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A vendéglősök kereseti adója.
A lársadalom különböző rétegei harc

ban állnak a most tárgyalás alatt lévő 
adótörvény javaslattal, vagyis a pénz
ügyi kormánynyal szemben, mert minden 
réteg, minden érdekeltség magára nézve 
sérelmesnek találja az uj adótörvény- 
tervezet rendelkezéseit a kereseti, illetve 
jövedelmi adóra nézve. Megmozdultak a 
kereskedők, a gyárosok, az iparosok, a 
lateinerek (ügyvédek, orvosok slb) a 
tisztviselők és a háztulajdonosok, mind
annyian azt mutatják ki, hogy tetemes 
adóemelésről van szó az uj javaslatban, 
ezáltal rosszabbodik a helyzet, mert az 
állam az adózok jövedelméből, illetőleg 
keresetéből túl sokat követel és ezt el
vonja a közforgalomtól. Egyetlen egy 
adózó osztály van, mely nem demonstrál 
a javaslat ellen és ez a nagybirtokosok 
osztálya.

Már régen beigazolt dolog, hogy a 
nagybirtok aránylag kevesebbet adózik, 
mint a kisbirtok, vagy az úgynevezett 
paraszt- (kisgazda) birtok, mert a föld
adó több osztályra oszlik meg és a kis- 
birtoknál aránylag nagyobb a »jóminő- 
ségüo földnek’ tartott értéktermelési 
birtokrész, hát annak a jövedelmi adója 
is nagyobb. Hogy a kisebb birtok tulaj
donosa lehetőleg minél nagyobb terüle
tet igyekszik magasabb érték elérésére 
fölhasználni, az magától értetődik és a 
dolog természetéből fakad. De ez még 
nem bizonyítja, hogy a pld. búzával 
vagy szőlővel bevetett illetve beültetett 
földterület elsőrendű termőföldet is képez, 
hanem igen sokszor, bizony másod- vagy 
éppen harmadrendű termőföld. Azonban 
kicsiny a birtok, tehát értékeket kell 
abból kisajtolni és így kerül igen sok
szor a silányabb föld az elsőrendű adó
zási termőföld sorozatába.

Ez lehet az oka, hogy a nagybirtoko
sok nem szállnak harcba az uj adó
javaslat ellen.

Szerény véleményünk szerint nem 
használ a javaslat ellen semmmi érve
lés, semmi deputációzás, semmi gyülé
sezés, mert a kormány azt mondja, 
hogy a javaslat figyelemmel van min
den érdekre, igazságos megoszlási alapra 
van felépítve, a gyengébbet védi és a 
nagyobb teherviselésre képes polgárokat 
nagyobb adózásra bírja. Ezt a felfogást 
osztja az országgyűlés többsége és meg

lehet, mig ezen soraink napvilágot lát
nak, a most tárgyalás alatt lévő és 
annyi oldalról lámadott törvényjavaslat, 
mint megszavazott kész törvény fogja 
nyugtalanítani az ország összes adó
fizetőit.

Az államnak nagy kincsekre van 
szüksége és ennélfogva sok adó kell 
neki, mert az állam közterheinek azt 
a részét, amit sa já t jövedelméből nem 
fedezhet, az állam polgárai kénytelenek 
kiizzadni. így van az nálunk és másutt 
is. Tehát csak arról lehet szó, hogy a 
teherviselés arányosan és igazságosan 
legyen megosztva. Ahol semmi sincs, 
ott közvetlen adót sem lehet követelni, 
mert az a létminimum mellett élő hon
polgár a közvetett adózásával, a fogyasz
tási adóval eleget ád az államnak azért, 
hogy a világon van és dolgozik azért, 
amit megeszik. Az adómentes létmini
mumot a törvénytervezet bOO koroná
ban állapítja meg. Ez az összeg édes
kevés. Ennyinél többet még az ügyesebb 
napszámosnak is kell keresni, különösen 
a városokban, ha a magas lakbér és 
tuldrága élelmiszerek mellett munkájá
nak gyümölcséből legalább jóllakni 
akar. Mint adómentes létminimum még 
1200 kor. évi kereset is kevés.

A javaslat szerint az évi jövedelem 
(kereset) megállapítására a pénzügyi 
közegek tanukat, szakértőket (sokszor 
versenytársakat és ellenségeket) is hall
gathat ki. A besugókés denunciánsok 
külön díjazásban fognak részesülni. A 
kincstár tehát az adósok gyomrába és 
veséjébe akar belenézni. Deazért egyetlen
egy foglalkozási ágnálsem tudnak annyira 
ellenőrzést gyakorolni, mint a vendéglös- 
kocsmáros szakmánál Ez az egyedüli 
iparág, mely nyilt kártyákkal dolgozik. 
Rá is raknak annyi közterhet, hogy 
összeroppanás fenyegeti. Ellenőrizhetik 
mennyi italt fogyaszt, ellenőrizhetik a 
konyha forgalmát és igazán beláthatnak 
a vendéglősök és kocsmárosok veséjébe.

A teher kezdődik az italmérési ille
téknél. Ennél a tételnél akár javult az 
elmúlt három évben az üzlet forgalma, 
akár nem. minden újabb kivetésnél 
felemelik az illetéket Aki elmulasztja 
a felszólamlást vagy a kire ráerőszakol
ják az üzlet »jó forgalmát-, felszólam
lása dacára is fenntartják a fe lem elt 
illetéket. Az képezi a kereseti adó egyik 
alapját. A másikat kepezi a házbér. A

házbér Budapesten épen olyan fokozato
san emelkedik, mint az adó. Tehát a 
folyton emelkedő házbér is az adó
kivetés egyik biztos számítási alapját 
képezi. Itt van azután a boritftludo, a 
hús és zsiradék magas beszerzési ára 
mellett ezeknek a cikkeknek a fogyasz
tási adója és ha mindezt ligyelembe 
vesszük, minthogy figyelembe ke ll is 
venni, akkor megállapítható, hogy a 
vendéglősök és kocsmárosok az 
összes polgárok és iparosok közt a leg
több adót f ize tik !

A felszólamlási és adókivetö-bizottsá- 
gokban nincsenek szószólói a vendég
lősöknek és kocsmárosoknak. Budapesten 
pl., hol mintegy 2800 vendéglős és 
kocsmáros van, azoknak mintegy 99%-a 
közép és kisebb üzlet és alig tesznek 
egy ’Yo-ot a nagy éttermek. De azért 
az adókivetésnél mindig a nagy üzle
tek tulajdonosainak jut a döntő szerep 
és soha a közép és kisebb üzletek 
képviselőinek. Honnét ismerje az a 
nagyvendéglös kollega a kisebb üzletek 
forgalmát V Hiszen ö egészen más üzleti 
viszonyok közt é l; az ő üzletének 
egészen más feltételei vannak és mégis 
az ő szava mérvadó a kisebb vendég
lősök és kocsmárosok adójának meg
állapításánál. Ez ellen tiltakozni kell 
és erélyesan kell követelni, hogy a 
közép és kisebb vendéglősök, valamint 
a kocsmárosok a saját ipartársulatuk 
utján nyerjenek képviseletet az adó- és 
illetékkivetö-bizottságokban.

De nem elég, hogy annyira meg
terhelik adóval és illetékkel, meg  
lavinaszerüleg szaporítják a kisebb 
üzletek ko n ku ren c iá já t is, még 
p*dig: tisztességtelen ko n k u ren c iá t 
teremtenek. És éppen azok teszik ezt, 
kik a vendéglősn-l és kocsmárosról 
többszörösen húzzák le a bőrt.

És itt megint olyan fájós ponthoz 
értünk, amit csakis szervezkedéssel 
reperálhatunk, gyógyíthatunk Egyesülni 
és szervezkedni! Ez legyen a jelszó! 
Be az ipartársulatokba tisztelt szak
társak, hogy a hely i (lokális jellegű) 
bajokon segíthessünk és egészséges 
országos szövetséget teremtsünk, hogy 
az országos jellegű bajokat ilyen erővel 
küzdhessük le.

Az orvoslásra más módunk és eszkö
zünk nincs és nem is lehel'
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Hogyan segítenek a vendéglős-ipar bajain.
— Elkobozzák a szerzett jogokat. —

Ha nem volna annyira komoly a 
Kassáról jött az a hir, hogy az ottani 
pénzügyigazgatóság a vendéglők számá
nak apasztasával akar segíteni a ven
déglős-ipar bajain, hát akkor bizony 
nevetni kellene azon a naivságon, 
melylyel ennek az iparágnak eddig el
hanyagolt, semmibe sem vett érdekein 
segíteni akarnak. Nevetséges pedig 
azért, mert amig egyrészt a vendéglők 
létszámát csökkenteni akarják, addig a 
másik oldalon szaporítják a korlátolt 
italm érések számat.

Minden uj szatócs, uj fűszeres, uj 
hentes, uj sajtos stb. vagy régiek, akik
nek még nem volt, deriire-borura kap
nak italárusitási engedélyt és mérik a 
fröesesöt és a pohár és korsó sört, mint 
akármelyik vendéglős. Ezt tekinti egy
előre csak a kassai pénzügyigazgatóság 
a vendéglős iparon való segítésnek. De 
attól tartunk, ha ez az vagy önsegítés* 
Kassán sikerül, hát akkor ez a segitö- 
akció ki fog terjedni más városokra is, 
hiszen nnekünk nem sok, hanem jó  
koesmárosok kellenek«, — mondta a 
pénzügyminiszter 3 évvel azelőtt az or
szágos vendéglős-kongresszus küldött
ségének.

Ámde ilyen  módon ne akarják a 
* sokat* korlátozni és a »jót« elősegí
teni, mert kiveszik a koesmárosok szá
jából a mindennapi kenyeret. Az ilyen 
módon való segítést nem kérte  senki 
és ilyen módon ne akarják a segítést 
a koesmárosokra felerőszakolni. Ki
adott, tehát megszerzett jogokat ne 
kobozzanak el azon ürügy alatt, hogy 
apasztani akarják.a kocsmák létszámát. 
Ez olyan erőszakos és hatalmi tul- 
teogésre valló eljárás volna, ami
lyen t a pénzügyi korm ány maga 
sem akarhat Nem lehet célja a pénz
ügyi kormánynak, hogy amig az egyik 
oldalon érdekeket akar menteni, addig 
a másikon ekszisztenciákat tesz 
tönkre. Ez annyira immorális dolog 
volna, amely minden jogos kritikán alul 
állana. Ezt az eljárást kormányunktól 
még feltételezni sem akarjuk s inkább 
a kassai pénzügyi igazgatóság szűk lát- 
körü ügvbuzgóságát véljük felismerni a 
tervezett irtóháborujában.

Nem ez a módja a vendéglős-iparon 
való segítésnek. Segítsenek rajta tisztes
séges eszközökkel és becsületes módon. 
Ha ennek milyenségét nem tudnák, 
(pedig dehogy nem tudják) hát segítsé
gükre leszünk és megmondjuk nekik 
olyan rövidséggel, hogy mint szak
emberek eleget tudhatnak meg belőle.

Ne adjanak k i ezentúl annyi ital- 
mérési engedélyt. Csak akkor adjanak, 
ha a közönség és a kincstár érdeke 
az engedély kiadását indokolttá teszi.

Ne adjanak ezentúl semmiféle nem
vendéglős és nemkocsmáros üzletnek 
sem korlátlan , sem korlátolt ital
mérési engedélyt. Éhez képest ne adjanak

ezentúl sem szatócsnak, sem fűszeres
nek, sem sajtosnak, sem hentesnek, 
sem csemegeüzletnek, sem pálinkásnak 
stb. italmérési vagy italárusitási enge
délyt ; szóval: senkinek, aki nem 
vendéglőt vagy kocsmát akar nyitni.

De az italmérések számának apasz- 
tása címén ne nyúljanak hozzá 
egyetlenegy m egszerzett joghoz, 
egyetlenegy kiadott engedélyt se 
vonjanak be ezen ürügy alatt.

Ne az lásson újabb megélhetési forrás 
után, aki azt már megszerezte és kezé
ben van, hanem az, aki a vendéglős- 
kocsmáros pályán még csak akar szeren
csét próbálni. Hová jutunk, ha újabb 
szerencsepróbálók kedvéért meglévő ek
szisztenciákat tesznek tönkre, proletár- 
sorbataszitanak családokat!? Ennek nem 
szabad megtörténni és az ilyen kísérletek 
ellen t ltakozni kell a legerélyesebben. 
Az ilyen merényletek ellen szervezve 
kell harcbaszállni és nem birkatürelem
mel nézni, hogy károsítanak bennünket 
„segítés4' cégére alatt

Bízunk a pénzügyi miniszterünkben, 
hogy ezt a merényletet nem fogja meg
engedni, de egyúttal kérjük is a vendég
lősök és koesmárosok nevében, mint 
ezek sajtóorgánuma, hogy a kassai 
pénzügyigazgatóság „gyógyszerével“ 
ne akarja a vendéglős-ipar bajait gyógyí
tani, hanem azokkal az eszközökkel és 
azon módon, amint azt ezen közle
ményünk keretében jeleztük.

A Székesfővárosi Vendéglősük és Kocsm á- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

VENDÉGLÖS-BÁL

csütörtökön, 1909. március hó 4-én.

MEGHÍVÓ
a »Székesfővárosi Vendéglősök és 
Koesmárosok Ipartársulata« által, 
1909. március hó i-én az Intim szín
ház dísztermében, Vili. kér., Főherceg 
Sándor-tér 4 szám alatt rendezendő
V E N D É G L Ő S - B Á L R A .

Kezdete esti 9 órakor. Belépő-dij: 
Személyjegy 3 kor.— Család jegy (1 ur 
2 hölgy) 6 kor.—

A zenét a cs. és kir. 86-dik gyalog
ezred zenekara szolgáltatja.

Jegyek kaphatók: a bálirodában,
(VI., Podmanieky-utca 21. sz.) a társu
lat elnökénél, Janura Károlynál, a 
társulat irodájáhan : Bákóci-ut 13. és a 
választmány tagjainál. Felül fizetéseket 
köszönettel fogadunk s a társulat hiva
talos lapjában, a »Fogvidó«-ban nyug
tázunk. A rendező-bizottság.

A z ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j ,  11. 20. sz. a. vau.

Hivatalos ó rák : 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 „Fc- 
gado^ utján közöl telik.

TÁRSULATI  ÉLET. 

Kávésok értekezlete.
A »Bpesti Kávés Ipartársulat* ugyan

csak mozgalmas életet él. Az örökös 
súrlódás a kávéssegédek szakegyletével 
megérlelte gyümölcsét. Lapunk utóbbi 
számában már adtunk hirt arról, hogy a 
kávésipar-társulat saját munkaközvetítő
jét állította fel. Ebben azügybenjan. 25-re 
bizalmas értekezletre hívta egybe a kávé
sokat Némái Antal, a kávésipartársulat 
páratlan tevékenységű elnöke, hogy a 
munkaközvetítő eddigi működéséről fel
világosítással szolgáljon, hogy a további 
teendőket megbeszéljék. Az értekezletről 
szóló tudósításunk a következő:

Némái Antal megnyitja az értekez
letet s beszámol a munkaközvetitő ered
ményéről. 14 nap alatt, vagyis január 
13-tól 25-ig közvetítettek 48 felszolgálót, 
49 konyhaszemélyzeti alkalmazottat, 
nem számítva a szükségelt s számban 
mégegyszer annyi kisegítőt. Munkába 
lépésre jelentkezők száma: 100-180 
személy. Az elnök konstatálta, hogy a 
közvetítő iroda teljesen bevált. Örömmel 
jelentette az elnök, hogy a 250 bpesti 
kávés közül 160 jelentette be csatla
kozását és ígéretet tettek, hogy a tár
sulat közvetítője utján szerzik be sze
mélyzeti szükségletüket.

A kávésleány rendszer behozatalát 
fejtegetve, kimutatta, hogy ezt a munkát 
jobban és tisztábban elvégzi a leány, 
mint a tüzilegény.

Ha összetartunk — úgymond — ezt 
a kérdést is megoldjuk. A megkezdett 
nyomon haladnunk kell, mert végén 
urak akarunk lenni saját kávéházunk
ban. Ha másként nem, bezárjuk a ká
véházakat vagy magunk szolgálunk ki. 
A »Sz. V. K. A a szaklapjában megjelent 
azon közlemény, hogy a kávésok közül 
már többen megszegték volna adott be
csületszavukat és nem veszik igénybe 
a saját munkaközvetítőnket vagy szerzik 
be személyszükségletüket, nem felel meg 
a valóságnak, annak az a célja, hogy 
a kávésokat félrevezessék. Kijelentem 
azonban, hangsúlyozta az elnök, hogy 
arról a kávésról, kire rábizonyul, hogy 
becsületszavát megszegte, az összes 
napilapokban adom tudtára a világnak, 
hogy nem becsületes ember. Igenis, én 
állítom pellengére. Az elnök felvilágosító 
és lelkes éljenzéssel fogadott beszéde 
után Upor József szólalt fel és figyel-
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mébé ajánlotta az értekezletnek a tüzi- 
legények helyett kávésleányok alkal
mazását. Nála leányok vannak alkal
mazva — úgymond — akik példás 
rendben végzik munkájukat és példa
szerű rendben és tisztán tartják a 
konyhát. Utána az elnök hívta fel a 
tagokat, hogyha a küldött kisegítőkkel 
nem akarnának dolgozni, úgy a kávés 
meg ne ijedjen, hanem két tanú jelen
létében jelentse ki nekik, hogy ezt 
raunkamegiagadásnak veszi és így mind 
el vannak bocsájtva.

Majd Mészáros Győző szólalt fel. 
Szerinte nem oly súlyos, ha egy pár 
kávés esetleg megszegné is a szavát. 
Hadd hulljon a férgese, csak mi marad
junk együtt, úgy győzni fogunk.

Az elnök támogatására hivja fel sz 
értekezlet tagjait. Némái nem osztja 
Mészáros nézetét. Mert ha egyiknek el
nézik, úgy a másik époly joggal meg- 
cselekszi azt. A becsületszóra tett ki
jelentését megismétli.

Ezzel az értekezletet lelkes éljenzés 
közt bezárta az elnök. Utána társas
vacsora következett, melyen több fel
köszöntő hangzott el.

Veszprém. A »Veszprém vármegyei 
vendéglősök, kocsmárosok, szállodások 
és kávésok iparlársulataa február hó 
10-én délután 4 órakor tartja a Jákóy 
Kreutzer-féle) Erzsébet, száll )da nagy

termében évi rendes közgyűlését. Az 
ülés tárgyai a következő pontokból 
állanak.

T árgysorozat:
1. Elnöki jelentés és megnyitó beszéd.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag fel

kérése.
js -í. Választmány évi jelentése s annak tár

gyalása.
4. Az elmúlt esztendő számadásának tár

gyalása és jóváhagyása.
5. Az évi szokásos felmentvény megadása 

a tisztviselői kar részére.
. 6. Az évi költségvetés megállapitásá.

7. Választmányi és számvizsgáló bizottsági 
tag választása.

8. Az ipartestületi helyiség használatáért 
dij megállapítása.

9. Jelentés a szakipari képzettség tárgyá
ban és Kossuth Ferenc levelének felolvasása.

10. Esetleges indítványok tárgyalása.
Széli István, jegyző. Cservény Ferenc, elnök.

Kaposvár. A »Somogyvármegyei ven
déglősök és kocsmárosok ipartársulata« 
január hó 18-án tartotta évi rendes 
közgyűlését. A közgyűlés nagyobb ese
ményét a tisztikar-választás képezte, 
amennyiben egyesek érdekében nagy- 
harc indult meg. Újra megválasztattak, 
az ipartársulatnak elejétől lévő derék 
elnöke: Orünwald  Mór; alelnökök
szintén a régiek: Szabó Imre és Pitt- 
ner György lettek. Pénztárosnak Ro- 
senberg  Izidor választatott meg. A 64- 
tagot kitévö választmány is alaposan 
megrostáltatok

Temesvár. (Vendéglős-ipartársulat 
a pincéregyletnek.) Temesváron, mint 

. előzőiig irtuk, az ottani pincérség 
\ »Déhnagyarországi pincérek szakegye- 
j' sü!ete« cím alatt egyle et létesített. 

A nagyváradi és győri pincéregyletek

mintájára alakult »Délm. pincérekre A »mézsör« vagy a »mézbor* amenv-
szakegyesűlete« célját érte és nagy' 
lendületet nyert azzal, hogy az ottani 
vendéglősök ipartársulata helyközve- 
titőjének jogát ráruházta és egyszer
smind kimondta, hogy a pincéreket 
stb. szükséges üzleti személyzetet ki
zárólag a pincér-egyleti Jielyeszközlő 
utján szerzi be. Ezenkívül az ipar- 
társulati tagok nagyrésze mint pártoló 
tag lépett be az egyesületbe, ami rá
nézve nemcsak erkölcsi, hanem anyagi 
szempontból is nagy előnyt jelent.

Az u j b o r tö rv é n y .
III.

A 7. íj. a gyógyborokról intézkedik 
és azokra is a törvény rendelkezését, 
tehát az ellenőrzést is kiterjeszti és 
kapcsolatba hozza azok készítését és 
vegyítését a »Magyar Gyógyszerkönyvvel«.

Á 7. §. igy szói:
7. §. Azokra a gyógyászati célra 

szolgáló gyógyborokra nézve, melyek 
mint gyógyszerkülönlegességek, gyógy
szertárakban vagy gyógyáru-üzletekben 
árusittatnak, ezen törvény rendelkezései 
annyiban módosulnak, hogy ezek a 
gyögyborok, az e törvényben megenge
dett anyagokon kívül, még az illető bor 
gyógyhatását biztositó s közegészségügyi 
szempontból kifogás alá nem eső gyógv- 
anyagokat is tartalmazhatnak. A hiva
talos Magyar Gyógyszerkönyvben felsorolt 
gyögyborok, gvógyanyagokat és az ezen 
gyógyanyagok feloldásához feltétlenül 
szükséges más anyagokat is tartalmaz
hatnak, de kizárólag csak az e célra 
elkerülhetetlenül szükséges és a gyógy
szerkönyv által előirt mennyiségben

Egyebekben azonban e törvény rendel
kezései a gyógyborokra is alkalmazandók.

A 8. §. rendelkezik a törkölybor, 
gyümölcsbor, pezsgő és habzóborról, 
mely italok, ha a törvényben meg nem 
engedettanyagok felhasználásával készül
nek, hamisított boroknak minősíttetnek. 
Ez a § a mézeskaláesosok által készi- 
teniésárusitani szokott »mézbor« fogalmát 
is tisztázza és a mennyiben annak készíté
séhez és kezeléséhez szőlő, mazsola
szőlő, must, bor stb. nem használtatik, 
nem esik a törvény rendelkezése alá. 
Ezen szakasznak utolsó bekezdése a 
törvény rendelkezése alá tartozó italok
nak tiltott módon való kezelésére a 
tanácsadást és útmutatást is tiltja (Sok 
droguista fogja ennek kárát vallani.)

A 8. §. igy szól:
8. íj. Törkölybor, gyümölcsbor, pezsgő 

és habzóbor készítése csak a jelen tör
vény III. fejezetében foglalt rendelkezé
sek korlátái közi engedtetik meg. Az a 
must vagy bor, illetőleg törkölybor, 
gyümölcsbor, pezsgő és habzóbor, a 
melynek készítéséhez vagy kezeléséhez 
a jelen törvény szerint meg nem enge
dett anyag használtatott, vagy a mely 
meg nem engedett módon állíttatott elő, 
s általában e törvényben meg nem enge
dett-minden borhoz hasonló ital, hami
sított bornak tekintendő.

nyiben annak készítéséhez vagy kezelé
séhez szőlő, mazsolaszőlő, must, bor 
vagy a jelen törvény III. fejezetében 
felsorolt italok nem használtattak és 
amennyiben nem bor gyanánt hozatnak 
forgalomba, nem esnek a jelen törvény 
rendelkezései alá

< )lyan anyagoknak, melyeknek a jelen 
törvény rendelkezései alá eső italok 
készítéséhez vagy kezeléséhez való hasz
nálata megengedve nincs, erre a célra, 
a magyar szent korona országainak 
területén hirdetni, ajánlani vagy bármi 
módon forgalomba hozni tilos.

Úgyszintén tilos hamisított bor készí
tésére, illetve a jelen törvény rendel
kezései alá eső italoknak tiltott módon 
való kezelésére tanácsot adni, útmuta
tást készíteni, ilyet hirdetni vagy bármi 
módon terjeszteni.

A 9J .  a külföldről behozott ita
lokról rendelkezik és nagyon helyesen, 
nehogy visszaélések történjenek hami
sított italok behozatalával vagy azoknak 
hamis cégér alatt való forgalombahoza- 
talával.

A 9. §. igy szól:
9. S. A jelen törvény rendelkezései a 

külföldről behozott mustra, borra,törköly
borra, gyümölcsborra, gyógy borra, pezs
gőre és habzóborra, illetőleg ezek hami
sítványaira is alkalmazandók.

Olyan erős vagy édes külföldi 
csemegeborok, amelyek egyes bortermő 
országok különlegességei s a világpiacon 
már eddig is mint ilyenek szerepeltek, 
melyeknek előállítása az illető külföldi 
államban meg van engedver (például: 
sherry, malaga, madeira, marSala, port
borok stb.) annyiban kivételt képeznek, 
hogy a mennyiben ezek valamely kül
földi országban, kizárólag ott termett 
aszuszölő felhasználásával s az ott tör
vényesen megengedett eljárás szerint, 
esetleg szesz és egyéb ott megengedett 
anyagok hozzáadásával készíttettek is, 
de alkoholtartalmuk 22 és Vs térfogat 
százaléknál nem nagyobb, a magyar 
szent korona országainak területén for
galomba hozhatók ugyan, de csak a 
származásuknak és minőségüknek meg
felelő elnevezés alatt Ezen borok kész
letben tartása is csak a megfelelő el
nevezésnek, illetve megjelölésnek, a bort 
tartalmazó palackon vagy más edényen 
való feltüntetése mellett engedtetik meg.

A törvény 10 , 11 és 12. :j§-ai a 
must és bor származásának és fajtájá
nak valótlan megjelölését tiltják, ami 
mindenesetre helyes rendelkezés, mert 
a vendéglősök és kocsmárosok konku
rensei, a pálinkások, szatócsok, fűszere
sek stb. olyan származású és fajtájú 
borok árusítását Írják a táblájukra és 
ezeket olyan árban vesztegetik, hogy 
első pillantásra is szembeötlik a közön
ség megtévesztése.

Az erre vonatkozó rendelkezések igy 
szólnak:

10. §. Tilos s mustot vagy bort olyan 
borvidékre, községre, bortermő helyre
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olyan termelő nevére vagy pincéjére, 
úgyszintén olyan szőlőfajtára utaló jel
zéssel vagy elnevezéssel hozni forga
lomba, a mely nem felel meg az illető 
must vagy bor tényleges származásának, 
illetőleg annak a szőlőfajtának, a mely
ből a bor szüretett.

A mennyiben a forgalomba hozó a 
származást igazolni nem tudja, e tekin
tetben való szak véleményadásra az 52. 
§-ban említett borvizsgáló szakértő 
bizottságok illetékesek.

A 15. íi-ban meghatározott tokaji 
borvidék kivételével, a többi hazai bor
vidék beosztásának megállapítása rende
leti utón történik.

11. § Különböző borvidéken, község
ben vagy bortermő helyen termett vagy 
különféle szőlőfajtákból szűrt mustok, 
vagy borok összeházasítása esetén az 
összeházositott must vagy bor — a 
tokaji borvidék kivételével (17. és 18. §.) 
— azon borvidék, község, vagy bor
termő hely, illetőleg azon szőlőfajta 
megjelölése mellett hozható forgalomba, 
amely borvidék, község, vagy bortermő 
hely, illetőleg szőlőfajta jellegének a 
must vagy bor tényleg megfelel.

A tokaji borvidéken termett must 
vagy bor csak a tokaji borvidék terüle
tén kivül eső helyeken házasítható 
össze más borvidékről származó must
tal vagy borral, de az ilyen házasított 
mustot vagy bort fe tétlenül tilos »tokaji«, 
»tokaji bor«, #tokaji asszua, »hegyaljai«, 
»szamorodni«, »máfclás« vagy általában 
a tokaji borvidékre, vagy ezen bor
vidékbe tartozó valamely községre vagy 
bortermő helyre utaló elnevezés alatt 
forgalomba hozni.

12. §. A hol a jelen törvényben 
forgalombahozatalról van szó, ez alatt 
nemcsak az áru eladását, hanem annak 
visszteher mellett vagy visszteher nél
kül történt bármily elidegenítését, to
vábbá az erre irányuló hirdetést, aján
lást, vagy bármely más kínálatot, úgy
szintén annak közvetítését is érteni kell.

(Folytatjuk.)

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Bojkottált ásványvizek. Az erdélyi 

borvizek forrásait nagy és gyors haszonra 
éhes társa-ág részben összevásárolta, 
részben hosszabb időre bérbe vette és 
azonnal dupla árra, (100%-ra) emelte 
azok közforgalmi értékét. Ámde csalód
tak, mert nem számítottak az ellen
súlyozásra. A n Brassómé g y e i  szállodá
sok. vendéglősök, kávésok és kocsmárosok 
ipartársulata« rögtön megadta rá a 
választ. Közgyűlést hívtak egybe és azon 
határozatban kimondták a spekulánsok 
borvizeire a bojkottot. Felhívták a közön
séget, mint ez ügyben szintén érdekeltet, 
hogy támogassa a kartell megtörésére 
irányuló törekvést és ne igyék a boj
kottált vízből És a közönség jóindula

tú a n  segit kartársainknak a bojkott 
lÜBörósztülvitelében. Brassói kartársaink

terjeszszék ki a bojkottot egész Erdélyre 
s ha kell egyebütt is fogják őket támo
gatni Vezessenek be más borvizet, 
hiszen elég gazdag az országunk ásvány
vizekben

Hymen hirek. — Kedrovits Mihály 
Temesváron a belvárosi »Filzeni« sör
csarnok vendéglőse, december 22-én 
tartotta egybekelését Ja k lin y  Erzsiké 
kisasszonynyal, Jakliny Vilmos fogadós 
szaktársunk bájos leányával. — Kalina 
Károly ismert aradi főpincér múlt hó 
22-én eljegyezte özv. Halász Imréné, 
sz. Pécska  Mariska urhölgyet.— Ehren- 
wald Géza kisterenyei főpincér eljegyezte 
Braun Margit kisasszonyt Trencsénből.

Vendéglősök a miniszternél A
»Sárvár és járása vendéglősök ipar tár
sulatait Strohoffer  Viktor szállodás, 
alelnök és Szabó Béla társulati titkárt 
e hó közepével két fontos kérvénynyel 
küldte föl a minisztériumba. A kitűnően 
megkoncipiált kérvények az italmérés 
teréni visszaélések megszüntetését, az en
gedélyezés betartását és illetve azuj ipar- 
törvénybe fölveendő képesítés kérdését 
tartalmazták. Kiküldött szaktársaink úgy 
a pénzügyi- mint a kereskedelmi mi
nisztériumban a legjobb fogadtatásban 
részesültek s küldetésükre nézve ugyan
csak megfelelő Ígéreteket nyertek, ami 
ugyan ha nem is siker még, de nagy 
megnyugtatást jelentő a sárvári ipartár
sulat tagjaira, és pedig annyiban, hogy 
ügyük elintézését eredménynyel és jó- 
reménynvel várhatják.

Vigalmak. Győr. Mint előzőleg ir
tuk, a győri vendéglös-ipartársulat és a 
győri pincér-egylet együttes zártkörű 
tánc vigalma e hó 14-én ment végbe. 
A győri vigalmak sorozatát bevezető 
vendéglős-pincér-búi kitünően sikerült, 
úgy erkörcsileg, mint anyagilag s a 
p.-egylet, illetve a győri szakiskolának 
800 és egynéhány korona tisza hasznot 
hozott. A báli siker az ambiciózus szak
társakból összeállított rendezőség érde
mének tudható be, mely nagyon kitelt 
magáért. A rendezőséget dicsérik a 
többek közt a vigalom szép hölgysere
gét stb. résztvevőit kellemesen meglepő 
s valóban művésziesen kiállított tánc
rendek. A bál egyik meglepetését azon
kívül a báli elnök, Csukovits István 
szaktársunk Deje képezte, aki a női 
ruha esinúlás művészetét dicsérő gyö
nyörű báli kosztümjével keltett föltünést. 
Az első négyest Lakatos Flóris bandájá
nak pompás muzsikájára 80 pár tán
colta. A vigalom a legkellemesebb han
gulatban kivilágos kiviradtkor ért véget.

Veszprém. A »Veszprémmegyei ven
déglősök ipartársulata« február hó 10-én, 
szerdán, az ipartársulat évi közgyűlésével 
kapcsola'ban az ottani Nemzeti színház
ban jótékonycélu bált rendez. A vigalom 
tiszta haszna a társulati szakiskola 
javára fordittatik. A veszprémi bálák 
közt legjobban sikerülő vendéglősök 
vigalma élén: Cservenyi Ferenc elnök

W em er  Károly és Kukoda  Miklós 
alelnökök, Kreutzer Ferenc pénztáros, 
Dr. Benkő Károly ügyész és Széli 
István jegyző állanak. A bál főrendezője: 
E gyed  János és cigányvajdája: Tóth 
János. Báli jegyek ára személyenként 2 
és családjegy 4 korona.

Szombathely. Mint előzőleg jeleztük, 
a szombathelyi vendéglősök a pincérek
kel együttesen, február bő 10-én, a 
Szabária fogadó dísztermében jótékony- 
célu, házias jellegű zártkörű tánc vi
galmat rendeznek. A vigalom rendezősé
gében Herceg Ferenc diszelnökségével, 
Balassa Mihály, Takács Sándor, Mózer 
S., Portsbv Tóbiás, W ittm er  J., Unger 
Pál, Ile ig l István, Gábriel F., Herits 
Gusztáv, Tóth Sándor, Breiner Dávid, 
Baldauf Károly, Haas Lajos, Nagy  1., 
Mikó Gyula, N ovák  Dániel, Polgár 
István, Köhler György, Gosztolya 
Imre, köttbaum  Gyula, W eber Károly, 
Balog Tivadar, Unger Mihály, Bnurn- 
gartner  Károly, Basch Vili, Kausz 
Jenő, sat. foglalnak helyet. — Belépő
díj: személy jegy 2, családjegy 4 korona.

Szeged. A »Szegedi pincérek beteg- 
segélyző és temetkezési egylete« február hó 
13-án zártkörű táncvigalm at rendez 
a Kass-vigadó Lloyd termében. A bál 
védnöke: Jurónovics  Ferenc, disz- 
elnökei: Kass János, Szarka  István, 
Juránovics  Gyula. ifj. Jurónovics 
Ferenc, Dancinger János, Dávid  Sán
dor, Kovács József, D ávid  Pál, Katona 
István és N agy  Sándor. A bálanyai 
tisztséget Dávid Sándorné tölti be. A 
vigalom tiszta jövedelme a messzinai 
földrengés és az ajkai bányarobbaruis 
áldozatainak hátramaradt családtagjai 
felsegélyezésére lesz fordítva. Belépti-dij 
személyenként 2 és családjegy 4 korona.

„Megvadult bikák1*. Ez valójában egy 
derek asztaltársaságnak a címe, mely a jóke. 
délyéről ismert Miskolciának a jó borairól 
nevezetes Leíler Béla vendéglőjében tartja 
rendes napi összejöveteleit, gyakorolván 
egyszersmind a legnemesebb célt szolgáló 
jótékonyságot olyképen, hogy a tél közeledése 
alkalmával az állandó perselygyüjtéséből sze
gény gyermekeket ruház fel. Az idei télen 
18 gyermeket ruházott fel s óvta meg a 
szegényeket a dermesztő téli hidegségtől. A 
.Megvadult bikák“-nak, s a derék Leller gazdá
nak ezúttal is köszönetét rebegnek a halás 
szivek.

Pineérek az udvari táblánál. A
német császárné elrendelte, hogy udvari 
ebédek (bankett stb.) alkalmával ne 
katonákat alkalmazzanak, hanem pincé
reket. A rendelet persze elöirja a bün
tetlen előéletet és hogy a császári asztalnál 
felszolgáló pincérek csak nős emberek 
lehetnek. A németek derék császárnéját 
erre a bölcs és nemes cselekedetre — 
mint berlini levelezőnk irja, a munka- 
nélküliek nagy száma indította, ami úgy 
téli időben különösen a pincéreknél 
tapasztalható. A felséges asszonynak ezen 
igazi császárnéhoz méltó ténykedésével 
nagy szeretetteljesen foglalkoznak a 
Német birodalom minden részében.
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A földrengés áldozatainak a »Fo- 
gadó« gyöjtőivén még a következők 
adakoztak: Wurglits Vilmos 1 kor., 
l'ekárovils János 1 kor. Kopernitki Pá* 
40 üli. Alena József 40 fill. JakubovitS 
Ferenc 40 fill. Flór Teréz 2 kor. Kaszás 
Lajos 2 kor. Bérei Sándor 1 kor. . . 
(Olvashatatlan aláírás) 40 fill. Fehér 
Sándor 50 és Hajós Károly £0 fill. 
Összeg: 9 kor. (50 fill Hozzáadva az 
előzőleg adakozott 2 i  kor. 30 fili.-hez, 
összes gyűjtésünk 31 kor. 90 fillért 
tesz ki. Jószivü közönségünk adományát 
az Olaszországi segélyző bizottságának 
beszolgáltattuk s arról a következő 
nyugtát vettük: N yugta  31 kor. 90 fill. 
(harmincegy kor. 90 fill.-röl,) mely 
összeget a »Fogadó« lap gyűjtéseként 
az olaszországi segély-bizottságának köz
ponti irodája nevében hiánytalanul fel
vettem. Budapest, 1909. január 21. 
dr. Hazay Radő.

Az uj magyar bortö rvény . Január elsője 
óta az uj bortörvény életbe lépett. Az 1 !MJS: 
XLVII t.-cikk, mely „a borhamisításnak és a 
hamisított bor forgalombahozatatának tilalma- 
zásáról" szól, a borkivitel és a hazai borfogyasztás 
térhódításának jó előhírnöke. Az uj boriörvény 
jóval szigorúbb és á borpancsolás leleplezése 
külön e célra kinevezett piiiccfelügvelük fel
adata lesz. Mig eddig fogság büntetés csak azt 
fenyegette, aki hamisított bort készített, most 
az is játszik a szabadságával, aki ilyent tudva 
forgalomba hoz. Így mindenkinek, aki pincé
jében eladás céljából bort raktároz, saját érdeké
ben cselekszik, ha az uj bortörvény nyel mielőbb 
megismerkedik. Erre legalkalmasabb az a könyv, 
mely e napokban .Az uj magyar bortörvény* 
óimén megjelent és melynek dr. Drucker Jenő 
a „Borászati Lapok" szerkesztője és a magy. 
•szőlősgazdák Orsz. Egyesülete igazgatója a 
szerzője. Ebben a könyvben a törvényen kivül 
a végrehajtási rendelet is meg van és ennek 
érthetőbbé tételére számos jegyzet és magya
rázat szolgál, ügy szintén meg vannak a külön
féle bejelentésekre, bornyilvántartásra stb. 
szolgáló formulárék is. Ez a minden pince
tulajdonosnak nélkülözhetetlen könyv megjelent 
a Pátria nyomda r. t. könyvkiadóhiratalában. 
(Budapest IX., Üllői-ut 2á.) Ára /  korona.

Kimaradtak. Mai számunkból tér- 
szüke miatt a győriek vigalma alkal
mával történt felülfizetések kimutatása, 
a »Tokaji bor«, »Ó szent együgyüség!« 
(Poézis) s a »Különféle Közlemények* 
és »Egyről-Másról* rovatok több közle
ményei a jövő számra maradtak.

Gyászrovat. — Gábriel György, 
volt szombathelyi vendéglős e hó 10-én 
M-keresztesen jobblétre szenderüit. — 
Gárdonyi Imre előnyösen ismert kolozs
vári kávés szaktársunk, jan. 15-én iOéves 
korában elhunyt. Temetése 17-én történt 
nagy részvét mellett. Az elhunytat 
özvegye és Erzsiké leánykája gyászolja. 
— Pongrátz Lajos ismert szatmári 
vendéglőst súlyos csapás érte egyetlen 
lia, Jenő, IV. oszt. gimnáziumi tanuló 
elhunytával. A január 17-én elhunyt 
kedves fiú temetése múlt hó 18-án ment 
végbe, melyen az ottani közönség, vala
mint a főnökök és pincéd kar teljes 
számban vettek részt. Az ifjú halott 
ravatalára a pineérség egy gyönyörű 
koszorút helyezett. — .Jankó Ferenc 
budapesti vendéglős szaklársunk Ilonka

nevű leánykája 4 éves korában elhunyt. 
Az ártatlanság temetése nagy részvét 
mellett ment végbe. — P eck  János 
budapesti vendéglős, e hó 8-án rövid 
betegség után elhunyt. — Paládi László 
budapesti vendéglős neje, e hó 27-én 
jobblétre szenderüit. Béke poraikra!

Nemzetközi szociáldem okrácia-
Jrta: Tóth Endre főpincér.

Bizony, bizony, nagyot fordult a világ 
sora! Evolúciók lent és fent. A föld 
dübörög, a vizek kiszállnak medreikből, 
mintegy megfenyegetendő a hátukon 
rakoncallankodó emberiséget Ez pedig 
kér. később követe! s mikor mindennek 
nem látja foganatját: duzzog, szitkozó
dik; közben-közben sir, s hogy nyoma
tékül adjon követelésének: vért tajtékozó 
szájjal átkozza az Istent, akinek a 
létezését külömben tagadja. Megtagad 
minden ideális fogalmat: Istent, hazát, 
szülőt, testvért, rokont. Felrúg minden 
olyan göröngyöt, amelyhez őt az emlé
kezés szálai fűzik, miközben szabadra 
bocsájlja a benne lakozó összes rossz- 
indulatokat, amelyek süvítő száguldásban 
járják be a földet.

Szóval: vihar elől, vihar hátul, vihar 
keresztül-kasul. Ez a mai helyzet képe. 
Hol is fog hát ez megállapodni? 
Merészség volna egyáltalán bárkitől is, 
különösen pedig ebben a keretben és 
ebből a toliból kísérletül tenni ezen 
kérdés megválaszolására.

Egyet azonban minden látnoki tehet
ség nélkül meg lehet állapítani itt — 
és már most is: tudniillik azt, hogy a 
vihar éppenséggel nem az az elem. 
amely az alkotásra alkalmas volna ami 
persze épenséggel nem zárja ki annak 
az elismerését, hogy a vihar tisztitó 
elem. tehát arra is szükségünk van.

Borúra — derű; vihar után -  szél
csend. Ez a természet rendje, amelyet 
ő saját magából, a saját maga meg
dönthetetlen fentartására alkotott: lévén 
pedig mi is az ő kreatúrái, tehát ezen 
létfentarlő törvény hatálya természet
szerűleg terjed ki reánk is.

És aminthogy semmi sem önmagáért 
létezik a világrendben, hanem azért, 
hogy ö egy másikra és ő reá egy másik 
hasson, igy a vihar sem a viharért s 
a derű sem a derűért van. Öncélú 
elemet eddig ember még fel nem fede
zett és merem hinni, hogy nem is fog 
soha.

Természetszerűleg következik tehát 
a világrend ezen univerzális törvényéből 
az. hogy a harc sem a harcért létezik 
A harc csak akkor indokolt és termé
szetes, ha a célja a béke; de ha valaki 
a harcért harcol: az oktondi szélkergelő. 
A harc véglete kell, hogy a béke elejét 
érintse, minthogy egybefoly a ború a 
derűvel.

Az emberiség, amióta csak létezik, 
mindig harcol, mert hiszen az élet 
lényege voltaképen a harc és küzdelem : 
de mig a múlt küzdelmei bizonyos

földhatárok között, sok esetben egy és 
ugyanazon célért, de váltakozva, tágabb 
értelmezésben úgyszólván lokális célokért 
folytak, a mai emberiség harca a föld- 
és nyelvhatárokat ledöntő szándékával 
egy uj világnézetnek megvalósítását 
célozza. Egy ilyen arányú és ilyen 
célzatú harccal az emberiség ezideigi 
történetében nem találkoztunk. Az egész 
emberiséget egy eszmében egyesíteni!

Merész gondolat!
Megmérhetellenségében szinte impo

náló.
A hivő azt mondhatná reá; »készül 

már a bibliai akoi.«
Sokszor és sokszor meg lehet ismé

telni, hogy bizony merész agy volt, 
amely ezt a gondolatot szülte. Nem 
tudom, hogy a jövő világtörténet írója, 
Marxnak vagy Lassúiénak itéli-e e gon
dolat apasagát; de azt igenis tudom, 
hogy annak letéteményesét és hivata
los képvisel jét ^Nemzetközi Szociál- 
demokráciá«-vai jelzik.

Nemzetközi Szociáldemokrácia! Tehát, 
Te vagy az a vihar, amelyben az 
elégedetlen emberiség szabadjára bocsáj- 
tolt indulatai egyesülve morajlják körül 
a földet. Te vagy a letéteményese 
jövőbeli mindennemű boldogságunknak. 
Üdvözi égy, Nemzetközi Szociáldemorácia! 
Nyomban megállapít ható azonban az. 
hogy a Te általad felzaklatott emberiség 
kezd pesszimizmussal viseltetni a Beléd 
helyezett remények csalhatatlansága 
iránt. A gondszántotla barázdák ma is 
ott ülnek homlokaikon ép úgy, mint 
ezelőtt, mert azt még Te sem tudtad 
simára vasalni: a ouzakalász sem hány 
nagyobb fejet, min. eddig; a tavakban, 
folyókban és tengerekben ma is csak 
v íz  áll illetve folyik; a krumpli sem 
több, sem nagyobb, mint azelőtt volt és 
ami a legkevesebb: a nap még mindig 
nem kel nyugatról, hanem még mindig 
csak úgy, amint azt eddig tette

Tehát Te sem rendelkezel természet
feletti hatalommal, sőt még azzal a 
galvanizáló erővel sem, amelytői az 
emberiségnek egy nyájjá való tömörü
lését remélni lehetne. Pedig úgy jelentél 
meg a lirmamentumon, mint egy uj 
Megváltó, akinek csak az ujjmutatását 
kell követni s okvetlen eljutunk az 
ígéret földjére, ahol Te a nap és éj 
bármely szakában pecsenyét varázsolsz 
az emberek elé, még pedig arany
tányéron. Hatalmadban elgögösödtél, el
feledted azonban azt, hogy ez a hatalom 
csak egy lázas agy zavaros képzelménye. 
Nem számoltál tényezőiddel; nem vetted 
figyelembe azt hogy emberekkel, társa
dalmi rétegekkel, országokkal, államok
kal van dolgod, amelyek tagozódásuk 
szerint külön egyedeket képezvén, külön 
érdekeknek élnek.

A vallást perhorreskáltad. sőt meg
vetetted, ami pedig a világtörténelem 
tanúsága szerint valamely formában 
mindig létezett és biztosíthatlak, hogy 
létezésed dacára is fog lenni mindvégig; 
célod lévén ezzel az embert ethikai tar
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talmától megfosztani és lesülyeszteni a 
gyomor rabszolgájává.

Tévedésed itt nagyszabású volt; az 
ember ugyanis nem csak hús, de vér is 
és valami lélek-féle is. Bizonyos ethikai 
tartalma még az ősembernek is volt s 
van ma is és lesz mindvégig, mert 
hiszen ez az embernek lényege.

Hatalmad tehát csakegybeteges képze
let. Eszméd szép, — de kivihetetlen, érvé
nyesülésedhez szolgáló eszközeit pedig 
saját lényed abszurditásánál fogva termé
szetesen hozzá hasonlók.

Ami nem sikerült Buddhá-nak. Moham- 
mednek, Mózesnek, Jézus Krisztu-nak, 
Luther és Kálvinnak, nem fog sikerülni 
neked sem. Tesem fogod tudni egy eszme
körbe vonni az emberiséget. Az ok ma 
is az, ami vala akkor, ezen vallásala- 
pitók idejében, akikkel szemben külön
ben az az óriási hátrányod, hogy nincs 
ethikai tartalmad Számításod tisztán csak 
a gyomorra spekulál. Egy uj szektát 
akarsz alapítani: a gyomorvallás szek
táját és meg akarod fosztani az embert 
minden idealizmusától, az életet minden 
poézisétől. Ezzel persze a nemzetközi 
szociáldemokrácia kiállította magáról a 
bizonyítványt arra nézve, hogy az ember 
lényegének ismeretében teljesen tudatlan, 
mint vaiának mindazok, akik valaha 
ehez hasonló irányt képviseltek.

Pedig bizony, mi tűrés-tagadás, ezek 
között a reálphilozophusok között voltak 
legalább is olyan világ-elmék, mint akik 
ma a szociáldemokrácia eszméjét kezelik

fis nekik sem sikerült. Tanaik az 
emberiség tömegére teljesen hatástalanok 
maradvan, kénytelenek voltak vissza
vonulni a széles tudományok raktárfalai 
közé.

És miért ? Mert meg kellett törniük 
az ember lényegén: az ember hitén.

Az ember természeténél fogva hivő 
lény ; akaratlanul is az, sőt kénytelen 
az lenni, mert létezésére végokának ku
tatásában kénytelenitve van a természet
felettiséghez fordulni. Ez pedig soha sem 
fogja ember részére mysteriumának aj- 
tait megnyitni.

Tehát: nolens-volens, az embernek 
ke ll hinnie egy felsőbb lény létezésében, 
mert az oknyomozó tudomány sohasem 
fogja tudni kideríteni a lét végokát.

Ne akarja tehát ezt tenni a szociál
demokrácia sem! Lássa be, hogy az 
emberiséget nem lehet megfosztani hité
től. Nem lehet pedig természeti okoknál 
fogva.

Maradjon meg tisztitó fuvalatnak, 
amely nivellálja az élet légkörét: nivel
lálja a töke és az izom viszonyát.

Ne akarjon olyan orkán lenni, amely 
ledönt fold- és nyelvhatárokat, mert az 
úgysem lehetséges. Valamint, hogy az 
sem lehetséges, hogy a szivet májjá vagy 
gyomorrá változtassa. Hagyja meg a 
hegyeket helyeiken, a tengereket medre
ikben.

Egyenlőség és egyetértés földön úgy 
sem lesz addig, amig alacsony és magas, 
szőke és barna és különösen nem addig,

ameddig nő lesz közöttünk. Külömben 
ezt tudhatod jómagad is, mindenható és 
Nemzetközi Szociáldemokrácia.

Szánjatok le tehát a felhőkből, Ti 
dicső Zeusok hozzánk a földre, helyez
kedjetek be a megtagadott nemzet vér
keringésébe s igy még alkothatunk valami 
okos dolgot is.

(Folytatom.)

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a «Fogadót# a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesiteni.

László József, a győri pincér-egylet 
derék elnöke u. ott megvette Opitz Ru
dolf vendéglőjét. László szaktársunk az 
üzletet egész ujan renováltatja és saját 
kezelésébe jövő hó folyamán veszi át.

Váry Lajos előnyösen ismert szak- 
társunk, gilvácsi vasúti vendéglős, a 
kőrösmezei pályaudvari vendéglőt e hő 
1-én veszi át.

Rátz István, volt kisújszállási szállo
dás szaktársunk Budapesten az Ist- 
ván-ut35.sz.alatti Scheidl-féle vendéglőt 
megvette s azt ujan rendezve e hó 15-én 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Kedrovics Mihály vendéglője. Fö- 
pincérségünknek egyik ismert tagja, 
utóbb a temesvári vasúti vendéglőnek 
kedvelt főpincére, Kedrovics Mihály 
szaktársunk a temesvári belvárosi regi 
jóhirü Pilzeni sörcsarnokot megvette s 
azt saját kezelésébe újévkor vette át. 
Vállalkozásához sok sikert kívánunk l

Tóth János. Budapesten a Józsika
utca 30. sz. alatti vendéglőt megvette s 
azt február 1-én nyitja meg. Jó borai 
az üzlet jómenetelét biztosítják.

Nyíregyházán a törvényszék szom
szédságában Klein Géza egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott

Miskolcon a kereskedők és gazdák 
körének vendéglőjét Vetsz Miksa, az 
ottani Ipar kávéház volt tulajdonosa 
veszi át. Veisz szaktársunk, ezen újabb 
üzletét február 1-én veszi át.

Németpalánkán a Kaszinó szállodát 
Diamant Ede szaktársunk kibérelte és 
modern kényelemmel újonnan ren
dezte be.

Halász János fogadója. Szentes 
városának volt ismert fogadósa Halász 
János szaktársunk, Bácskulán a Roeken- 
stein Józsefjóhirnevü Hungária fogadóját 
örökáron megvette. Halász fogadós ez 
uj üzletét ujan renoválva és átalakítva 
e hó elejével nyitotta meg ünnepélyesen.

Kovács ls tv á i a Vili., Tavaszmező
utca 2. sz. alatt egy csinos vendéglőt 
rendezett be. Dunaveesei saját termésű 
boraival üzlete menetét máris fóllen- 
ditette.

Rédei Vilmos vendéglője. A székes- 
fehérvári vasúti vendéglőnek hosszú éve
ken át volt és közkedvelt föpincére, mint 
előzőleg jeleztük, az ottani gróf Széche
nyi palotában (Kossuth Lajos-utca) egy

a mai modern ízlésnek megfelelő ven
déglőt rendezett be. Rédei szaktársunk 
a nagyszabású üzletet „Vörösmarty1* 
ciinen e hó 17-én nyitotta meg ünnepé
lyesen. Sok szerencsét!

Zalaegerszegen a Barossligeti (vasúti) 
vendéglő bérletét Heintz János nyerte 
el. A Domokos Ignác fogadós szaktár
sunk idejében (ezelőtt 13—14 évvel) nagy 
jőhirnek örvendő és ezúttal újonnan 
renovált vendéglőt uj gazdája e hó 
közepével nyitotta meg ünnepélyesen.

Roekenstein József ismert és jóhir- 
nevü bácskai fogadós-szaktársunk, Új
vidéken az Erzsébet-fogadóval kapcso
latos „Csébi“ sörcsarnokot megvette s 
azt saját kezelésébe e hó elejével vette át.

Bognár Károly szaktarsunk a koron- 
cai nagyvendéglőt örökáron megvette és 
azt ünnepiesen január 1-én nyitotta meg.

Putnokon a „Várn“ szállodát König 
Józsefné, Cselneki vendéglősné megvette. 
Az uj tulajdonos üzletét elegánsan és 
nagy kényelemmel berendezve ez év 
elejével nyitotta meg.

Németh József szaktársunk Téten, 
édesatyja, Németh Ferenc vendéglőjét 
e hó 15-én saját kezelésébe vette át.

Zombory Sándor volt lugosi fogadós 
szaktársunk Budapesten, a József-körut 
47. sz. alatt lévő vendéglőt megvette és 
saját kezelésébe e hó 20-án vette át. 
Jó magyar konyhája és boraival kívánja 
biztositani üzletének jómeneielét.

Gyón kön (Tolna m.) a községi foga
dót Veil János, mint előzőleg jeleztük, e 
hó elejével saját kezelésébe vette át.

Vendéglő vétel. Ifj. Schlotter  Antal 
megvette a VI., Nagymező-utca 44. sz. 
alatti Harámv-féle vendéglőt s azt saját 
kezelésébe e hó 15-én vette át. Tétényi 
borai s jó konyhája biztosítja üzlete 
jómenetét

Kádár Béla volt marosujvári szállo
dás szaktársunk a tordaaranyos-megyei 
Topánfalván a Csíki szállodát ez év ele
jével átvette.

Vendéglő nyitás. Budapesten az 
István-ut 8. sz. alatt, Szentjobbi Márton 
egy csinos berendezésű vendéglőt nyitott. 
Derék gazdaszouy -ezette jó konyhájá
val és jó (óraival igyekszik üzlete jó 
nevét megalapítani.

M arosvásárhelyen mint értesülünk a 
„Transylváni.’“ fogadó fokozatos renovációja 
befejezést nyeri, v-z alkalommal a II. emelet 
5 elegáns és kényelmes szobával bővül, úgy 
hogy Schweitzer szak társunk fogadója ezidő- 
szerint majd 40 szobával áll a közönség rendel
kezésére.

Komáromban a Grand kávéházat 
Fried Jenő, volt veszprémi kávés szak
társunk megvette és azt saját kezelésébe 
e hó elejével veszi át.

Sátoraljaújhelyen az Ősbudavár 
szállodát és kávéházat Klein Mór tulaj
donosa (nem Anisz S. mint előzőleg 
jeleztük) vette saját kezelésébe.

Dudacsek József ismert fővárosi 
vendéglős szaktársunk a Váci-ut 90. sz. 
alatti Petrics-vendéglőt megvette s azt 
ujan renoválva nyitotta meg. Ceglédi 
jó borai miatt a közönség ked vvellátogatja.
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S eh áffer S á n d o r , a szekszárdi Hun
gária kávéház jóhirü derék gazdája az 
ottani kereskedelmi kaszinó vendéglőjét 
kibérelte, amelyet saját kezelésébe már
cius 1-én vesz át.

Üzlet kibővítés. Stiglmayer Gyula 
szaktársunk aBaross-utca 129. sz. alatti 
üzletét két tágas helyiséggel megnagyob
bította és elegánsan berendezte. Túrái 
mézes borai végett a szép üzletet nagy
ban látogatják.

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

Schmalholz Mihály pincér hollétét (Bpcsten 
az .Adria" szállodában volt alkalmazva,) egy 
lev.-lapon Sclunaíhoiz Henrik főpincér Temes
vár, (Józsefváros) Elité kávéház kéri tudatni.

Varasdon a Vadember fogadót Droth 
Adolf, volt belovári szállodás megvette 
s azt saját kezelésébe újévkor vette át.

Muzsik Antal a VIII., Baross-ulca 
93. sz. alatt lévő Peehnig-vendéglöt meg
vette s ünnepiesen e hó 20-án nyitotta 
meg. Kitűnő gazdasszonv neje vezette 
konyhája és saját termésű jó borai a 
jónevü üzletet még jobban fellendítette.

Ehl Ferenc volt nagykomlósi vendég
lős szaktársunk Nagykikindán a »Jó 
pásztora vendéglőt a múlt év utoljával 
átvette.

Üzlet eladások 1908-ban. Grosz Ödön 
országszerte ismert adás és vételi irodája az 
elmúlt év folyamán a következő nagyobb üzle
teket közvetítette: Neumann Ferenc Kossuth 
kávéházát Szegeden Dávid Sándor vette meg. 
Kovács József Rózsa szállodáját Nagvbecskere- 
ken Neumann Ferenc vette meg. Stróbl féle 
kávéházat Szegeden Kovács József vette meg. 
N'cinénv B. Gambrinus nagyvendéglőjét Budapes
ten Acél Miksa vette meg. Móritz Sándor ét
termét cs kávéházát M. szigeten Héberling 
Ad'-lf vette meg. Renglovics János Központi 
szállodáját Komáromban Fertikó József vette 
meg. P'öldcs Mór kávéházát Szombatit- lyen 
Haas Lajos vette megAVittinann Károly Hungária 
kávéházát Aradon Scheiber Lajos vette meg. 
Geyer Sándor Stoósfiirdő bérletét nyerte el. 
Fául Józsa a budai Otthon kávéliázat és Weis- 
gárber József kávéházát Karánsebesen Schlesin 
ger Jenő vette meg. Garay Árpád szállodáját 
Szarvason Renglovics és Társa vette meg. 
Szálasy Alajos Andrássy kávéházát Kassán 
Dala Károly vette meg. Nagy Lajos Korona 
szállodáját Miskolcon Böcögö és Papp vették 
meg Noll M klós Otthon kávéházát Tatán 
Kovács Béla vette meg. Rayal Mihály szállodáját 
Eszéken Garay testvérek vették meg. Singer 
Mihály Korzó kávéházát Lúgoson Grosz testvé
rek vették meg. Simoncsics .János Grand szállo
dáját Vukováron SchlögI Mátyás vette meg. 
Süss Miksa Lloyd kávéházát Szolnokon Vértes 
Miksa vette meg. Rittinger Károly vasúti vendég
lőjét Szegeden Dávid Sándor vette á t és Vince- 
netz Márton Koronaherceg szállodáját Temes
váron Szálasy Alajos vette meg. Ezeken kivül 
több kisebb üzlet lett még közvet.tve úgy Bu 
dapesten, mint a vidéken.

Gerg-yel László szaktársunk a II., 
Fő-utca 70. sz alatti üzletét megnagyob
bította, egész újonnan berendezte és 
ünnepélyesen e hó elejével megnyitotta.

Bártfán a Hungária fogadót, Németh 
Mátyás szaktársunktól zv. Kelemen 
Anna ez év elején átvette. Az uj derék 
gazda szakismerete és jó konyhája az 
üzlet jó menetét biztosítja.

FOGADÓ

Nagy Sándor a dunaadonyi ,,Szőlő- 
fürt“ derék fogadósa Dunapentelén meg
vette a Herceg-féle szállodát és vendéglőt 
amelyet egész ujan berendezve március 
1-én vesz át.

Vörös Ernő, volt újvidéki szállodás 
megvette Bpeslen a József-körut és Nép
színház-u. sarkán lévő Szimplon kávé
házal.

Nagykikindán a I’ilzeni sörcsarnok 
vezetését újólag Bé'sh  Gyula jó hirü 
vendéglős vette át.

Székesfehérváron az Endersz-féle 
Feketesas fogadót Lukács Sándor az 
oltani »Hungária* (most Korzó) volt 
kávésa Grosz B. társaságában megvette.

Glanz Samu ismert miskolci üzlet eladás- 
és vételi iroda tulajdonos újabban a lapunkban 
is közölt bártfai és putnoki fogadók vételét 
közvetítette.

Varga Lajos, mint előzőleg jeleztük, 
az Erzsébet-tér 3. sz. alatt lévő üzletét 
a mai igényeknek megfelelően újonnan 
berendezte s ünnepiesen ez év elejével 
nyitotta meg.

H o l re n d e ljü n k  p a o r ik á t? V a n  szeren
csém valódi szegedi külön őrletü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem h. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á klgr 3  kor. 40 fill. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika 1 klgr. 2 kor. 80fill. — H o rv á th  
F e re n c  S zeg e d , fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaőpincére.)

Nagykörösön a Központi szállodát 
tulajdonosa, Weisz Jenő ujan és nagy 
kényelemmel rendezte be. Körösnek ezen 
első fogadóját az utazó közönség szíve
sen látogatja.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Győrött a 
Vigadó étterem föp. állását Lukacsek Ferenc 
töltötte be. U. itta  kávéház főp. állását Madarász 
József foglalta el. Rosenberger János a Takács
vendéglő föp. állasát töltötte be Groh Adolf 
Besztercén a Magyar király fogadó főp. állását 
töltötte he. Temesváron Gombás István ven
déglője íöp. állását Schudi Mihály foglalta e l ; 
u. itt m. éth. Hartl Lajos nyert alkalmazást. 
Az Elité kávéház föp. állását Schmalholtz 
Henrik tölti be. A Tiszti kaszinó főp. állását 
fása Aladár foglalta el. A Koronaherceg kávé- 
házban Kardos István föp. mellett Dörer 
Józser, Brosován Gyula, Jancsics János és 
Nussbaam Albert segédp. állást nyertek. A 
. Szarvasiban Kornstein Károly főp. mellett 
Tárnánál András és Karácsonyi Károly m. 
éth. működnek. A Hungária fogadó szobafőp. 
állását Bércy Sándor foglalta el. A vasúti 
vendéglő I.—II. oszt. élterme föp. állását Frisch 
Ede foglalta el. míg a  Kcdrovf s-féle sörcsamok 
főp. állását Nicka Ágoston foglalta el. U. itt 
m. fizetöp. Szőttre János, Bieu Antal és Kropp 
László éth. állást nyertek. Wágner János 
mint fizetőpincér a vendégszobában működik. 
Szegeden a Kossuth-kávéház föpíncéri állá
sát Mohay Sándor tölti be. Nagykikindán 
a Városi fogadó főpincéri állását Atirinyi 
Antal foglalta el. L\ ott az éth. állásokat Nagy 
Miklós és Rocskár Gyula nyerték el A Nemzeti 
fogadó főp. állását V. Monus Pál tölti be. U. 
ott a  szobap. állást Bece Sándor nyerte el. A 
Bohn kávéház főp. állásút György Jókay Ferenc 
foglalta el. A Kada fogadóban Valaszkay Gyula 
főp. mellett az éth. állást Cocek Ferenc nyerte 
el. Máramarosszigetee a Központi fogadó föp. 
állását Lamersdorfer Samu foglalta el. Aradon 
a Baross kávéház föp. állását Schwartz Ferenc 
foglalta el. A Japán kávéház föp. állását Purs 
Antal tölti be. Debrecenben az Angolkirálynő 
fogadó főp. állását Mándoky Mihály foglalta 
el. A Royal fogadó főp. állását Fördös János 
tölti be. Tr. ott a sörcsamok főp. állását Papp
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Kálmán nyerte el. Nagyváradon a Pannónia 
fogadó éttnrmében Tergulica Antal, Balázsv 
János, Blum József, Kneiszl József és Kriván 
Illés m. éth. működnek. Zsombolyán a i’.iem- 
sehneider fogadó föp. állását Erdélyi Ferenc 
foglalta el. Temesváron a Kereskedelmi csarnok 
főp. állását Weitmann Kálmán tölti be. A 
Hungária fogadóban az éth. állásokat Horváth 
József, Szabó Tivadar, Hipfl József és Ludig 
József töltik be. Szegeden a Kovács kávéház 
főp. állását Kassay Adod foglalta el Zzolnán 
a Sfras-er-féle Pilzeni sörcsarnok főp. állását 
Albert B. Antal foglalta el. L\ itt Kroller János 
éth. állást nyert. Petrozsényben a Városi fogadó 
föp. állását Cséry Samu foglalta el. Pataky 
József Jánosházán a Benyó vendéglő főp. 
állását töltötte be. Miskolcon Szentmiklósi G. 
tud.) a Budapest fogadó éthordója, Szeiber 
Gyula, a Korona' fogadóban a könyvelői 
állást töltötte h e ; helyét Stampfel Árpád 
foglalta el 1'. itt (Böcögö sörcsamok) a főp. 
állást nem Orolovics, hanem Orioviis Károly 
szaktársunk foglalta el. A Ledér vendéglő főp. 
állását Liillik Jenő töltötte be. Tóth Géza a 
Gra d fogadóban éth. állást nyert. Tartó Lajos 
a perecesi hányatelepi vendéglő föp. állását 
foglalta el. Paky Fülöp Temesváron a Wendt- 
kávéház főp. állását foglalta el.

= =  jdirdefmény. ^
A Győri pincér-egylet

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet;

Ingyenes elh e lyező  irodáját 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férfi és női alkalmazottakat.
A  rendes-egyleti tagok elhe yezáse ingyenes!

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

A »Györi ,jincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen adunántu i: 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.

Elhelyezést csak egyleti tag nyerhet, 
miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni.

Tagdijak: F. oszt. fő- és fizetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. borriu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill,, behatási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órák d.e. 8—lé- ig, 
d. u. 2 - 5-ig tartatnak. Vasár- és ür ;p- 
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: P i n c é p -  
egylet Győr.

Dénes M iklós László József
jegyző. elnök.

n y í l t -t é r .
E l i s m e r ő  l e v é l .

T. Hercog Sándor urnák, Csáktornya. — 
A küldött borszürő teljesen bevált, kérünk 
postafordultával egy pálinka szűrőt. Tisztelettel 
Mayer Ferenc és Trsai Nyergesujfalu



8. oldal. FOGADÓ

E GYRÖL- MÁS RÓL.

A  té l i  é jben  . . .
A téli éjben senki sincs fönn.
Csak egyedül a holdvilág,
Az őrködik csak és vigyázza 
A fagyos téli éjszakát.

Nagy nyugalommal néz szét s körül,
A földi síkon s halmokon 
Be nézve közbe és mosolygva 
Egyik s  másik házablakon.

. . . Kis leánykám alszik csöndesen,
A puha fehér nyoszotyán ;
Tündér álma mosolya játszik.
Édes arcán és ajakán . . .

Ám felriad  — de újra ismét 
Mosolyg, látva a holdsugárt:
És szól: édes hold, kint hideg van 
Töltsd itt bent el, az éjszakái . . .

Gömbös Lajos.

Fölvilágositás.
A Londonból Veymouthba vezető or

szágúton volt egy kis kocsma, melynek 
címere egy nagy szamárfej volt. A kocs- 
máros eredeti, igazi kocsmáros tipus volt, 
jó ital és ételt tartott s a közönség nagy 
szeretettel látogatta. 111. György angol 
király egy alkalommal szintén betért 
egy kis frissítőre a vendéglőbe s ettől - 
fogva a kocsmáros a király iránt való 
tekintetből levétette a kocsmáról a 
szamárfejet s a király képét akasztotta 
ki cégérül. A szamárfejet pedig megvette 
tőle egy kollegája, aki — vele szemben 
nyitott üzletet és mivel a régi’ szamár- 
fej-kocsmának elterjedt jó hire volt, a

vendégek mind az uj koesmárost láto
gatták. A régi — most már vendéget se 
látó — kocsmáros azután sokáig töpren
gett azon, hogy vájjon mint lehetne a 
közönséget felvilágosítani a dologról? 
Végre rájött, aminek értelmében nyom
ban cselekedett is. Fogott ugyanis egy 
darab krétát s a kocsma homlokára (s 
a homlok viszonyok miatt épen a király 
képe alá) oda irta: — „Ez az igazi 
szam ár!“

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

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

Cs. I. Sz ~  vár. A feltett kérdésre nem nehéz 
választ adni, de a sikerre nézve nagyon nehéz 
garanciát vállalni A kérdezett ügyben legjobb 
volna az illetékes pénzügyigazgatóságot meg
kérdezni, hogy vaijon az ő részéről nem lesz
nek-e nehézségek. Az ifjúnak nagykorúnak 
kell lenni, ha ö saját neve alatt ,akar üzletet 
nyitni vagy akár csak vezetni. Átíratni nem 
lehet. Az is kérdés, vájjon az illető felhagyandó 
üzlet nem-e már most is számfölötti. Ezt is a 
pénzügyigazgatóságnál lehet megtudni. Amúgy, 
minden előzetes tudakozódás és a sikerre 
nézve némi előzetes biztosítás nélkül bele
menni az ügybe, megvásárolni az üzletet és 
csak azután szerencsét próbálni, nagyon koc
kázott dolog, melynek következményeire el
készülve kell lennie. Tessék a jelzett, egyedül 
illetékes helyen a véleményezést előzetesen 
kikérni. Üdvözlet.

T. M. Kölesd. Szives értesítését itt is kö
szönettel nyugtatjuk. Üdv ! h F. Szeged. 
Az előjegyzés megtörténhet, de annak fogana
tosítása (a T. B. T. állandósága miatt) csak 
évek múltán lesz lehelséges. Ha csak valami 
közbe nem jön. Mindazonáltal — üdv! — G. 
Gy. Debrecen. Az ilyen inkább személyes élű 
mint közérdekű dolog közzétételének nincsen

értelme, azért sem, mert az nyílttéri közlés 
lévén, önre költséges, de meg aztán — kelle
metlen is iéheí. — H. W. Berlin. A huzási 
márkák kor. értékbe", megérkeztek, most csak 
a — milliók vannak hátra. Am, ami késik, 
nem múlik. Szives üdv! — H. S. (Jngvár. 
Az ilyen derék késlekedőnek minden vétke 
niegboesájtatik. Szives küszönetnyugtatás és 
— buék! — Sz. B. Sárvár. V. B. N.-szeben, 
A csomagos naptári dijakat köszönettel nyug
tázza a kiadóhivatal.

Minden szálloda,
kávéház és vendéglő újság-mappáit,
étlap-tábláit és újévi reklám-naptárait

VIDOR fl. utóda
k ö n y v k ö tő n é l  rendeli meg.

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

K E R E S E K
intelligens, kellemes megjelenésű, ma- 
gyarul-németül tökéletesen tudó és jó 
- ■ — referenciákkal rendelkező — — -

s z o b a p i n c é r t ,
aki e minőségben nagyobb városokban 
már működött. Sürgős ajánlatokat kérek

„ M a ? e r  n a g y s z á l l o d a "
ÚJVIDÉK.

s * — — — --------------------------— --------------------------- ------------------------------------------------- -— —

- 842 908 Bérleti hirdetmény!
Léva r. t. város közönsége az általa építtetni tervbe vett városi vigadó és bérház épületében meghatározott 

I kővetkező üzletek és helyiségekre a képviselőtestület 8244/1908. sz. határozata által bérleti ajánlatok beszerzését 
f rendelte el.

A jelzett üzletek, illetve helyiségek a következők:
1. Vendéglő, szálloda (20 vendégszobával), színház, vigadó, kávéház, kiskocsma és mellékhelyiségeik, 

j, 2. t utcára nyíló üzlethelyiség, hozzátartozó földszinti és pinceraktárakkal, ezenkívül egy különálló pince-
raktár helyiség.

3. A bolti üzletek épületének első emeletén három utcai lakás, modern beosztással és mellékhelyiségekkel, 
mindannyi villamos vezetékkel.

j Az építkezés befejezése után a bérlet kezdődik 1909. évi novem ber hó 1-ső napján. A bérlet tartama
legkevesebb 8 év, a lakásoknál 3 év.

Az ajánlatok 1909. év i február hó 15-ik napjáig alulírottnál adandók be, vagy jkvileg előterjeszthetők. 
Minden ajánlathoz a felajánlott évi bérösszeg 5% -a biztosítékul készpénzben vagy óvadékképes érlékpapirban csato
landó, esetleg a városi pénztárnál elhelyezendő. Utóbbi esetben a pénztári letétjegy mellékelendő az ajánlathoz.
A város közönsége jogosítva van az ajánlatok között szabadon választani, bármelyiket vagy valamennyit vissza- 1 
utasítani. Ha e fölött a város képviselőtestülete 1909. évi március 31-ig érdemlegesen nem határozna, az illető 
ajánlattevők ajánlataikat jogkövetkezmény nélkül visszavonhatják. Ettől eltekintve az ajánlatok az ajánlattevőket 

( visszavonhatlanul azok benyújtása napjától, a város közönségét pedig az ajánlatok kötelező elfogadásától, illetőleg 
I felsőbb hatósági jóváhagyásától kezdve kötelezik.

A bérleti ajánlat alulírott felhívására szerződésbe foglalandó s a letett ajánlati óvadék egyidejűleg félévi 
bérösszegre kiegészítendő. A bérlet összes tárgyaira külön-külön, vagy egy egységes ajánlat is tehető, nemkülönben 

. egységes ajánlat adható be a vendéglőre, kávéházra, szállodára és vigadóra is. A m. kir. minister által játszási 
engedélylyel bíró magyar színtársulatok a színház használatáért bért nem fognak fizetni.

A város közönségére vagy alulírottra az ajánlati verseny meghirdetéséből, az ajánlatok átvételéből, miként 
való elbírálásából vagy mellőzéséből kötelezettség nem származik. (

Kelt Léván, 1908. évi december hó 30-án.
Bódogh Lajos

_ 2 —2  polgármester. '  I
......... ................... ..................................................... —

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VH„ Dohány-utca 12. szint.


