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Évutolján. Mindazon tisztelt előfize
tőinket, akik előfizetésükkel hátralék
ban vannak, felkérjük, hogy az esz
tendő utolsó napjaiban szíveskedjenek 
kiegyenliteni hátralékukat az előzőleg 
kapott postautalványon. Ugyancsak 
kérjük azokat is, akiknek előfizetése 
a mostani számmal és december 1-én 
lett esedékes, hogy az előfizetésük meg- 
ujitását szíveskedjenek elintézni.

Fé lre  a k ish itű sé g g e l!
A vendéglőskar országos szerveze

tének eszméje visszhangra talált. Az 
országos vendéglős szövetség alapítása 
iránt megkezdett munkáról hirt adtunk 
a »Fogadó« legutóbbi számában és 
miután a fontos ügy országos vendéglős 
kongresszussal kapcsolatosan nyer 
végrehajtást, felhívtuk vendéglős kar
társainkat, hogy a tárgyra nézve most 
már beküldhetik véleményüket én javas
lataikat. Örömmel konstatáljuk, hogy 
felhívásunk megtette a hatását. Számos 
vidéki helyről kaptunk levelet, melyben 
kartársaink hozzájárulásukat, csatla
kozásukat bejelentik és várva-várják 
a hivő szózatot, hogy a nagy munka 
végzéséből kivehessék részüket. Szóval: 
az eszme testet fog ölteni. Minden 
gondolkodó kartársunk, ki a helyzetet 
megítélni tudja, ki a jelent a jövővel 
kapcsolatba hozza és igy magának 
helyes képet tud alkotni a további 
nemtörődömség veszélyeiről, — tisztá
ban van azzal, hogy a megfelelő véde
lemre sürgősen kell tenni »vala'nit.«

Hogy ez a »valami« miből álljon, 
arra megadta a választ az a bizottság, 
mely most az Országos vendéglős- 
szövetség létesitésén munkálkodik Ez 
a »valami« ugyanis abból álljon, hogy 
a magyar vendéglős-társadalomban 
szunnyadó gazdasági, erkölcsi és szel
lemi erő egy táborban egyesüljön. Amit 
eddig a vendéglősipar viszonyainak 
rendezésére nehány százan hangoz
tattak, azt hangoztassa a magyar 
vendéglős-kar sok ezre. Hangoztassa 
mind a 80 ezer vendéglős és akkor 
szavának sulva, törekvésének ered
ménye és jogos kívánalmainak kielégí
tése lesz. Nem akarunk semmi külö
nöset, sem mi előjogot, hanem csupán 
jogosan követelhető törvényes védelmet

óhajtunk. És miután ezt a jogot sem 
peticiókkal, sem küldöttségekkel, sem 
emlékiratokkal nem tudjuk elérni, elér
kezettnek kell tekintenünk az időt 
arra, hogy jogunk biztosítását egyesül
ten követeljük.

A hozzánk érkezett anyag egy kicsiny 
részében bizonyos kishitűséget vélünk 
felfedezni. Nem csodálkozunk rajta. 
Hiszen az eddig kialakult viszonyok 
ami iparágunkban és hozzátéve az 
eddigi nembánomságot, sok kartársunk 
felfogását és gondolatmenetét meg- 
zsibbasztják és a reménytelenség bizo
nyos fokára emelik. A reményét vesztett 
ember amúgy is mindig kedvetlen. A 
ki egyszer a lemondás zsibbasztó 
gondolatával táplálja meggyőződését, 
az igen veszedelmes helyzetbe jut. 
Bizonyos félénkség, bizonyos gyávaság 
vesz rajta erőt és kiszolgáltatja az 
életre való kedvének sorvadására és 
élete céljának teljes félreismerésére : 
ez való tény.

Ez az emberi lélektan egyik meg
dönthetien törvénye. Ámde, felvetődik 
a jogos kérdés: Szabad-e ennek igy 
lenni? Szabad-e a kishitűségnek felül
kerekedni, mikor a helyzet javítására 
minden tisztességes és becsületes 
eszköz saját kezünkbe van letéve ? 
Mikor mi mindnyájan összevéve oly 
erőt és hatalmat vagyunk képesek ki
fejteni, hogy a szakmánkban a törvé
nyesen biztosított rendet ki tudjuk 
vívni, csak akarnunk, csak megmoz
dulnunk kell!

Ne vezessenek senkit sem kicsinyes 
hétköznapi okok arra, hogy a meg
alakítandó országos szervezettől távol 
tartsa magát. Ne bántsa az egyik 
vendéglőst, ha a másik kartársa egy-egy 
napon több bort vagy sört mér ki 
mint ő. Ne nézze irigy szemmel, ha 
az egyik kartársnak néhány vendéggel 
több van mint neki. Ne legyen ezért 
egyike a másiknak se leplezett, se 
nyílt ellensége. Mert ennek nincs semmi 
értelme. Ott a közös ellenség, azt kell 
leküzdeni. Ott a sok visszaélés az ital- 
méréssel és ott a nagy, tisztességtelen 
konkurrencia, ez ellen kell küzdenünk : 
ezt kell megszüntetnünk és akkor min
den üzletnek lesz legalább akkora 
forgalma, hogy tulajdonosa t isztességesen

meg tud élni annak jövedelméből. 
Ne ámítsuk magunkat, ne szépítsük 
a helyzetet. Mert hiábavaló dolog volna 
a szomorú valósággal szemben. A 
80 ezer magyar vendéglős közt igen 
sok, — mondhatjuk 75 százaléka nagyon 
szegény ember. Annyira szorult hely
zetben vannak, ha a bor- vagy sörkeres
kedő hirtelen felmondaná a hitelt, 
koldusbotra jutnának. Ezen szomorú 
valóság mellett vígan űzi a szatócs stb. 
az italmérés és italárusitás jövedelmező 
m ellékfoglalkozását, a privát koszt- 
ház az ő négy tál ételt nyújtó t>0 filléres 
üzletét és a bortermelő a butellázást 
összes visszaéléseivel. Iparunknak ezt 
a nyavalyáját tetézik a pénzügyi ható
ságok a tömeges uj ilalrnérési engedé
lyek kiadásával, mellyel a más hivatás
belieket mintegy rácsábitják a vendég
lős pályára és módott nyújtanak nekik. 
— a teljesen tapasztalatlanoknak, — 
hogy tönkremenjenek, kis pénzüket 
elveszítsék és ezzel elősegítik, hogy a 
régi vendéglős is tönkremenjen.

Nem kish itűség  ke ll ide, hanem 
akara terő , ennek a természetellenes 
állapotnak a m egszűntetésére! És 
hogy erre a vendéglősöknek joguk 
van, azt, ha semmi más, egyedül az 
adókönyvük  is igazolja.

Erre nézve adatokat óhajtunk gyűj
teni és kérjük vendéglős kartársainkat, 
hogy saját jó l felfogott érdekükben  
támogassanak bennünket.

F elkérjük az ország összes ven
déglőseit és kocsmárosait, hogy 
levél utján közöljék velünk mentöl 
előbb, m ennyi italmérési illetéket 
és állami adót fizetnek. Adókönyvük
ből irák ki ezeket az adatokat

Ne sajnálja senki ezt a kis fáradsá
got. Kartársaink javára és gazdasági 
érdekeik megvédésére óhajtjuk ezeket 
az adatokat felhasználni. Meg kell 
állapítanunk, mennyit követel az állam
kincstár adóban és illetékben a ven
déglősöktől és kocsmárosoktól.

Kartársainkat ne a kishitűség és 
reménytelenség vezesse, hanem az 
egész lényüket átható és éltető ludat, 
hogy célirányos közös munkával mind
nyájának érdekében rendet teremthe
tünk az eddig elhanyagolt vendéglős
iparban.
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A  Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á- 
rosok Iparíársulata hivatalos közleményei

A z ipartársulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-ut i j t II. 20. ss. a. van.

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó' utján közöltetik.

Az országos mozgalom.
Lapunk utóbbi számában közöltük 

hogy az országos vendéglős szövetség 
előkészítésére kiküldött bizottság ki
egészíti magát vidéki kartársaknak a 
bizottságba való beválasztásával. A 
kiegészítés megtörtént és a bizottság 
elnöke az illető kartársakat körlevél
ben erről értesítette:

Az erről szóló értesítés igv szól:
Tisztelt Kartárs ur!
Az alakulandó »Országos vendéglős- 

szövetség« előmunkálatainak végzésére 
kiküldött bizottság feljogosittatván arra, 
hogy magát kiegészítse; ennélfogva érte
sítem t. kar társ urat, hogy önt a bizott
ság tagjai közzé beválasztottuk és 
kérjük, ha a legközelebb tartandó ülésre 
meghívjuk, szíveskedjék megjelenni, a 
tanácskozáson részt venni és tapaszta
lataival a bizottság egységes munkáját 
támogatni.

Határoztatott, hogy az ^Országos ven- 
déglös-szövetség« az 1910. évben Buda
pesten tartandó »Országos vendéglős 
kongresszusom  alakuljon meg, hogy 
ilyen módon nagyobb súlya legyen az 
uj szervezetünknek.

A bizottság teliát kétirányú fontos 
munka előkészítésével bízatván meg s 
iparunk közérdekében a megbízatásnak 
minden irányban eleget tenni igyekszik. 
A megbízás a Szövetség  és a Kon
gresszus előkészítésére szól.

Azt hisszük, felesleges a Szövetség 
szükségességét külön hangsúlyozni. Min
den kartárs tudja, hogy iparunk viszonyai 
nemcsak rendetlenek, hanem teljesen 
elhanyagoltak. Nem törődött veiünk sem 
kormány, sem törvényhatóság, sem 
pénzügyi hatóság, hanem valamennyi 
csupán jó fejőstehénnek tart bennünket 
Szaporítják az itaiméréseket minden 
formában, teremtenek természetellenes 
konkurenciát és amellett emelik folyton 
az adót és illetéket. Ha nem tudunk 
megélni, — hát pusztuljunk az ő fél
órásuk szerint. Mi pedig munkánk

után megélni is akarunk és mivel ipa
runk jogviszonyait az illetékes fórumok 
szabályozni nem akarják, szükséges, 
hogy erős, országos szervezetet léte
sítsünk, mely súlyánál fogva kényszerí
teni bírja az illetékes fórumokat arra, 
hogy iparunk terén rendet teremtsenek.

Ezt követelni nem csak jogunk, 
hanem kötelességünk is, ha a megélhe
tésért vívandó gazdasági küzdelemben 
nem akarunk alámerülni.

Ipari jogunk elismerését és törvényes 
biztosítását követeljük! Hajók vagyunk 
a nagy közterhek viselésére, jóknak kell 
lennünk arra is, hogy iparunk jogvi
szonyát törvényesen megvédjék.

Egyedül állva, vagy kisebb csoportok
ban, gyenge társulatok utján országos, 
nagy kérdések rendezését nem is kez
deményezhetjük, de annál kevésbbé 
remélhetjük azok sikeres megoldását. 
A hatalmasságok, kiktől iparunk viszo
nyainak szabályozását joggal várhatnék, 
komolyan szóba sem állnak velünk, 
mert tudják, hogy nem vagyunk egy 
testté egyesülve, hanem egyenként vagy 
csupán kisebb csoportban szólalhatunk 
fel. Ha azonban Magyarország 80 ezer 
vendéglősének országos szövetsége fog 
felszólalni, annak szavát kénytelenek 
lesznek meghallani, mert 80 ezer legtöbb 
adót fizető honpolgár szava fog ebben meg
nyilatkozni.

Ezért van szükség az ^Országos Ven
déglős-Szövetségre.*

Midőn tehát t. kartárs urat bizottsági 
taggá történt megválasztásáról ezennel 
értesítjük, kérjük unt ez ügyben a 
lakóhelyén és a szomszéd községekben 
üzlettel bíró kartársakkal mentői előbb 
érintkezésbe lépni, őket a folyamatban 
lévő alapításról értesíteni és ha Önt, 
t. kartárs ur, bizottsági ülésre Buda
pestre hívjuk, szíveskedjék okvetlenül 
eljönni és esetleg 1—2 kartársat vendé
gül magával hozni.

Budapest, 1P0P. december hó.
Kartársi üdvözlettel

a bizottság nevében:
Gömbös Lajos s. k.

vendéglős, a  »SzékesfSv. vend égi. és kocsmárosok ipartár- 
sillatának alelnSke, mint az előkészítő bizottság elnöke 

ÍV., Városház-utca 10.

TÁRSULATI  ÉLET.
Meghívó a »Veszprémvármegyei Ven

déglősök ipái társulata* Veszprémben az 
Erzsébet szálloda nagyterméban 1909. 
dec. hó lfc'-án délelőtt 10 órakor tar
tandó rendkívüli közgyűlésre.

Tárgysorozat: 1. Elnöki előterjesztés. 2. Jegyző
könyv hitelesítése. 3. Elnök és alelnök válasz
tása. 4. Cservenyi Ferenc v. tag indítványa 
alapszabályok módosítása tárgyában, ő. Tüskés 
Pál vál. tag indítványa tagok gyűjtése és tömö
rülés céljából. 6. Esetleges indítványok. Werner 
Károly s. k. h. elnök. Széli István ellenőr- 
jegyző.

Szervezkedés Fejérmegyében. Tui-
adunának régi koronázó vármegyéjében 
szintén a szervezkedés terére léptek a 
vendéglősök, hogy eggyé való tömörülé

sükkel ők is részt vegyenek ama teen
dőkből, melyek az egész ország ven
déglőseinek jogviszonya rendezését és 
a temérdek baj és teherrel súlyosbított 
helyzetük javítását fogják kiküzdeni. 
Egyszerre két helyről is kaptunk érte
sítést, hogy fejérmegyei vendéglős szak
társaink itt is, ott is mozgalmat indí
tottak az illető járás és vidékére ki
terjedő ipartársulatok létesítésére. így 

Bicskén,ahol a»Bicskevidéki vendég
lősök ipartársulata« megalakítása érdeké
ben már előértekezletet is tartottak. Az 
értekezleten Huszár László fogadós, aven- 
déglősi közdolgoknak ez a derék, lelkes 
embere, Tolnay János, Lauzerics Antal, 
Héreghy György mindmegannyi jónevü 
vendéglős szaktársaink és többen vettek 
részt. Miután a létesítési ügyet meg
beszélték és a teendőkre nézve meg
állapodtak ; előkészítő bizottságot alakí
tottak, melynek elnökévé: Huszár László 
és titkárává: Lauzerics Antal lettek 
megválasztva.

Moóron a »Moórvidéki vendéglősök 
ipartársulata« létesítési mozgalma szintén 
megindult. A teendők élén Turmayer 
József, StofTer Mihály, Pethő György, 
id. Dukász Mór, Turiák Rezső ímoóri) 
és Cermann Ignác (bodajki) szaktársaink 
állanak. Csak előre szaktársaink a 
tömörülés utján; mert csak igy lehet
séges és igy tudunk — egyesülten és 
vállvetett erővel változtatni az iparunkra 
mindinkább súlyosbodó viszonyokon.

TlSZtiyItás. A »Szatmámémeti Pincér- 
Egylet* f. évi november 30-án tartotta 
tisztújító gyűlését, melyen a választást 
a következőkép ejtették meg. Megválasz
tattak : T&nkócy Gyula főkapitány disz- 
elnök, Vai/co viís Sámueléi nők, Pongrác 
Lajos és Márkus Samu alelnökök, 
Káldor Lajos titkár, Horváth János 
jegyző, Figura János gazda és ellen
őröknek: Korbadits Antal és Gaál 
Károly. Beválasztottak még 12 választ
mányi és 4 póttagot.

Vidéki állapotok.
Az országos szövetség létesítésének 

szükségességét a vidéki állapotok in
dokolják legjobban. Ott igazán teljesen 
védtelenül állnak a vendéglősök és a 
hatóságok huza-vona eljárása által 
óriási anyagi károkat szenvednek. Tel
jesen ki vannak szolgáltatva az illeté
kes hatóságok belátásának, mely ha 
jó, hát kedvező rájuk nézve, ha azon
ban az »a belátás« kevésbbé jó, hát“bi- 
zony megsinyük azt vidéki kartársaink. 
Panasz vagy felebbezés, mint jogos és 
törvényesjogorvoslat,mindenkire nézve 
hoz döntést jobbra vagy balra, — a 
vendéglős ebben a tekintetben is való
ságos mostohája a mi áldott magyar 
bürokráciánknak.

Ezt az állapotot illusztráló ilyen 
esetről kaptunk panaszt, melynek tárgya 
a következő:

Schitter  András rozsnyói vendég
lős, kiváló szakférfiú a mi iparunkban,
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ezideig csak mintegy két éve várja az 
italmérési engedélyét. Kérvényét nem 
intézik el. Addig vártak az elsőfokú 
döntéssel, mig a vendéglősök létszáma 
túl volt haladva. Akkor azonban, mikor 
ő az engedélyért folyamodott, nemcsak 
nem volt túlhaladva a létszám, hanem 
ő még apasztotta azt, amennyiben 
megvett egy ingatlant, melyben régi 
vendéglő volt és ezt az üzletet meg
szüntette. Engedélyt kért arra az üz
letre, melyet ő előzőleg 6 évig veze
tett Ez a kis dolog 5000 koronájába 
került. De ezzel a t. pénzügyi hatóság 
nem törődik. Még azzal sem, ha ezt a 
pénzét teljesen elveszti.

A t. pénzügyi hatóság azóta, amióta 
Schitter barátunk az engedélyért fo
lyamodott, kiadott már engedélyeket! 
t. i. másoknak és aztán azt hozták fel 
az ő elutasítására, hogy a létszám tú 
van haladva És ezt az indokot éppen 
vele szemben használták, ki egy ven
déglőt megszüntetett.

Fia ez a közigazgatási tréfa nem volna 
annyira elszomorító, hát akkor bizony 
kacagni lehetne rajta. Mert olyan naiv 
ez az okoskodás, hogy nem hisszük, 
hogy maga az okoskodó hatóság ko
molynak tudná azt venni.

Mondanunk sem kell, hogy a pénz
ügyi igazgatóság eme bölcsesége már 
eddig is sok pénzébe van Schitter kar
társunknak. Mert a pénzügyőrség ilyen 
esetben — mondjuk hivatalosan — 
őrködik és büntet derüre-borura. A 
100 és 200 korona büntetések egymást 
követték és követik. Nincs engedély! 
Gondoskodnak róla, hogy ne legyen, 
hogy azután kényük kedvük szerint 
bírságolhassanak.

Ilyen a vendéglős sorsa vidéken.
Schitter kartársunk ezen eljárással 

szemben nem tehetett mást, mint élt 
azzal a jogával, amivel minden becsü
letes ember élhet. Megfelebbezte ezt 
a reá nézve nagyon drága közigazga
tási játékot a magas pénzügym inisz
tériumhoz. És mint a ki igazának tu
datában van, onnan remélt és várt 
segítséget. Ámde csalódott! A magas 
minisztériumban még nem értek rá 
az ügyet elintézni. Még mindig ott az 
ügy elintézetlenül, noha idestova már 
két év óta húzódik. Az utánjárás, a 
tudakozódás mindig azt az egyhangú 
jóindulatot váltja ki: a m ajd elintéz
z ü k !  A jogát és igazát kereső vendég
lős csak győzze azt a »majda-ot ki
várni és a 100 és 200 kor bírságokat 
fizetni ugyanazon hatóság pénztárába, 
mely az ő ügyét a végtelen »majd«-ra 
méltóztatik bízni.

Szomorú állapotok ezek. A szakkép
zelt, gyakorlott pincérből, 15 évi gya
korlat után nem lehet olyan könnyen 
önnálló vendéglős, mint az azelőtt más 
pályán működött akármelyik tisztelt 
polgártársunkból. Pedig W ekerle Sán
dor pénzügyminiszter ur maga mondta 
két évvel ezelőtt egy vendéglős-kül

döttségnek: „nekünk nem sok, hanem  
jó  vendéglősök ke llenek1".

Nem hiszszük, hogy az itt ismerte
tett rózsnyói eset megfelelne ő nagy
méltósága intenciójának. Lehetetlen, 
hogy a miniszter ur ezt az eljárást 
helyeselje és megengedhetőnek találja. 
Mert hová jutunk, ha egy önállósításra 
törekvő szakemberrel ilyen drága já
tékot űzhetnek. Hiszen jogállamban 
élünk!

Kegyelmes ur! Nem gondolja-e, hogy 
jó volna ezt az ügyet egy kicsit meg
vizsgáltatni és az agyonzaklatott és 
már annyiszor bírságolt szakembert 
most már mentői előbb az ő jogos 
igényének kielégítéséhez juttatni? Hi
szen tudja Excellenciád, hogy a mai 
gazdasági viszonyok közt a vendéglős
nek nincs elég tartaléktőkéje a végte
len büntetések fizetésére.

Némái Antal ünneplése.
— Kávésok vacsorája. —

Minden tekintetben fényesen sikerült 
ünnepi vacsorát rendezett e hó 6-án a 
Budapesti Kávés Ipartársulat vezetősége 
közszeretetben álló elnöke: Némái Antal 
tiszteletére. Némái Antal ugyanis, mint 
azt a napilapok is jelezték, a közel
múltban 50.000 koronás alapítványt 
tett a fővárosnál és pedig az alapit j 
oklevél szerint a budapesti iparosok, 
kereskedők, de elsősorban a kávésok 
és vendéglősök részére. Az ünnepi 
vacsorán nemcsak a kávésok majdnem 
teljes számban, hanem kereskedők és 
ipárosok is vettek részt. Ugyancsak ott 
láttuk a fővárosi kávéházak elit főpin- 
céri karát is, mint a főnöki kart, majd
nem teljes számban.

Vacsora közben megindult a felköszön
tők hosszú sora. Az első felköszöntöt 
Upor József alelnök mondta, melyben 
a kávésipartársulat nevében köszöntötte 
Némái Antalt és fenkölt lelkű nejét, 
Bálint Erzsébetet. Kiemelte Upor, hogy 
az alapítókat a szakma iránti szeretet 
vezérelte a nemes cselekedetre és hogy 
szorgos munkájuk gyümölcsét az 
iparosság felsegélyezésére adományozták. 
Beszédjében Isten áldását kérte Némáira 
és nejére. A lelkes, percekig tartó éljen
zéssel és tapssal fogadott beszéd után 
Mészáros Győző a kávésszövetség részé
ről üdvözölte tetszéssel fogadott beszéd
ben Némáit, mig Harsányi Adolf az 
ünnepelt tiszteletére megjelent vendége
ket, s köztük Vince S. kerületi elöljárót 
köszöntötte fel. Beszédjében azt kívánta, 
hogy az alapítvány kamataira lehető
leg kávés ne legyen rászorulva. Gárdonyi 
József a megjelent főpincérekre mondott 
felköszöntőt Hajduska József mint a 
szállodás, vendéglős stb. (Gundel-féle) 
ipartársulat tagja és egyik közkatonája 
mondott élénk feltűnést keltett beszédet, 
melyben örömének adott kifejezést, hogy 
a kávésipartársulat bán ilyen szervezettsé
get, ilyen erőt lát. Nem akar — úgy
mond — itt megjelent személyeket

érinteni, de az bizonyos, hogy ez a 
kávésoknál tapasztalható eredményes 
munka a vendéglősöknél nincs meg. 
És ez tisztán a vezetőség hibája. Köszönti 
a kávésipartársulat vezetőségét, Némái 
Antalt és Harsányi Adolfot. Erre az 
őszinte ide Gundelnek nem kellemesi 
beszédre Gundel Jánosnak nagy kínnal 
elmondott, tehát kevésbbé tetsző beszéde 
következett, kellemetlen disszonáns érzé
seket keltve az ünneplő közönségben 
Megkönyebbültek, amikor Kassai József 
szólalt föl és a főpincéri kar részéről 
üdvözölte Némáit Majd Farkas A. 
telszolgálópineér a M. V. K. 1. című 
laptársunk érdekében előfizetési felhívó 
beszédet mondott.

Ezekután Némái Antal köszönte meg 
kartársai ovációját. Tekintve, hogy beteg
ségéből nemrégen épült fel, csak rövid 
beszédet mondott. U is azt kívánja és 
kéri az Istent, hogy alapítványára ne 
legyenek kartársai rászorulva. Némái 
elnök után Brück Károly mondott fel
köszöntöt. Beszédében a kitartásról szó
lott Érdekesen fejezte ki, hogy- Némainak 
kellett a kávésokat a saját ügyüknek 
megnyerni így a siker oroszlánrésze 
is az övé. Segítőtársa- az alelnök Upor 
Józsefről, majd a kávésokkal küzdött 
főpincérek, felszolgálópincérek és kávé
főzőkről emlékezett meg, s végül mind
nyája egészségére ürité poharát. Ezután 
fölolvasták a beérkezett üdvözlő sürgö
nyöket. Majd Berecki Lajos a kávéfőzők 
részéről köszönte meg Némainak a 
munkások iránt viseltető jóindulatát, 
melynek befejeztével Vince Sándor. 
V. kér. előjáró köszönté az ünnepelt 
elnököt. A toaszlok sorát dr. Kémény 
Géza, a kávésipartársulat kiváló titká
rának sikerült beszéde fejezte be. A 
díszes társaság ezután Gárdonyihoz ment 
és ott fejezte be kávézás mellett az 
ünneplést.

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

Az újévi »Fogadd.' (Újévi üdvözlé
sek.) A »Fogadó« 1910 január 1-sői 
száma, elütöen az előző újévi lapjaink 
tói, impozáns szép formában, nagy t - 
érdekes tartalommal fog megjelenni. 
Erre a szép ünnepi számra már eleve 
is felhívjuk figyelmét olvasóközönsé
günknek. Értesítjük egyúttal szaktársain
kat, hogy a szokásos újévi üdvözle
teknek  a mostani újévi lapunkban is 
helyt adunk. Az újévi üdvözlések 
beiktatási dija 2 korona. Nagyobb 
hely (cégeknek/ 6. 10, és 20 korona. 
Az újévi üdvözlések szövegét és diját 
legkésőbb e hó 27-én délig, kérjük be
küldeni.
^Boldog ünnepeket! Tisztelt lapközön- 
ségünknek, a fogadós-, vendéglős- és 
kávés-iparhoz tartozó összeseknek bol
dog karácsonyi és újévi ünnepeket kívá
nunk ! A »Fogadó« szerkesztősége és 
kiadóhivatala.
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K érelem. Azon tisztelt előfizetőinket,
akiknek előfizetése most lett esedékes 
és akik régebben vannak hátralékban, 
kérjük, hogy a járandó előfizetési össze
get sziveskedjenek beküldeni. A kiknek 
előfizetése december 15-én járt le, lap
jukkal postautalványt mellékelő k. Az 
előfizetés beküldését »Fogadó« kiadó- 
hivatala, ftákóci-ut 13. címen kérjük 
teljesíteni.

Hymen hírek. — Bicskén, a nagyfogadó
tulajdonosa, Húszát László szépmiiveltségü 
leányával, Margittal a m. hó 14 én tartotta 
egybekelését Hédit Miklós, uradalmi föerdész.

Bója Ferenc makói kávés szaktársank elje
gyezte Gerber Jolánkát, Gerber Károly kulai 
szállodás szépmiveltségü leányát.

Wagner György fővárosi vendéglős szaktár
sunk bajos leánya, Anna, e hó 2-án tartotta 
esküvőjét Györgyi Géza postatisztviselővel.

Hajós Károly fővárosi vendéglős sza-,társunk 
nevelt leányát, eljegyezte Gólyán József csendőr- 
őrsvezető.

A mi ju talm unk . Mi már megkaptuk 
jutalmunkat, — szép karácsonyi és 
újévi ajándékunkat. A gyönyörű szép 
ajándékot, mely nekünk igazán szebb 
és gyönyörűbb bármilyen érdekes 
tárgynál, a mi szeretett közönségünktől 
kaptuk elismerés és üdvözlés révén 
Ugyanis több vendéglős, fogadós, kávés, 
pincér kartársunk szívből fakadó meleg 
elismerését és üdvözletét küldte lev.- 
lap és levélben, az 19JL0-ki »Vendéglő
sök Naptáráénak kitünően való sikerü- 
lése miatt. A mi közönségünknek ezt 
az önkéntelen megnyilvánuló és benső
ből fakadó igaz elismerését és üdvözle
tét, mely a mi szellemi munkáinknak 
a legilletékesebb és legszebb dicsérete, 
hálás szavakkal ezúton köszönjük meg.

M egoldják a Tokaji bor kérdését.
Az idén szomorú esztendeje volt a 
Tokaj-Hegy aljának. A szólőgerezdek, 
mikor már érni kezdtek, elkezdtek hul
lani és hulltak, huiladoztak, hogy a 
szüreteléskor csak itt—ott látszott fürt a 
tokén. A tokaj-hegyaljai gazdáknak tehát 
rósz esztendőjük volt az idén : a gyilkos 
fereg, dacára a szőlőlévé! és venyigék 
orvosai százféle szereinek, megeUek 
az egesz termésüket. Uda lett egy évi 
termes, oda száz es száz szőlősgazdának 
és családjának a kenyere, megélhetése 
és talán a módja is e csapás kapcsán, 
Hogy a kicsi gazdasaguk jövőbeli teen
dőinek eleget tehessenek. Mikor pedig 
a rósz termes okozta csapás és ínség, 
így egész a tetőpontjára hágott, meg
indul a nagy mentési akció. Mire, — 
talán a veszsujiotta szegény termelők 
fölsegélyezésére r1 Dehogy. A tokaj-hegyal- 
jai borok értékesítése kerdesenek megol
dására. Ügy bizony. Meg akarja k oldaui a 
borériekesitest Tokaj-llegyaijan, most, 
amikor úgyszólván egy csöpp bor se 
termett. Hogy kik ? Hat Lánci Leó meg 
Búza Barna, akiknek az isteni nektárt 
termő Tokajban, vagy a Tokajjal köz
vetlen kapcsolatos környéken, — talp
alatnyi szölőfóldjük sincs. A zemplén- 
megyei gazdasági egyesület vezetői, akik 
a Lánci Leó kereskedelmi bankja milliói
val ( ? . . . )  szeretnének borértékesité

szövetkezetei vagy eféle micsodátlétesiteni, 
szintén csak az újhelyi vagy a pataki és 
ol aszi 1 ankásokon bi r nak szőlőterü 1 e lekkel. 
Me yek pedig majd olyan messze esnek 
Tokajtól, mint Szatymaz Makótól. Igaz 
ugyan, hogy az Isten háta mögött lévő 
Abaujszantó, épen csak úgy mint Ujhely 
és Patak is Tokaj-Hegyaljaba van 
o.-ztva; ám, az itt termett borok mégis 
csak s.-a-ujhely-, Sárospatak- és abauj- 
szántói és nem Tokaji borok. Le kell 
szögeznünk azt a tényt, hogy a tokaji bor 
értékesítése kérdését ezen a vidéken, a 
Kereskedelmi bank pénzével és kereskedői 
szisztemben akarják mindenáron (és 
mentül előbb annál hamarabb) megol
dani. Amikor pedig ezután a leszegezett 
kérdés után pontot teszünk, egyúttal 
rámutatunk «ez ujabban« keletkező és 
olyan bőrkéieskedői és termelői szövet
kezet-félére, mely uj engedélyek szerzé
sével akar majd a vendéglősöknek és 
a magyar borgazdaságnak nem hasz
nálni, hanem ártani. Ezért is jóeleve 
intjük a vendéglős-közönségünket ettől 
(és általán a hasonló alapon létező 
vagy létesítendő) borértékesi szövetkezet
től, ép mint ahogy figyelmeztettük annak 
idején a különböző lapokban hirdetett: 
Abaujszántói borkereskedők, a tolesvai 
Búza Barna és a sárospataki Wmdisch 
Graetz »Tokaji« boraira. A magyar 
bor- és szőlőgazdaságot egész helytelen 
irányba vezető mostani tényezők és 
Búza Barna, Lánci Leó pénzével pedig 
csak menjenek a maguk utján — meg
oldására a tokaji borkérdés és értékesí
tésnek. Mi erre mitse adjunk. Mi ránk, 
vendéglősségre legyen megnyugtató az, 
hogy ez a kereskedői szövetkezet a 
valódi Tokajon kívül esik és hogy a 
vendéglős-fogyasztók a valódi Tokajit 
ezután is a Tokaji bortermelők társa
sága s a többi szőlősgazdák által uralt 
és szorosan vett Tokaji hegyek termé
séből szerezhetik be.

Valódi Tokaji bort (Szomorodnit, Aszút) 
csuk a „Tokaji Termelők Társaságától' ‘ Tokajból 
rendeljünk. A kereskedői és nem .smert cegek 
által ajánlt Tokaji borokkal szemhen óvatosak 
és tartózkodók legyünk.

Ne m ulassza el egy szaktársunk se 
a kitünően sikerült es gyönyörű kiállí
tású lvlO-ki oVendéglósök Naptárát 
megrendelni, melyet a Fogadó előfize
tői az előállítási áron aluli 1 kor. 20 fill. 
kedvezményes áron szerezhetnek be. A 
»Vendéglősök Naptára« m. grendelhető 
a »Fogadó« kiadóhivatalában.

M it nem kell h itelesíttetn i ? a főváros 
egyik keruieleben a vásarfclügyelő több 
üzletben lefoglalta a teas-rumos üvegeket 
(melyekben a teához rumot adnukj és 
a pezsgös poharakat, mert nem voltak 
hitelesítve. A kerületi elöljáró az üzlet- 
tulajdonosokat felmentette és visszadta 
a lefoglalt poharakat és palackokat, 
azzal a megokolással, hogy a fogyasz
tásra szolgáló poharakat és a rumos 
palackokat nem kell hitelesíteni, hanem 
csakis a meghatározott mennyiségű 
italok kiszolgálására használt poharakat

F A rósz  szlpkás >ConSUm«. (Főpin-
céri panasz). Valami »Pmcérek Con- 
sum r-társaságo. létezik a fővárosban, 
amely ?zivarszipkát, fogvájót, gyufát sat. 
ilyen vendéglői cikket árul, úgy azonban, 
hogy azzal senki, de legkivált a pincérek 
nincsenek megelegedve, mivelhogy ez a 
pincérek nevet használó társaság a 
leggyatrább és hasznavehetetlenebb dol
gokat szállítja nekik, természetesen — 
méregdrágán. Úgy látszik, ez a vállalat 
is azt a célt tűzte ki magának, mint a 
vendéglős-pincérséget jó fejőstehénnek 
tekintő néhány ilyen vállalkozó cég, 
melyek a »jó gseft« reményében (álta
lános hit, hogy a mi iparunkhoz tartozók
kal lehet legkönnyebben »jó« üzletet 
csinálni) a leghangzatosabb reklámmal 
dolgoznak és igyekeznek mentül nagyobb 
tért hódítani. Ez a »Consum« vállalat is 
»pincérek részv. társasága« címet visel, 
igy hirdeti magát, holott a társaságban 
egy fiapincér sincs. Ámde, ha ezt nem 
tenné, nem volna képes jó zsíros üzlete
ket kötni — pincérekkel, akik közt még 
mindig akadnak, kik e »derék kom- 
paniáhoza különböző nagy összegű ren
delésekkel fordulnak. Persze az ilyenek 
nem bírnak tudomással a drága és 
nagyon »rosz szipkáiról rég ismert 
»Consum« rósz hírnevéről és gyönyörű
séges műveleteiről, bárha a panaszok 
majd mindenütt és mindegyre hangzanak. 
A sok közül itt adjuk közre egyik fő- 
pincer kartársunk panaszát, mely egy
szersmind felhívás is a főpincéri karhoz. 
A panasz igy hangzik:

Felhívás a főpincérekhez!
Alulírott l'tíluivom fopincér kanársaim figyel

mét a „Consuiu pincérek r.-társasága'1 című 
vailalulra, mely a pincérség bizalmával és 
lürelmevel a legrulalibul él vissza. Ez a tár
saság, mely úgy látszik a fő.incérek kihaszná
lására le.esult es létezik, a leggaládabb módon 
bánik el a íöpineér rendelőkkel, úgy mint az 
én esetem is igazolja: — Én pl. egy nagyobb 
renoeiest tettem nala, de mert az áru haszna- 
veheteUen voit, kénytelen voltain visszaküldeni. 
Arn ez a jeles firma megint csak azt küldte s 
mikor a gyatrasagut megint visszaküldtem és 
kertem helyette vagy megfelelő cikket vagy az 
összeget vjbszakülaenj, sem árut, sem a pénze
met uem Külules, dacara újból és újbóli föl- 
szufilasuiimak. Ezek után természetesen fel- 
jelentest vagyok kénytelen tenni ellenük. Fő- 
pmcer kanai saiiuat újból is és a saját érde
kükben figyelmeztetem s miután ezt az alávaló 
eljárást iuzouyára mar másokkal szemben is 
elkövetlek, leikerem kollegáimat, hogy a 16- 
pmcereken az ily módon élősködő ezen 
cegre mindeuk.l iigyelmeztessenek, legalább, 
hogy lóim más hozzánk tartózó ne csapódjék 
be. Az ilyen lelketlen vállalat a legnagyobb 
aranyu bojkottot és a pincérség megvetését 
érdemli meg. Lúgos, december 7-én Weissmon 
Ignác főpincér.

Szipka -  gyufa-fogvájót szaktársaink az 
iparunk térén szoLd es jómrnevü cégne' is
mert Berkovits Károlytól (Budapest, Ml., oip- 
utca 11.) rendeljenek.

G yászrovat. — Radits Pál, bicskei 
vasuli vendéglős a m. hó 15-én 6o 
éves korában jobblétre szenderült. Te
metése 11-én ment végbe nagy részvét 
mellett. Az elhunytban Balázs Sándor 
ottani vendéglős szaktársunk nevelőatyját 
gyászolja.
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Orosz Mór érsekujvári fogadós szak
társunkat fájdalmas csapás érte, édes
anyja elhalálozásával. A szép kort ért 
matróna 92 éves korában hunyt el, 
Nagyváradon. Temetése ugyanott ment 
végbe a múlt hó 25-én óriási részvét 
mellett

G'itgessel Lajos, a pécsi vendéglős
karnak derék, fiatal törekvő tagja, e 
hó 4-én elhalálozott. Elhunyt szaktár
sunkat nagy részvét mellett, december 
6-án temették el. Halálát özvegye siratja.

Jósa Aladár temesvári főpincér kar
társunkat gyászos csapás érte. Édes
anyja, özv. szentmártoni Jósa Györgyné 
sz. Papp Hegina, e hó 9-én 64 éves 
korában Veszprémben elhunyt. Temetése 
e hó ll-én volt nagy részvét mellett. 
Tnrma Nürnbergi óriás, nemes, édes, hosszú
IU1 Illái vastag gyökereden, métermáísán- 
ként 30 kor., ^5 klg. 10 korona Keménynél, 
Regeteruszka iGarböcbogdány). *_4

líUsmerő levél.
T. Hercog Sánctól urnák, Csáktornya. — 

A küldött borszürö teljesen bevált, kérünk 
postafordultával egy pálinka szűrőt. Tisztelettel 
Maver Ferenc és Társai Nyergesujfalu.

Szövetkezzünk!
S miképen vagyunk, régi nyomorú

ságunkkal, a sörkai teltei? A helyzetünk 
itt is tűrhetetlen! Négy sörgyár szövet
kezik, (többek között az Első magyar 
részvényserfözde, melynél a részvények 
nagyresze a szállodások szövetkezetének 
elnökénél, Gundel János ur kezeben 
van) — megszabja az árakat, kimondja, 
hogy az a vendéglős, ki egy ideig az 
egyik gyár sörét fogyasztotta, azután 
helyzetének bárminő megváltozása foly
tán kénytelen más gyarlói fedezni sör
szükségletét, 2 frttal többet özet hekto
literenként. Kérdem, lisztéit kai társak, 
nem határos ez a helyzet a lehetetlen
nel, a nevetségessel ? Mi önálló, szabad 
iparosok vagyunk, kik nem esküdtünk 
örök hűséget semmiféle sörnek, besze
rezhetjük készletünket ott, ahol — igen, 
beszerezhetjük, ha 2 Írttal fölülfizetni 
akarjuk. Ezen viszonyok valóban leg- 
szemtelenebb arculcsapásai a vendéglő
sök jogainak! Vagy nem tűrhetetlen az, 
hogy én üzletemet, melyben eddig, mond
juk: Dreher sört fogyasztott a közönség, 
eladom és oly helyen nyitok vendéglőt, 
hol Haggenmacher sört fogyasztanak 
vendégeim, 2 frttal többet űzessek a 
sörért csak azért, mert engem esetleg 
megélhetési viszonyaim arra kényszeri- 
tettek, hogy boldogulásomat máshol 
keressem ?

Ez is megtanit valamire! Ha egyesü
letünk elegendő számú taggal dicseked
hetnék, úgy alapíthatnánk magunk egy 
sörgyárat, mely a sört olyan árakban 
szolgáltatná s oly minőségben, hogy a 
vendéglős nem volna többé rákénysze
rítve arra, miszerint a gyárosok kiszi
polyozó törekvéseinek alávesse magát. 
Létesíthetnénk önálló árubeszerzési 
szövetkezetei, melyben konyhacikkein
ket a kezelési költségek hozzácsatolásá
val beszerzési áron juttatnék fogyasztó

vendéglőseinknek. Szervezhetnénk önálló 
bankot, hol megszorult helyzetünkön 
tényleg olcsó s nem uzsorakamatra 
kiadott pénzzel segíthetnénk. Mert 
fordul elő (különösen borvásárláskor!) 
hogy sürgősen volna pénzre szükségünk, 
ilyenkor a sok kezes-keresés mellett 
igazán örülnünk kell, hogy pénz
zavarunkból akármilyen uzsorakamat 
árán is segít valamely bank: — segít, 
de ha ez az eset többször fordul elő, 
úgy érzékenyen meg is károsit, sőt nem 
egy kartársat talán már tönkre is tett.

Gondoljuk csak el, ha e röviden 
érintett intézmények szövetkezetünk 
erejénél fogva létesíthetők lennének, 
mennyire szabadabban mozoghatnánk. 
De azt hiszem minden szónál többet 
mond, ha itt mindenkit saját tapaszta
lataira utalok.

Igenis, szükségünk van az egyesü
lésre, mert a tőke fojtogatása, kiszipo
lyozása a legkomolyabban fenyegeti 
existenciánkat. Olyanok vagyunk, mint 
az egymástól kilométernyi távolságban 
ültetett fák, melyek a szélvész erejével 
szemben gyakran gyengék, eltörnek, 
vagy csak alig-alig dacolhatnak, pedig 
ha egy tömegben tudnók a széthányt- 
vetett fákat, ilyen szélvész esetén hány 
derék törzs volna megmenthető. Ilyenek 
önök, tisztelt kartársaim, hasonlók ezen 
fákhoz s mint ezeket, úgy önöket is csak 
az egymáshoz való közeledés, egyesülés, 
az egymás erejének összevetése ment
heti meg a gazdagok, hatalmasok túl
kapásai, eszeveszett dühöngései ellen.

A tömörülésre például hozhatom fel 
horvát kartársainkat, kiknél mindazon 
üdvös reformokat, melyekkel a magyar 
vendéglősökön segileni óhajtunk, s 
melyekről egyelőre csak mint álomkép
ről beszélhetünk, megtaláljuk. (Van köz
ponti pincéjük, bankjuk stb.)

Mindezek után azt kérdezhetné valaki, 
minek tömörüljenek a vendéglősök, 
minek alkossanak oly egyesületet, mely 
számával s igy tekintélyénél fogva 
egyensúlyozni tudja a szállodások egye
sületének a működését? Vagy egyálta
lában miért kellene ezt a működést 
korlátozni? Hiszen ez az említett szö
vetkezet kongresszusokat tart, memo
randumokat terjeszt fel, sőt a minisz
terrel is jó barátságban van, s igy 
helyzetünkön okvetlenül jobban segíthet, 
mint mi. Hát igen, kongresszusokat 
tart, melyeken csak az szólalhat fel, 
aki tagja Gundel János úr, vagyis a 
szállodások egyesületének, tehát tagsági 
dijat fizetett, aki felszólalását vagy 
indítványát 14 nappal előbb bejelentette, 
végül, aki egy kis pénzmagot tesz le a 
kongresszus asztalára bankett, kirándu
lások költségeinek fedezése céljából. 
Ezeknek az előfeltételeknek kell meg
felelnie mindenkinek, aki egy-egy üd
vös inditványnyal akár a helyzetet 
tisztázni, akár azon javítani akar. Hogy 
csak egy példát hozzak fel erre, itt 
vannak ismét horvát kartársaink, kik 
meglettek hiva, s fel is jöttek a Gundel

egyesület kongresszusára, de tanácsko
zásaiban részt nem vehettek, mert kellő 
tájékoztatás nélkül ezen ostoba külső
ségeket nem ismerték, de nem is ismer
hették.

Azután memorandumokat is terjesz
tenek fel a minisztériumba. Hogy ezek 
milyenek? Azt hiszem, mi vendéglősök 
érezzük leginkább, mi, akik ezen gyér, 
de annál rosszabb eredménynyel járó 
felterjesztéseket akarjuk szövetkezetünk 
méreteinek megnagyobbitásával egyen
súlyozni.

Íme helyzetünk röviden vázolt, de 
világos képe. Ne mondja senki, hogy 
a Gundel-féle szállodás-egyesület műkö
dése kielégítő eredménynyel járt, mert 
piacunkon folytatott 33 éves munkál
kodásuknak sikeréül nem sorsunk fel
virágzását, hanem megélhetési viszo
nyainknak olyan elposványosodását, 
nyomorultságát köszönhetjük, mint a 
minőben ma tényleg vagyunk. Nekünk 
nem elég, ha ők a miniszterrel barát
koznak, ha egy-egy barátságos mosol
lyal, kézszoritással tisztelnek meg ben
nünket, mert annak a barátkozásnak 
esszük 33 éve keserű kenyerét.

Kartársaim! Appellálok az önök jó
zan eszére, büszkeségére, önérzetére, 
hivatkozom gyermekeiknek jólétére, mely- 
nem elégszik meg a mindennapi betevő 
falattal, hanem korunk viszonyainak 
megfelelőleg tanultságot, műveltséget is 
igényel, s hivatkozom arra, hogy mind
ezek az igények megvalósíthatatlanok, 
teljesíthetetlenek. Ma még kevesen va
gyunk! De mi kevesen is tartottunk 
már két kongresszust, Budapesten és 
Szabadkán, amely, ha tekintetbe vesz- 
szük a tagok számát, igazán szép ered
ménynyel járt. Legyen ez a két kon
gresszus tanúja s bizonysága annak, 
hogy a magyar vendéglősök egy nagy- 
szövetségbe tömörülve alkothatnak nem
csak valamit, hanem sokat. Félre a 
közönynyel, a nemtörődömséggel, mely 
azt mondja: az én helyzetem még el
viselhető, tűrhető. — dolgozzanak, fárad
janak azok, kiknek sorsa már tűrhetet
len, elviselhetetlen! Ferde gondolkodás! 
Nem a magunk külön-külön jólétére, 
hanem mindnyájunk boldogulásán kell 
fáradoznunk együttesen, egyesült erővel. 
Ez józan, nemes gondolkodású emberhez 
illő felfogás.

Nyíljon ki hát végre szemük, tisz
telt kartársaim, egyesüljenek, dolgozza
nak, támogassák beiratkozásukkal azt 
az egyesületet, mely céljául tűzte ki 
eddig hiábavaló munkánk gyümölcsö
zővé tételét! Várjuk önöket, várjuk segítő 
karjukat azzal, hogy szegény ember 
sorsa javítását ne a gazdagoktól — kik 
úgysem törődnek semmivel — várja, 
hanem önmagától, a maga munkájától. 
Bár hivó szavam ne lenne eredmény
telen, bár a kővetkező esztendőben 
azzal számolhatnék el, hogy a vendég
lősök szövetsége minden magyar ven
déglőst tagjául ismeri.

Rolly.



0. oldaL FOGADO
24. szám.

Svájci alpesi 
tejcsokoládé

ÜZLETI HÍREINK,

Íz  és tá p e re je  á lfa! 
fe lü lm ú lja  a tö b b i ö s z -  
s z e s  g y á rtm á n y o k a t .

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket,
kik a • Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Borszéki vizet, mely a borviz-kartell létre
hozója: Fekete Mórnak a vize, egy magyar 
vendéglős se igyon és árusítson!

Resícán a pályaudvarral szemben 
Fleck Adolf egy uj fogadót építtetett, 
amelyet a mai modern igényeknek meg
felelően berendezve »Korona« címen 
nyitott meg.

Budapesten a népligeti, Svertecky 
Gáspár-féle vendéglőt Róna Gyula meg
vette, ki a nagykiterjedésü üzletet a 
napokban vette at.

Hódmezővásárhelyen a jóhimevü Ha-
lászné-féle »Nemzetia szállodát Kovács 
Béla, a tatai Otthon kávéház volt derék 
tulajdonosa megvette. Kovács szaktársunk 
az üzletet újonnan rendezte és e hó 
közepével vette át.

Parócay Imre szaktársunk Soroksári 
utcai jóhirnevü vendéglőjét áthelyezte 
a Vili., József-utca 29. sz. alá és 
»Balaton gyöngye« címen nyitotta meg 
e hó elejével.

A vendég lő i asz ta lok  diszétképezi a Magyar 
Giszhübli i Borpataki Borviz), melynek művé
szies és mindenkit kellemesen meglepő uj 
cimkéi a napokban készülnek eL Vendéglős 
szaktársaink pártolják és rendeljék ezt a kiváló 
magyar ásványvizet.

Kávéház Vétel. Budapesten a IV. kér 
Károly-köruti Splendid kávéházat Grosz 
Samu, volt nagykikindai szállodás meg
vette és azt saját kezelésébe 15-én 
vette át.

Szalóky Miklós előnyösen ismert 
rumi (vasra.) nagyvendéglős szaktár
sunk Csepregben megvette örökáron a 
nagyvendéglőt, amelyet egész újonnan 
átalakítva és berendezve e hó 15-én 
nyitott meg ünnepélyesen.

ÉrmlbályfaJván a Nemzeti fugadót 
Praszner János, volt debreceni ven
déglős szaktársunk átvette s azt egész 
ujan renováltatta és rendezte be.

Csurgón a vasúti állomás mellett, 
W ellner Zoltán a fővárosban több első
rendű üzlet volt főpincére, egy Ízléses 
és kényelmesen berendezett vendéglőt 
és szállodát rendezett be és azt » Vasúti 
vendéglő és szállodán címen nyitotta meg.

Újvidéken a városi gőzfürdővel kap
csolatos uj vendéglőt Bernhardt Vilmos 
szaktársunk nem a múlt hóban, niiként 
jeleztük, hanem január 1-én fogja meg- 
nyitni.

Krautvig Ferenc ismert szaktarsunk 
utóbb a szászrégem sétatéri kioszknak 
volt vendéglőse, a baranyamegyei Sás- 
don a községi nagy vendéglőt kibérelte, 
amelyet egész újonnan renoválva és 
berendezve újévkor fog a saját kezelé
sében megnyitni. Sok szerencsét!

Barthalos Kálmánná vendéglősnő meg
vette a VII., kér. Bethlen-tér 3. sz alatt 
lévő Bolyovits-féle vendéglőt és ünnepé
lyesen e hó elejével nyitotta meg.
' Neumann Jenő fogadója. Fopincérsé-

günk egyik ismert derék tagja, a tövisi 
vasúti veedéglönek huzamosb időn át 
volt főpincére, Neumann Jenő szak
társunk megvette a szászvárosi Köz
ponti szállodát, üj fogadós szaktársunk 
a modern szép üzletet egész ujan ren- 
deztette és saját kezelésébe újévkor 
veszi át. Vállalkozásához kívánunk

Vendéglő vétel. Bpesten a IX., Ferenc- 
tér 13. sz. alatti Herthl-féle vendéglőt 
Vatzó Sándorné megvette és ujan reno
válva nyitotta meg.

E g y  új b u d ap e sti fogadó. Mint e lap 
más helyén közli, Budapesten több uj fogadó 
épül s ezek közül egyet, a Podmamcky-utca 
8. sz. alatt, Palai Miksa — akt 2 - 3  év előtt 
a Népszínház-utcánál kezdődő Német-utca ele
jén levő találka-szállodának volt tulajdonosa, 
most Deák Ferenc szállodás (és állítólag a 
római pápa nagyon kitüntette . - .) — ren
dez be és .Szent István" cimen fog megnyitni. 
Szóval, szaporodnak a — szállodások.

Szamosujváron a Transylvánia kávé
házat és éttermet Kubik Viktor főpincér 
szaktársunk átvette és azt ujan beren
dezve e hó 1-én nyitotta meg ünne
pélyesen. Sok szerencsét!

Helyesbítés. Larzsovszky Emilt, múlt 
hírünkben mint a párisi Ma.tre fogadó igazga
tóját említettük. Ezt helyesbitjük azzal, hogy 
Larzsovszky szaktársunk nem az említett 
helyen, hanem m. igazgató a montekarlói 
Hermitage, Nizzában a Rest. Francais, Párisban 
a Pavillon Royal, a Grand Hotel Cafe de Paris 
míg a ,‘Maitre d’Hotel“-ben stb. világvárosi 
nagy üzletekben mint chef (főszakács) működött.

Sági Lajos a Vll., Dohány-utca 39. 
sz. alatt egy csinos berendezésű vendég
lőt nyitott. Üzlete jóhirnevét jó magyar 
konyha és kitűnő boraival igyekszik 
megalapítani.

Ónody Sánder, a kunhegyesi Nemzeti 
fogadó volt tulajdonosa Nagykanizsán 
megvette a Rakóei szállodát s azt saját 
kezelésébe újévkor veszi at Onody 
szaktársunk üzletét ez alkalommal egesz 
újonnan renoválja és rendezi be.

Katona ídám szaktarsunk a Vili. 
Teleky-tér 17. sz. alatt lévő jóhirnevü 
Vinicay István vendéglőjének vezetését 
átvette.

Békéscsabán a Bárány fogadót, Lip- 
k o v i t s  József szaktársunk, a Nádor 
fogadó volt ismert gazdája átvette melyet 
10 szobával bővített ki és egész újonnan 
rendezett be.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljék.

Szabó Károly hollétét, ki a múlt évben 
Szászsebesen az Oroszlán szállodában mint 
éthordó volt alkalmazva, egy lev. lapon kéri 
tudatni, Beer Dániel szállodás, Szászsebes.

Vaáli József éthordó pincér tartózkodási 
címét egy lev. lapon kéri tudatni Kolozsvári 
Bandi főpincér. Dombóvár Pályavendéglő.

Szabó András éthordó jelenlegi hollétét kéri 
egy lev. lapon tudatni. Laki Ferenc, Trencsén, 
Városi kávéház.

Bicskén a vasúti vendéglő bérletét 
B a lá z s  Sándor, az elhalálozott Radits 
Pál, ugyanott volt vendéglősnek nevelt 
fia és üzletvezetője nyerte el s a ven
déglőt saját kezelésébe a m. hó folyamán 
vette át.

Kun Mihály, a fejérmegyei sóskúti
vendéglös-kartársunk egy nagyszabású 
és több helyiségből álló szép vendéglőt 
építtetett. Kun szaktársunk az egész üzle
tet uj berendezéssel látta el úgy, hogy a 
legkényelmesebb igényeknek is megfelel. 
Saját termésű borai és jó magyar 
konyhája révén az egész megyében már 
is nagy hírre tett szert.

G rosz Ö döu iro d á ja  s ik e re . Az ország
szerte — sőt már az országon túl is — elő
nyösen ismert Grosz Ödön adásvételi irodája 
mind szebb és szebb sikereket ér el az üzlet- 
eladások terén. Ez a siker, valamint az újabban 
lebonyolított üzleti ügyek is szépen igazolják, 
hogy Grosz Albertban a Grosz Ödön iroda egy 
a legkiválóbb cs legügyesebb vezető erőt nyerte. 
A fáradhatlan, derék vezető: G r o sz  Albert 
szép szorgalmát, nagy munkáját tanúsító és 
újabban lebonyolított üzleti vételeket az ií»lO. 
„Vendéglősök Naptára'" közli és ugyancsak a 
Fogadónak újévi nagy száma is fogja ismertetni.

WeíSZ Gerzson a régi gárdából való 
főpincér, a VII., Dohánv-u. 38. sz. alatti 
Gollobits-féle vendéglőt megvette és azt

A leg m ag asab b  u d v a r  é s  József fő h e rce g  ud v a ri szá llító ja .

FANDA ÁGOSTON és ZIMMER PÉTER UTÓDA

ZIMMER FERENC halnayykereskedése
A BALATON HALÁSZATI R. T . K IZÁ RÓ LA G O S K É PV ISE L Ő JE . 

TELEFOS 61—24 BU D A PEST, K özponti vásá rcsa rn o k . TELEFON 61 24.
MlntleiineiMii tenüeri é s  éilenvizlIitilíilc. 

a  l a  PITTATOTT Egyedüli halszállitó cég, mely az előkelő házak ésétterm ekben szük- 
1820. ségelt ö ssze s  halfajokat friss állapotban állandóan raktáron tartja.
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újonnan renoválta. Jó borai és jó 
gazdasszony vezette konyhája az üzletet 
máris fellendítette.

IQ. Cagler Vilmos a Gr. Haller-utea 4. 
sz. alatti vendéglőt átvette. Jó magyaros 
konyha és kitűnő boraival, üzletét máris 
fellendítette.

BŐ SZ Rezső ismert fővárosi vendéglős 
szaktársunk a Vili.. Baross-utca 103. 
sz. alatti Schiff-féle vendéglőt átvette s 
e hó 7-én ünnepélyesen megnyitotta.

PÖrÖse Zsigmond előnyösen ismert 
belatinci vendéglős Muraszerdahelyen 
megvette a Maschanszker-féle vendéglőt 
örökáron. A nagy üzletel Pöröse szak
társunk egész újonnan renoválta és 
rendezte és e hó elejével vette át saját 
tulajdonába.

Lenarovits Mária megvette a v n . 
kér., Akácfa-utca 4. sz. alatti Sümegi
fele vendéglőt és azt saját kezelésébe 
a m. hó 17-én vette át.

Mohán (Fejér m.) Steinm etz Péter 
ismert vendéglős szaktársunk üzletét a 
község felsőrészén levő ujan épült házába 
helyezte át, s azt csinosan berendezve 
november 20-án nyitotta meg ünne
pélyesen.
j g H e l y v á l t o z á s o k .  F.nder Imre 
Marosvásárhelyen a Korzó kávéház föp. állá
sát töltötte be. Stinner Sándor Verseeen a 
Hungária fogadó föp. állását foglalta el. Kötlek 
Vilmos u. ott a vasúti Vendéglő íőp. állását 
töltötte be. Lúgoson a Kovái kávéház föp 
állását Manoli Sándor foglalta el. Horváth 
Lajos Nagyváradon az Kuike kávéház föp. 
állását foglalta el. U. itt a Royal kávéház föp. 
állását Klein Mórion töltötte be. Moór Béla 
Debrecenben a Fehérló fogadó tőp. állását tölti 
be. Lukács Kálmán Tordán a Korona fogadó föp. 
állását tölti be. Csíkszeredán a Vigadó fogadó föp. 
állását Makkay Béla foglalta el. M. éthordó V. 
Nemes Ernő és Csóka Béla mint kávéházi 
s.-pincér működnek mellette. Tövisen a vasúti 
vendéglő föp. állását (Neumann Jenő helyét) 
Németh János foglalta el. Kolozsvári Bandi az 
ódombovári vasúti vendéglő föp állását tölti be. 
Bíró József a miskolci Böcögö-Abbázia főp. 
állását foglalta el.

~~
ílG iinisiin  ..Közpsnti szá llo d s"  Szászvár.

■f Fogadó átvétel. 1
Teljes tisztelettel van szerencsém hí

rül adni, hogy S zászvároson  a

„Központi szállodát"
átvettem és azt a inai igényeknek meg
felelő nagy kényelemmel rendeztem be.
Jó magyar konyha, étterem, elegáns ká
véház, figyelmes kiszolgálás. Omnibusz
közlekedés minden vonathoz. Üdvözlettel

N e u m a n n  j e n ö
szállodás.

e rm á n  J á n o s  vendégleje
a „ J ó  b o r h o z 44

P E R L A K .  (Zalamegve — Muraköz.) 
Kitűnő magyaros házikonyha, valódi bala ton- 
m ellék i és to lnai b o rok . Kőbányai és nagy- 
kanizsai sö rök , valamint szá lló-szobák . Elő
zékeny kiszolgálás.Vasuti állomás M nrakirály.

Hol rendeljünk paprikát?
ORVATH FERENC-
-  S Z E G E D .  =

Szegedi p ap rik a  s z é t k ü l d é s i  telep, 
szállodások és vendéglősök paprika szállítója.
(A s eged l Ju rán o v ics- 'é le  Tisza na gyszá lló  

5  éven á t  v o lt szobafonöke.) 
Sürgönyeim: HORVÁTH PAPRIKÁS SZEGED.

Uj paprika őrlés I Pártoljuk a szakembert.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni az 
igen tisztelt szá llodás és vendég lős ura
kat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy paprikámat saját magam hasittatom 
és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb 
árban, a melyben csak valód i szegedi 
p a p r ik á t  a já n la n i leh e t, van szerencsém 
előnvárlapomat bemutatni és kérni, hogy 
becses rendeléseiket részemre feladni szi-
--------- = r  veskedjenek. — -

Paprikámból főzésfiez félannpi szükséges mini 
más paprikából!

1909. 
H a l.15.

Valódi szegedi édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szál odáso* és vendéfllósök részére.)

t k lg . 3 ko r. 50  ü li.
Valódi szegedi édeses (kissé csípős) rózsapaprika

1 k lg . 3  k o r. 20 ü li.
Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika

1 klg. 2 k o r. 90 üli.
Valódi szegedi rózsapaprika erősebb

1 klg. 2 kor. 50  üli.
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika

válogatott hüvelyekből őrölve
1 k lg . 3  k o r. 80  üli.

25 klp rendelésnél 20 flll., 50 klg. rendelésnél 30 mi.. 
100 klg. rendelésnél 40 fillérrel rlcsóbb klg.-kent

Valódi szegedi tojásos királytarhonya
i  k lg . 1 kor.

Torm a, szaty o r, gyékény, vö rö sh a gym a, 
fo gh agym a, a leg o lcsó b b  napi áron.

A szállított áruk vegytiszták és valódiságu
kért felelősséget váílalok. Meg nem felelő 

árut saját költségemen visszaveszek. 
Állandóan friss őrlető paprika. Tessék prőbarsndelést (enni. 

Paprikáiul állandó színtartók, színüket nem feszítik.

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca 
egy év óta állandóan Ön által szállított paprikával 
minden alkalommal teljesen meg voltunk elégedve ; 
a  paprika igen jó, kellemes izü, szép színű és nem 
erős. Az Ön paprikáját, mint tiszta jó árut, bárkinek 
ajánlhatjuk. Tisztelettel

S ie s e d . J S 'Ő . B s J i M í í - t
Tekintetes Horváth Ferenc urnák 

(paprika és tarhonya kivitele)
Szeged.

Van szerencsénk értesíteni, hogy az Ön által 
nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy az 
áruminőség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté
ben teljesen meg vagyunk elégedve. Tisztelettel 

K olozsváro tt. U’i T í S U
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

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

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

Teljes tisztelettel 
M e ix ie r  M lha y

Győr. „Royal“ nagyszállodás.

=  Jiirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetüsege tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet 

Ingyenes elhelyező  i ro d á já t  
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ver- 
déglöi és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkalmazottakaL

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes
A  nem egyleti tag o k, női- és stb. segéd 

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
es csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 

levél, távirati dij, -  tartoznak megtéríteni, 
ugymint a r. tagok.

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

T a g d íja k : I. oszt. fő- és űzetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttenni, kávéházi-segédek, szakács 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor.’,
III. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 £11,, beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivatalos ó rá k  d. e. 8—12-ig, d. u. 2—5-ig 
tartanak. Vasár- és ü n n epnapokon  d. e 
10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincer- 
egylefc Győr.

Dénes Miklós László Józse f
jegyző _____  elnök.

EG YRÖL- MÁSRÖL.

A Bodri kutya meg a gyorsvonat.
Fut a gyorsvonat sebesen s folyvást.
Tán a földön is átszalad! —
A Bodri kutya vidáman hemperg 
S űz legyet a bokor alatt

A vonat mellette megy el, Bodri 
Kölugrik s utána rohan.
És bőszen űzi, ugatja, de a 
Vonatnak csak hűlt helye van.

A Bodri végre is megáll s leül 
És szól: — várj csak te szörnyeteg.
Ma még egyszer erre jösz, azonnal 
Leharapom a fejedet!

Klskörtös.
Kénszeletek.

A jó kocsmáros a legbölcsebb b író : mert 
az előtt panaszos soha sincsen.

A jó főpincér szimplán számol és duplán 
keres : a rósz főpincér duplán számol és kere
setét még se találja meg.

A jó bor a legnagyobb hatalom: mert min
deneket legyőz.

A finánc: Boglóci ur, itt nyilvántartják a
bort ?

A kocsmáros: A fészkeseket tartják —
megisszák!

Légy mértékletes, ne igyál sokat, de a jó 
borból börpents nagyokat.

1909.
Nof.15. ELŐNY ÁRJEGYZÉK.
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Felhívom kartársaim figyelmét egv Szeiter 
József nevű utazóra. (PaJánkai lakos) ki a 
budapesti Förstner A.-tól „szobagőzfürdővel*1 
utazik. Az illetG nálunk hosszabb ideig tartóz
kodott, a szállodai személyzetet és többeket 
megkárosított és megszökött. Figyelmeztetem 
kartársaimat, hogy a legnagyobb vigyázattal és 
óvatossággal legyenek vele szemben, mert 
egyike a legnagyobb szélhámosoknak. Ha 
valaki megtudja tartózkodási helyét, szívesked
jék egy lev -lapon tudomásomra adni.

Csík B o ld izsár föpincér 
Baja. Bárány szálioda.

E rovat a latt kőzlöttekért nem vállal felelő*séget a 
szerkesztőség.

Szerkesztői üzenetek.
Azon L előfizetőink, akik a hozzánk intézett leveliikre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a  meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
T. IS. P.^ várad . Egy a borkezelésben jár

tas vendéglős szaktársunk ezt az általa sike
resen kipróbált receptet ajánlja: 6 -  7 hektoliter 
borhoz vegyen 3 4 klg. csontszénport, s ezt 
mint felaprózott vizahólyagot kezelve öntse 
a javítandó borhoz, azután több sajtár bort 
eresszen le és öntse föl, úgy, hogy a bor 
teljesen összekeveredjen. Ezután 5 - 6  napig 
hagyja állni, majd tiszta hordóba fejtse át, 
úgy azonban, hogy az üledék fel ne zavarod
jon. A lefejtett bort azután vizahólyaggal 
(vagy zselatinnal) derítse. A bor ezekután 
vörös színét elveszti, sőt erejéből is vészit, 
de később amolyan világosabb siller-szint nyer. 
Üdvözlet.

P . I. N a g y szo to ly . Nyert értesülésünk 
szerint Tb. elnök ur az egyik levelet nem kapta 
meg, (lehet tán ép a fontosbat), mig a másikra 
tulnagy . lfoglaltsága miatt nem tudott azonnal 
írni. Eddigelé azonban már minden irányban 
intézkedett. Üdvözlet! — K. J . Szt.-jakab . 
Eleve is tudtuk, hogy a küldött szegedi papri
kával meg lesz elégedve. A vendéglősök paprika 
szállítója, Horváth Ferencnek ugyanis ismer
jük azt a tiszteletreméltó törekvését, hogy a 
vendéglősök paprikaszükséglete kielégítésének 
még akkor is eleget kíván tenni, ha neki abból 
semmi haszna sincsen. Ezért a törekvésért 
megérdemli, hogy mind n magyar vcndéglös- 
kocsmáros a szegedi Horváth Ferencnél szerezze 
be paprikaszükségletéL Üdvözöljük! — B- ke 
k isasszo n y ! Hogy van-e abban az 1910-ki 
„Vendéglősük Naptáráéban szerelmes história ? 
Van bizony, még pedig nagyon szép és tanul
ságos is. De nemcsak ilyen és hasonló, van a 
Naptárban még sokkal szebb s jobb dolog is, 
arai B—ke kisasszonyt érdekli: L i. a .Ven
déglői szakácskönyv, amelyet minden fiatal 
leánynak, de legfőként a vendéglősök szép 
leányainak fontos ismerni és tudm úgy belül 
mint kívül s már csak azért is, mert nem 
lehetséges tud ú, hogy Ámor istenke nem-e 
egy derék vendéglőssel szövegeti és bogozza 
össze vissza majd azokat a bizonyos szálakat. 
A naptárt egyébként már elküldtük. Üdvözöl
jük ! — D. N. Beled. Az a boldog vőlegény: 
F. V. Bágyogrói (Sopron m.) való. Eddig a 
ceglédi Nemzeti fogadónak volt főpincére, 
honnan azonban e hó első napjaiban kilépett. 
Ezidőszerint Budapesten tartózkodik. — L. 
V. R ozsnyó. Ugv a rendelést mint a \ issza- 
ren telést, elintéztük és igy a Pischinger ügy 
— azt hisszük — elég jól rendeződött Üdvöz
let ! — M. J . T oron tó i. A Seifert-céghez 
(Bpest, Dob-utca 90.) tessék ebben az ügyben 
fordulni: ott fölvilágositást is készséggel adnak 
és ezenkivül a jelzett aprólékossá got — dákó, 
író- és dákókréta, ragasz, kártya sat. sat. is 
elfogják küldeni. — M.M. V eszprém  és  többe- 
kne k . A megrendelt naptárak még a múlt hét 
közepével elküldettek, úgy hogy legkésőbb szom- 
batraminden régi rendelőnk, még a lég távolibb 
részen is megkapta a naptárt. Eddigelé bizo

nyára az Önöké is rendeltetési helyére ér
kezett. -  W . I. Lúgos. Előző levélben Gy - a 
vagy legalább is ilyenforma állott De most 
már rendben az ügy. Szives üdv! — Aldunai 
előfizető. Fenyves Henrik, óvadékbank-igaz- 
gató, Bpest, VI., Podmanicky utca 19.

és jó vendéglői üzlet, mindkettő nagy  
sö r- és b o rk im érésse l s állandó régi 
törzsközönséggel rendelkezik és Dunán
túl legnagyobb és forgalmasabb városá
nak főhelyén léteznek, — visszavonu
lás m ia tt eladó. Az üzletek mind
egyikének vétele 9 —10 e z e r  fo rin t. 
Tájékozást csak komoly vevők és sze
mélyesen nyerhetnek a ,.Fogadó" kiadó- 

hivatalában. 2—4

Eladó vendéglő.
Dunántúli meirye székhelyén levő jó 
beszálló  vendéglő , mely áll: négy 
egymásba nyíló vendégszoba, egy konyha 
(és külön konyha), 3 sz.-szoba, szép 
nyári mulatókért, nyári és téli (fűthető) 
tekepálya, ezenkivül kocsiszín, nagy ud
var (elfér 60—70 kocsi) stb szükséges 
helyiségből — eladó. Az egész üzlet vil
lanyvilágítással van felszerelve. V éte lár 
18 ez e r frL Bővebb tájékozást nyújt a 

„Fogadó" kiadóhivatala. 2-4

„ C E Á K A "
Di petróleum 
iuóféráöl

Vendég'ök, kávé
házak. hivatalok s 
magánlakások ré

szére !
Mitóan íénvBS, 
feltár DilfigtiásI

M inden  lá m n áb a  
a lk a lm az h a tó  15’”  
kezdve 1 ltr . kö 
zö n ség es p e tró 

leum  16 ó rá ig  ég.

Ára 8 korona. 
PREDMERS2HY 

József, Budaiéit.

f Haleladás.!
g Alulírott »Tógazdaság« szállít 5 kg. i  
I  postakosárban 4 kilogramm nemes % 
| pontyot vagy compót és pontyot j 
g vegyesen, bérmentve 6 kor. 80 ; 
<§ fillérért. Megrendelések

|  „ T ó g a z d a s á g "  N em etujvár
g (Vas m.) címre küldendők. x

Í Átadó v e n d é g lő .!
Dunántúl egyik nagvforgalmu városában' I  
a főtéren egy élénk jó m e n e te lü  ven" I  

»  déglő , — melyhez egy tágas étterem, +  
Á polgári étterem és vendégszoba (söntés) A 
E tartozik, újonnan berendezve — vissza- H 
■  vonulás m att — jó  sza k em b ern ek  át- I  
fl adó. Az átvételhez legalább is 6000 kor. I  
I  szükséges. Tájékozódni lehet a F ogadó  I  
■  kiadóhivatalában. i_ s  I

Nagy magyar városban
levő sörfőzde sö rc sa rn o k á b a , gyönyörű 
vidéken, a közönség kedvenc n y ári 
k irán d u ló h e ly e , ó riás i k e r tte l  és fe 
d e t t  üvegcsarnokfebl, melybe 4-5000 
ember fér, es ah o l az összes n y ár i 
m u la tságok  ta r ta tn a k , ügyes szak
avatott, kellő óvadékkal és tőkével 
rendelkező nős vendéglős k e re s te tik , 
ki kitűnő konyha mellett képes minden 
igényt kielégíteni. Szives megkeresések 
„R észvénytársaság '*  jelige alatt elap 
kiadóhivatalába intézendök.

„MUNDUS
E G Y E S Ü L T  M AG YA R H A J L ÍT Ó !  

F A B U T O R G Y Á R A K  R.-T.
K özponti i r o d a :

BODAPEST, V., BÁLVÁNY-Ó. 1
R a k tá r :

IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 1
T elefon  8 9 - 5 1 .

GYÁRAK: Besztercebánya, Borosjen 
Kassa, Ungvár, Varasd, Vrata.

Mindennemű h ajlíto tt f a b ú t o r  i 
k e r ti  bútor.

A ján lja  kávéházi és vendéglő  beren d ez  
se k re  cs inosan  k iá llíto tt g y ár tm á n y a

i i

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca 12. -*4™


