kávéház és 10 
szobával, jutányosán eladó. Évi bér a terhek
kel 2 000 frt.

N agyforga lm u  a lfö ld i város főterén 
lévő és évi 250 hl. sört fogyasztó „vendéglő és 
sörcsamok" jirányos föltételek mellett átadó. 
— Vételár -. 5000 kor. Évi bér -. 1800 korona

N agy  erdé ly i városban egy a laktanyák 
mellett lévő jó menetelő kávéház és vendéglői 
üzlet — más üzlet miatt — jutányosán eladó. 
Vételár 4000 kor. házbér 2U0ü 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
ríti. A kávéház átlagos bevétele 50- 60 frt.

É lénk forga lm a n a gy  község vételnek
egyetlen szállodája, jómenetellel, jutányosán 
átadó.

Ki akar férjhez menni?
Csinos, intelligens főpincér, ki 10 ezer koroná
val rendelkezik, házasságra lépne egy 18—20 
éves, lehetőleg fogadós, vendéglős leányával. 
Hozom ány m egk ivánta tik . Fényképpel 
ellátott ajánlatokat „T itok ta rtás  beosttlet" 
jeligével továbbit a „Fogadó* kiadóhivatala.

KELEMEN ADOLF
V V  V B U D A P E S T ,  V. KÉR., C S ÁKI-UT CA  2/a. / /  /

L I T T L E  WONDER
eredeti amerikai sörsüritő és 
frissítő gépek.

TEUES SÖRAPPARATUSOK
elismert legkitűnőbb amerikai 
felszereléssel.

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

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

Kávéház
Budapesten, a belvárosban 15 é v  óta 
fennálló h írneves jó  r e g g e li és 
é jje li üzlet, betegségi viszonyok miatt 
azonnal eladó potom  áron Évi ház
bér — 3 évi szerződéssel — 1000 frt.

. — Bővebbet -----

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

=  Nagy szállodai üzlet =
erdélyi nagy fürdőn 34 kiadható szoba, 
nagy étterem, bor- és sörcsarnokkal visz-
szavonuiás miatt — eladó. Vételhez ezer 
Forint szükséges. Bővebbet a kiadóhivatal. Yá- 

- - ----  laszbélyeg melléklendő. - -

H O C H F E L N E R  G ÉZA , BAJA
szállodai és vendéglői személyzet elhe
lyező közvetítésével a következő üzletek 
~ ----  vehetők át és adatnak el. - -——

Kitűnő ven déglő  a belvárosban, 
(jelenlegi tulajdonosa 28 év óta birja) 
szép tekepályával, a házzal együtt — 
betegség miatt — eladó fcSOO forintért. 
Vételhez 3000 fr t  elég;

N agy  vá lla la t m ellett ház ven- 
vendéglövel, szatócsüzlettel, trafikkal 
3000 forintért eladó. Vételhez 1500 
fr t  elég;

Vendéglő , melynek átvételéhez 500 
forint szükségeltetik, 200 írtért — ha
lál esett miatt — azonnal bérbeadó;

500 forin t óvadékkal itcés ke 
kerestetik, megye székhelyén lévő kisebb 
szálloda és kávéházra.

Újvidéken
a főtéren, a piac legfőbb torkában, a 
városháza és a katholikus templommal 
szemben, bejárat a főtérről és az Erzsé
bet szálloda udvarról, színház és gőz
fürdő tövében e g y  jó l b eveze te tt 
sörcsarnok, ven déglő  étterem 
mel, osapazékkel halál esett miatt 
átadó. Napi forgalom 60 frt, évi házbér 
6 évi szerződéssel 600 frt Az üzlet 
pazar fénynyel van berendezve, mely
nek ára 40ÖO (n égyeze r ) frt, mely
nek fele készpénzben, fele pedig 50 fo
rintos havirészletekben, minden kamat 
nélkül törlesztendő. Bővebbet -- ■ 

F E H É R  I M R E
I aörcsarnok éa vendéglősn él
l u J Y I D É K E  N.

Kiadó bérház.
Egy szállodának nagyon alkalmas épület 
— tekintettel a szálloda hiányra és J 
a város rohamos fejlődésére, f 
mely Székelyudvarhelynek legjob helyén j 
a fő-utcán áll. kiadó, esetleg örök 
áron eladó Az alkalmas épülethez a: 
emeleten 1 0  és a földszinten 8 szoba, 
azonkívül konyha, pince, jégverem , 
kert, istálló, stb. szükséges helyiség 
tartozik. Cim megtudható a „Fogadó- \ 
= ----  kiadóhivatalában.




