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Kávéházak mint éttermek.
Elismerjük, hogy a kávéházak fen- 

tartási költségei óriási nagyok; el
ismerjük azt is,hogy manapság olcsóbban 
lehet megvásárolni a nagyforgalmu 
patikát, mint a közepes forgalmú 
kávéházat; végre elismerjük azt is, 
hogy a kávés-kartársaink (különösen 
a fővárosban) kénytelenéit minden 
kínálkozó alkalmat megragadni és ki
próbálni. hogy szilárdságban tarthassák 
azt az alapot, amelyen állnak és ame
lyen üzletüket vezetik. Mindennek 
készséges elismerése mellett, mégis 
szóvá kell tennünk azt az anomáliát, 
amely a kavéházakban lábrakapott, mert 
nagy mértékben károsítják vele a 
vendéglősöket, akik erre okot nem 
szolgáltatnak és ez ellen védekezni 
kénytelenek.

A kávéházak ma már valóságos 
éttermek. Kaphat ott a vendég reggel, 
délben és este hideg és meleg, frissen 
készített húsételeket és fröccsöket, 
akár csak vendéglőben, étteremben 
ülne. Majdnem minden kávé házban 
látunk ökölnvi betűs táblákat, melyek 
tudtára adják a vendégeknek, hogy 
színház után frissen készült vacsora 
kapható. Sőt már hírlapokban is hir
detik ezt. És ennek természetesen az 
a célja, hogy a közönséget eltereljék 
a vendéglőtől és hozzájuk menjen 
vacsoráink Ez helytelen és meg nem 
engedhető tultengés.

Ez ellen már ismételten felszólalt 
maga a budapesti kávésipartársulat 
érdemes elnöke, Némav Antal ur, aki 
elég szakférfiú arra, hogy ezt a ver
senyt meg nem engedhető, tisztesség
telen versenynek bélyegezze és azt a 
tanácsot adta a vendéglősöknek, hogy 
az ilyen éttermi kávésokat jelentsék 
fel az iparhatóságnál. Az iparhatóság 
is megtiltja, ha egyenes panasz utján 
az ügy hozzákerül, mert maga a tanács 
is állást foglalt ezen tilos eljárás ellen. 
De magának a pénzügyi hatóságnak 
is van beleszólása, mert a kávéház az 
ő korlátolt italmérési engedélyével 
nincs jogosítva a sört poharakban, a 
bort fröccs alakjában kiszolgálni.

Nem vonjuk kétségbe, hogy rend
szeres panaszfeljelentés segítene a ba
jon és birság mellett megszüntethető ez 
az anomália, de a vendéglősök nem 
éltek eddig ezzel a jogukkal és mint

lojális kollégák várták és remélték, 
hogy majd csak belátják a kávés
kollégák, miszerint ez eljárásuk helyte
len és meg nem engedhető. Ha azonban 
a kávés-kartársak saját elhatározásuk
ból nem jutnak helyesebb belátásra, 
akkor bizony kiteszik magukat a rend
szeres panasznak és feljelentésnek. 
És hogy helyesebb belátásra jussanak, 
arra eiég tisztességes ok van.

A kávéház minden tekintetben  
előnyösebb helyzetben van. mint a 
vendéglő. A vidéken éppúgy, mint a 
fővárosban, mert tovább tartható nyitva 
mint a vendéglő. Ez már magában 
véve nagy előny. Kiszolgálhatja palac
kokban ugyanazt az italt, mit a ven
déglős kisebb mennyiségben szolgál ki. 
Kiszolgálhatja továbbá egész sorozotát 
azon szeszes italoknak,miket avendéglős 
nein tart és nem tarthat készletben. Ez is 
a kávéház előnye. A vendéglő zár
óráján túl a szeszes italok kiszolgálása 
egyedüli monopóliuma a kávéháznak. 
És ennyi előny és jog mellett már 
csak mégsem illik a vendéglősöknek 
káros-konkurrenciát csinálni, hanem 
meg kellene elégedni azzal, a mi 
a kávéháznak üzleti forgalmúi mégis 
csak aránylag elég bőségesen és meg
engedett módon kijut.

A vendéglős is élni akar! A vendéglő 
üzlet forgalma nem terjed ki akkora 
körre, akkora terjedelemre, mint a 
kávéházé. Nincs annyi joga a mono
póliumra, mint a kávéháznak, nincse
nek annyi üzleti előnyei és az üzlet- 
fentartás költségei aránylag  semmivel 
sem kisebbek mint a kávéházé.

Ezt be kell látni a kávés kartársak
nak és abba kell hagyniok azokat a 
»szinház utáni friss vacsorák «-at. a 
fröccsöket és poharanként kiszolgált 
söröket, mert alaposan ráfizetnek, ha 
a vendéglősök üzleti jogaik és érdekük 
megvédésére az illetékes hatóságok 
közbelépését igénybe veszik. Elvégre 
is mint elég nagy adót fizető üzlet
emberek, erre joguk van. És az ilyen 
jogok bizonyos önvédelmi kötelessége
ket is rónak az érdekeltekre.

Ezt ne tévesszék szem elől kávés- 
kartársaink.

A mumus Debrecenben.
A ^Fogadó* legutóbbi számában 

bőven ismertettük a kassai pénzügyigaz
gató túlbuzgóságát, ami abban nyilvá

nult, hogy az ottani vendéglősök és 
kocsmárosoktól oly módon követeli az 
adóhátralékot, ha azt 14 nap alatt be 
nem fizetik, akkor — jön a mumus és 
elveszi tőlük az italmerési engedélyt. 
Szóval: megfosztják őket becsületes
kenyérkeresetük alapfeltételétől.

Kimondtuk azon közleményünk kere
tében, hogy kartársaink fizessék meg 
adótartozásukat, mert a kincstárnak 
sok pénzre van szüksége, de megmond
tuk azt is, hogy a kereseti adó hátra
lékáért a penzügvigazgatónak nem 
áll jogában az italmérési engedélyt 
elvonni, s ha erőhatalommal még is 
tenné, visszaél hivatalos hatalmával és 
törvénysértést követ el.

Most azonban ugyanaz a nóta járja 
Debrecenben.

Mint Debrecenből a >Fogadót« érte
sítik, az ottani vendéglősök és kocsmá- 
rosok ugyanazt az adóintést illetve az 
adóhátralék fizetésére való felhívást 
kapták, még rövidebb terminusra mint 
a kassaiak. * Fizess vagy elveszem a 
kenyeredet." A kassai és debreceni 
pénzügyigazgatóság eljárása ennyit jelent. 
És minthogy az adóbehajtásnak ez a 
módja ugylátszik rendszerré kezd válni, 
fel kell tenni, hogy a pénzügyi igazgató
ságok erre nézve egyenes utasilást 
kaptak és nem a saját túlbuzgóságukból 
választották a behajtásnak ezt a módját. 
Ebben a feltevésben egyenesen a pénzügy- 
miniszter úrhoz keil fordulnunk és 
tisztelettel kérdeznünk, hogy adott-e 
ilyen értelmű utasítást a pénzügyigazgató
ságoknak r Ha igen. hát legyen szives 
azt visszavonni, mert nem tulajdonit 
ennek senki komolyságot. Mumusnak 
talán jó, de nem ijed meg tőle senkisem.

Minden élő és adózás alá vonható 
polgára Magyarországnak tudja, hogy 
a végérvényesen megái lapított adót meg 
kell fizetni. A gazdasági viszonyok 
kedvezőtlenek; ezt tudja a pénzügy- 
miniszter ui is. És ezek a viszonyok 
első sorban a vendéglőst és kocsmárost 
sújtják. Nem csoda tehát, hogy a meg
lehetős nagy kereseti adóval egyik is, 
másik is hátralékban marad, amit 
azonban mégis megfizet Tessék azt a 
hátralékot részlettörlesztés utján be
hajtani és ha kell, biztosíthatja az állam 
az ő követelését, amil ügyi? megtesz. 
De képtelenséggel ne ijesszék az ital
mérő iparosokat

Remélni akarjuk, hogy a hatalmat,
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az erősebb jogát nem fogják alkalmazni 
a vendéglősök és kocsmárosokkal szem
ben, mert hiszen jogállamban élünk 
még ezidőszerint és talán csak nem 
akarják az adózó polgárokat ennek 
ellenkezőjéről meggyőzni ?

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á- 
rosok ipartársulata hivatalos közleményei.

A z ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j ; II. 20. sz. a. van.

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., 
Ollői-ut 5. — A jogi tanácsadás 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- 
gadóL‘ utján közöltetik.

Meghívó
a »Székesfővárosi Vendéglősök és 
Korsmárosok Ipartársulata* által, 
1909. március hó í~én az Intim szín
ház dísztermében, Vili. kér, Főherceg 
Sándor-tér 4 szám alatt rendezendő 

vendéglős-bálra
Kezdete esti 9 órakor. Belépö-dij: 

Személyjegy 3 kor— Családjegy (1 ur 
ü hölgy; 6 kor — A zenét a cs. és kir. 
86-dik gyalogezred zenekara szolgál
tatja. Jegyek kaphatók: a bálirodéban, 
(VI., Podmanieky-utca 21. sz.) a társu
lat elnökénél, Janura Károlynál, a 
társulat irodájában : Rákóci-ut 13. és a 
választmány tagjainál. Felülíizetéseket 
köszönettel fogadnak s a társulat hiva
talos lapjában, a ^Fogadó— bán nyug
táznak.

A vendégiósö < figyelmóöe.
A bor nyilvántartása kötelező.

Minden törvény végrehajtása büntető 
szanktióval megy ki az életbe llven 
az uj bortörvény is. Büntetés itt, 
büntetés ott, büntetés az egész vona
lon, ha a törvény rendelkezéseinek 
nem teszünk eleget. A vendéglősökkel 
különösen kíméletlenül szoktak bánni, 
ha büntetésről van szó.

Ezért komolyan figyelm eztetjük  a 
vendéglősöket és kocsmárosokaty 
hogy március elsején meg ke ll kez
deni a bor nyilvántartását.

Az erre szolgáló űrlapok az elöl
járóságoknál, városokban a tanácsnál 
szerezhetők be.

A nyilvántartásra vonatkozó rendel
kezést a törvény végrehajtási rendele

tének következő 39. §-a állapítja meg, 
mely igy szól:

Bornyilvántartás.
39. §. A törvény 14. §-a az ellenőr

zés céljaira szükséges bornyilvámtások 
vezetéserői intézkedik.

Ily nyilvántartást köteles vezetni 
minden bortermelő, akt bort e adas 
céljából termel, továbbá mindenki, aki 
bornak, mustnak, szőlöcefrének, borké
szítésére szánt szőlőnek vagy borseprő
nek adás-vételével vagy borméréssel, 
illetve kismértékben való elarusitásával 
foglalkozik. E nyilvantartusba köteles 
az illető fél pontosan bejegyezni a 
pincéjében vagy más helyiségben rak
tározott bortermesét, illetőleg a beszer
zett, úgyszintén a forgalomba hozott 
bor- vagy mustmennyiséget, még pedig 
az illető bor vagy must szinenek, 
továbbá a minőség közelebbi megjelö
lésének, a beszerzés, illetve elszállítás 
helyenek és idejének feltüntetése mellett. 
A minőség közelebbi megjelölése úgy 
értendő, hogy a bort olyan minőségű
nek kell a nyilvántartásban feltüntetni, 
aminőnek azt a nyilvántartásra köte
lezett vette vagy eladta, pl aasztali 
bor«, -pecsenyebor*, »aszú*, »tokaji», 
»ménesi* stb. Nagyban, t i. egyszerre 
legalább öO liier mennyiségben való 
forgalombahozatal esetén ezenkívül az 
eladó, illetve a vevő neve és lakhelye 
is tetelenkint még ugyanazon napon 
bejegyzendő a nyilvántartásba. Ellen
ben kismértékben való elárusitás vagy 
kimérés esetén a forgalomba hozott 
mennyiség összesítve a vevő nevenek 
és lakhelyének feltüntetése nélkül is 
bejegyezhető s az igy összesített bor- 
mennyiség t hetenkint legalább egysze 
kell bejegyezni.

A bomyilvántartás a IV. alatt ide
csatolt minta szerint vezetendő. Ha 
valamely bor stb. a nyilvántartásba 
történt bevezetés után valamely más 
tétel alatti borral összeházasittatik, 
akkor ez a nyilvántartás .Jegyzet* 
róva iában az összeházasított borok 
mindegyikénél világosan feltüntetendő, 
még pedig az összeházasított többi bor 
tételszamára való hivatkozással.

A bornyilvántartás vezetésére köte
lezettnek rendszerint minden községre 
nézve külön nyilvántartást kell vezet
nie. Ehhez képest az ugyanazon község 
határában fekvő több pincét illetőleg 
is, az ezekben lévő készletekről csakis 
egy nyilvántartás vezetendő, melynek 
bevételi 11-ik rovatában azonban min
denkor feltüntetendő, hogy az illető 
bor stb e pincék melyikében van 
elhelyezve. Ha tehát a bor stb. készlet 
egy része az ugyanazon község hatará
ban fekvő pincék egyikeből a másikba 
szállittatik át, a nyilvántartás ll-ik 
rovatába bevezetett feljegyzés még 
aznap megfelelöleg helyesbítendő.

Hogy mely ese ékben és mily felté
telek mellett van azon általános 
szabálylyal szemben, hogy bornyilván- 
tartás községenként vezetendő, eltérés

nek vagy hogy mely esetekben és 
mennyiben van a IV. alatti minta 
egyes rovatai összesítésének kivételesen 
heiye, azt a fóldmivelésügyi mintatér
nek a kereskedelemügyi ministerrel 
egyetértőig kiadott külön rendelete 
állapi'ja meg.

A bornyilvántartás vezetését a meg
lévő összes borkészletnek (e'etleg must
nak vagy borseprőnek) a nyilvántar
tásba való bevezetésével kell megkez
deni. A bornvilvántartás vezetéke azon
nal megkezdhető, de legkésőbb 190» évi 
március 1-én okvetlenül megkezdendő, 
még pedig úgy. hogy ezen a napon az 
akkori összes borkészlet (esetleg must 
vagy borseprő) már be legyen vezetve 
a nyilvántartásba. A bornyiivántartás 
vezetésének megkezdése előtt beszerzett 
borkészletnél (mustnál vagy borseprő- 
néi) a beszerzés forrásának, a termelő 
vagy eladó nevének és lakhelyének, az 
érkezés idejének és módjának bejegy
zése, vagyis a nyilvántartás 6 10.
bevételi rovatainak kitöltése nem szük
séges; ez esetben a nyilvántartás 9-ik 
rovatába csak annyi jegyzendő be, 
hogy az illető bor stb. lv>09. évi március 
hó i. előtt érkezett.

A nyilvántartás az illetékes hatósá
goknak, úgyszintén a törvény 63. §-a, 
illetőleg e rendelet 80 §-a szerint az 
ellenőrzésre kiküldendő közegeknek, 
kivánatukra, átvizsgálás és a jelen 
törvény alapján folytatott kihágást 
ügyben felhasználandó adatok össze
állítása, illetőleg kijegyzése végett 
rendelkezésükre bocsátandó.

A nyilvántartásban levő feljegyzések, 
illetőleg ezek az adatok kizárólag rend
őri büntetőeljárás céljaira használ
hatók fel, egyébként hivatalos titkot 
képeznek s a terhelt javara szolgáló 
bizonyítékul csak az esetben fogadha
tók ei. ha rendesen vannak vezetve és 
ha reájuk vonatkozó okmányok is 
előterjesztettek.

A törvény feljogosítja a földmivelés- 
ügyi minis tért, hogy a bornvilvántar
tás vezetésére vonatkozó kötelezettség 
alól a törvényhatósági bizottság elő
terjesztésére indokolt esetekben fel
mentést adhasson.

TARSUuATI  e l e t .
Uj ipartár sül it. Németujvári és a 

járáshoz tartozó vendéglős-kocsmáros 
sz» k tarsárik szintén megalakították 
ipartarsu atukat, melyről már előző 
számai.kban hirt adtunk. Az alakuló 
gyűlést e hó 15-én délután tartották 
a Korona fogadóban. Az alakuló gyű
lésre a járás minden jobb'vendéglöse, 
körű belül 40 50-en érkeztek A nagy 
számban megjelent kartarsakat Knrff-l 
József, ottani fogadós szaktársunk 
üdvözölte, s miután a társulás üdvös 
esz ..éjétszép szavakbanelőadta, dr S ík  
Lajos ügyvéd az összejövetel célját 
a az alapszabályokat ismertette. Ezek- 
után a »Ne.netújvári és járása vendég-
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linók ipar társulata" megalakulását ki
mondták és a társulat elnökévé egy
hangú lelkesedéssel a köztisztelt l(nef- 
fel Józsefet választottak ineí. Aieinö- 
kök lettek: Nvubaucr Gusztáv és
Wukits József vPusztaszentm hály); 
titkár: Horváth István; pénztáros: 
Demartin Alajos és ügyésznek: dr. S ík  
Lajos ügyvéd választatott meg. Választ
mányi tagok: Bauer Hugó és Wako- 
vit« János (Rábort), l\rois Mihály 
(Burgóhegy), l) ■rgits  J. (Újhegy), //«f- 
n-r József (Németesenesj, Vollmann 
Ferenc(Kükmé ). 'iinkoviusJ.(Banya.) 
JV ubm er  János (3tréin), Frets!ing»r 
József és Z  i'-lcn Lajos ( Pusztaszerit
ől'h ily), flichtfír Ferenc (Tobaj), 
B urnán Rudolf (Orbánfalva), Veumnn 
R (Nérnetujvár). Nikltt-tz József (B ka- 
falva), Schr^ttner  József (Orgödör), 
Steincr Ferenc (Kiskolozsvár). Szám- 
vizsgálók : Ober J. és Lotzer Samu,

VesZDróm. A » Veszprémmegvei 
vendéglősök, kocsmárosok, szállodá
sok és kávésok ipnrtársuIntőn február 
hó 10-ére egybehívott közgyűlése, a 
tagoknak határozatképtelen számban 
való megjelenése miatt nem volt meg
tartható, minek következteben annak 
megtartása f. évi március 10-érő 
d. e 10 órára halasztatolt el, mikor 
is a közgyűlés tekintet né kül a meg
jelent jk számára, jogérvényesen fog 
határozni.

Tudósítónk ezen közleményét a kö
vetkező észrevétel mellett küldte be. 
érthetetlen :i nemtörődöm-ég, melylyel 
saját ügyes bajos do'gaikat lendezni 
hivatott ipartársulatukkal szemben visel
tetnek Nem érijük pedig azért, mert 
hisz napjainkban vendéglőseinket és 
koesmárosainkat ma innen, holnap on
nan szorongatják és tetejébe az általuk 
fizetendő adót is ugyancsak emelik az 
égisz vonalon. Ugylátszik, a mi vár
megyénk vendéglősei és kocsmárosai 
minden jót az égből várnak s ahelyett, 
hogy tömörülve, egységes erővel törtet
nének közös céljuk felé és egységes 
erővel mozdítanák elő úgy az egyesek, 
mint az összesség anyagi és erkölcsi 
boldogulhatásuknak előfeltételeit, közöm
bösen, ölbe tett kezekkel bámulnak maguk 
elé, s várják, mikor röpül szájukba a 
sült galamb. Így b'zony nem lehet boldo
gulni s mit sem lehet kivívni. A közöm
bösség magát a társulat igen tevékeny 
és fáradságot nem ismerő elnökét érzé
kenyen érintette s lemondást jelentett 
be. mely szándékától azonban Lo- che 
Adolf és H rdóssr  Lajos tagok kérelme 
és felszólalása után egyelőre elallott. 
A közgyűlésen jelen voltak ezután Cser- 
ven v i  Ferenc indítványára elhatározták, 
hogy Kossuth Ferenc kereskedelemügyi 
minisztert az alkalomból, hogydr 0 > á- i 
Ferenc orsz. képviselő felterjesztésére 
ez utóbbihoz intézett levelében kilátásba 
helyezte, hogy az ipirtörvény szaktan ics- 
kozásaira a kisvendéglősök köréből is 
többeket meghív, táviratilag üdvözlik.

A kereskedelemügyi miniszterhez inté
zett távirat szövege a következő:

» Kossuth Ferenc miniszter urnák, 
Budapest. A »Ve zprémmegyei vendég
lősök, kocsmárosok, szallodá-ok és kávé
sok ipartársulata1 üdvözli Nagyméltósá- 
godat abból az alkalomból, hogy tagjai 
közgyűlésre jöttek össze és mély hódo
lattal kérik, hogy az uj ipartörvény
javaslatot mielőbb méltóztassék tárgyalás 
elé vinni és abban a vendéglősök köz
óhaját érvényre juttatni.* (Aláírva) 
CsorvenrJ Ferenc, elnök.

A sikertelen közgyűlésnél jobban sike
rült az ugyanaz nap estéjén rendezett 
vendéglös-íánovigalom, mely minden 
tekintetben határozatképes volt.

Győr. A Győri p.-egylet választmánya 
február hó 8-an tartott ülésén elhatá
rozta, hogy az egyleti ingyenes el
helyező iroda postaküldeményét fel
ügyeltet!, amivel Dénes Miklós jegyző 
vagy elfoglaltsága esetén a pénztárnok 
bízatott meg. lrodafőnök a levelek 
számozása érkezés és keltének naplóba 
vezetésére utasittatott. — A pincér
egylet ezúton figyelmezteti az érdek
kelt szaktársakat, hogycsak azon leve
lekért és megrendelésekért vallaltatik 
felelősség, melyek az egylet címére 
intéztetnek.

A borv z- kartell.
Gseftelés az erdélyi borvizekkel. — Bojkottált 
borvi/.ek — A közönség és a sajtó a vendég
lősökkel. — Felhívás az összes magyar ven

déglősökhöz.

A »Fogadó« előző száma terjedelmes 
közleményben foglalkozott azzal a 
merénylettel, amelyet egy kapzsi konzor
cium egyik legértékesebb gazdasági cik
künk : az erdélyi ásványvizek ellen inté
zett olyképen. hogy a közforgalomban 
lévő vizek árát 120—140 százalékkal föl
emelte, megakadályozván igy, hogy az 
egér-zségügyre (különösen Erdélyben) 
annyira fontos borvizet a szegényebb 
népösztály — tehát a közönségnek 
nagyobb része — fogyaszthassa. A 
merénylet kezdeményezője valami 
Fekete Mór, állítólag Németországból 
ideszakadt gseftember, a Borszék-fürdő 
bérlője, aki egy kisebb kolozsvári 
pénzintézet, valamint a marosvásár
helyi Agrárbank és egy budapesti 
ásványviz-cég segítségével »Magyar 
Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság" cimü kartellszövetkeze- 
tet íétesitett. Célja ennek a hangzatos 
cimii karlellnyuzdának :azössz' serdéiyi 
borvi/.ek kartellirozasa és milliók hará-
csolása. A harácsoló konzorcium 
suttyomban, #nagy titokban" készült és 
»kizs;«kmányoló müködés«-ét január 
8-án kezdte meg.

A vendéglősök és kocsmárosok erre 
a vakmerő merényletre fölzudultak, de 
még inkái b a nagvközönség, melyn-k 
sorából azonnal fölhangzott a tettre 
hivó és buzdító szó, hogy a Fekete 
Mór-félekartellnyuziaáltal2—3-szoros

árra emelt vizeket bojkottálni kell 
Több helyütt ugyancsak a fogyasztó 
közönség elkeseredése és fölháboro- 
dása szülte azt a hangoztatást, hogy 
a vendéglősök és kocsmárosok lesznek 
bojkottálva, ha azok megfelelő áru és 
minőségű borviz beszerzésére nézve 
nem intézkednek. Erdélyi szaktársainkat 
tehát egyrészt a közönség nyomása és 
ekszisztenciális érdekük veszélyezte
tése birta a borviz-kartetl elleni gyors 
és erélyes akcióra.

A brassómegvei és a nagyszebeni 
vendéglős-ipartársuiatoknak a borvizek 
bojkottjára vonatkozó fölhívásait ismer
tettük. A fölhívások következtében több 
helyen, igy Marosvásárhely, Segesvár, 
Erzsébetváros. Gyulafehérvár. Medgyes 
stb. városokban gyűléseket tartottak s 
a kartellnyuzda borvizei kiküszöbölése 
és más borvizek bevezetésére nézve 
határozatokat hoztak. így a segesváriak 
a borvizek bojkottálásával kapcsolat
ban a homoródi borviz bevezetését 
határozták el és tettek iránta azonnal 
lépéseket. Erzsébetvárosi vendéglős 
szaktársaink pedig mintegy szerződé
sileg 100 kor. birságra kötelezték 
magukat, ha a Fekete Mór-féle kartell
nyuzda vizeit árusítanák. E határoza- 
tukataz alábbi jegyzőkönyvbe foglalták: 

Jegyzőkönyv,
felvétetett Erzsébetvároson, 1909. január hó 
30-án délután az erzsébetvárosi vendéglősök 
és kocsmárosok az Erdélyi ásvánvvizkartell 
ügyében tartott értekezletéről. —

Mi, kik az értekezleten megjelentünk, elhatá
roztuk, hogy a Magv. ásványvíz forgalmi és 
kiviteli részvénytársaság által forgalomba hozott 
vizekből nem veszünk és nem árulunk mind
addig. nüg a régi árakat nem áll tja vissza.

A . Magv. ásványvíz kiviteli és forgalmi rész
vénytársaság' ugyan s azon hangzatos ürügy 
alatt, hogy hazánkból a külföldi vizeket fiszo
rítani és külföldön a mi vizeinket terjeszteni 
célja, az Erdélyi ásványvíz forrásokat birtokba 
vette s a vizek árát oly hallatlanul magasra 
szabta, hogy a fogyasztó közönség kizsákmá
nyolása nélkül eladni nem lehet.

Mi, kik tartjuk magunkat oly jó hazafiaknak, 
mint a hangzatos szólamokkal dolgozó részvény
társaság, meg vagyunk győződve róla, hogy 
ily áron ásványvizeinket sem bel, sem külföl
dön terjeszteni nem lehet, sőt ezzel a drági- 
tással csak megnyitják az útját a külföldi 
vizeknek.

Tehát legjobb meggyőződésünk szerint, hatá- 
rozatilag kimondjuk, hegy bárki közülünk a 
.Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli rész- 
vénytársaság“ által forgalomba hozott vizekből 
üzletében árul: köteles esetről-esetre 100 koro
nát büntetés címén a városi szegények pénz
tára javára 8  nap alatt megfizetni. — Radó 
Albert, Szentpétery Gusztáv, Kaiser József 
Umbrath Márton, Folkend János, Wolf Károly 
Vendéglősök borviz-részvenytarsasága

A közönséget és a vendéglősséget 
kizsákmányolónMagyar ásványvíz forg. 
és kiv. részvénytársaság* bojkottján 
kívül az első legfontosabb kérdés : egy 
a kartellhez nem tartozó jobb minőségű 
borviz bevezetése. A brassómegvei 
vendéglős-ipartársulat erre nézve már 
megtette a szükséges lépéseket, s 
ezidőszerint egy vendéglősökből álló 
részvénytársaság összehozásán fára
dozik. A részvénytársaságba már eddig 
is több vendéglős és a nagyközönség
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köréből is többen jelentették belépé
süket. A vendéglősök borviz-részvény- 
társasága az ásványvizeinek könnyebb 
bevezetésére az ország minden részé
ben raktárakat létesit, s ezeknek 
kezelésével a vendéglös-ipartársulatok 
vagy ahol ilyen nem létezik, vendég
lősök nyernek megbízatást. A brassói 
vendóglős-ipartársulat elnöksége ezen
nel felkéri a hazai összes testvér- 
ípartái sutátok t. elnökségeit, valamint 
a fogadós, vendéglős és kávés szak
társakat a részvénytársaságba való 
belépésre. Részvényjegyzés stb. szük
séges tájékozás a »Brassómegyei v*n- 
déglős-ipartársulat* elnökségénél nyer
hető.

Bojkottált ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borvizkartell- 

nyuzda ezeket a vizeket kartellirozta 
és emelte föl 120—140"/'(i-kal: Bor
széki. Bodoki H atild , Baross. Bor
hegyi, Boholti, Előpataki, Felsö- 
rákosi,Fehérkői, Glória. Iíargitaliget, 
Horgász, Hankó, K ászon ja k  ab falvi 
(Borpatak), Kászonyi fokút (Salutá- 
ris), Répáti, Sztojkai.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
hazai, de különösen az erdélyi vendég
lős. kávés és kocsmáros kartársakat, 
hogy az itt fölsorolt vizeket seholse 
szolgáltassák ki, (legfölebb inig a 
készlet tart) mig a közönséget, ahol 
az még nem értesült, igyekezzenek a 
borvizkartell (Magyar ásványvíz forg- 
és kiv. részvénytársaság) kizsákmá. 
nyoló céljairól fölvilágosítani.

A kolozsváriakhoz.
A Brassómegvei és a Nagyszebeni 

vendéglős ipartársulatok elnökségei 
ezúttal is fölkérik a kolozsvári t. szak
társakat, különösen pedig N agy  Gá
bor, Tauszig  Alajos, G ráf János. 
K ikaker  Boldizsár és Feszi József 
fogadós, vendéglős és kávés urakat, 
hogy a régebben tervezett »KoIozs- 
megvei vendéglős-ipartársulat«-ot. mint 
Erdélynek leendő vezér-társulatát, szí
veskedjenek megalkotni és a kapzsi 
borviz-konzorciuni ellen indított har

cban, mely különben minden ezen 
!•■ trhoz tartozónak érdekharca, támo
gatni.

Az erdélyi sajtó.
Meg kell ezúttal is emlékeznünk az 

erdélyi sajtóról, mely ennél az ügynél 
is, mint a közönség érdekeinek őszinte 
szószólója, igazi orgánuma tűnt ki és 
viselkedett. Az erdélyi sajtó, a Király
hágómul és innen is elterjedt 'Ellen
zéki-kel az élén. a fogyasztóközönség 
kizsákmányolására alakult Fekete Mór
féle borviz-konzoreiumot azonnal le
festette, kapzsi céljait ismertette, ellen
kezően a -jólértesölt« fővárosi lapokkal, 
melyeknek a kartell-nyuzda hirdetései, 
a Királyhágóníul minden gazdaságánál 
többet látszanak jelenteni. Vendéglős 
szaktársaink nevében köszönetét mon
dunk a becsületes erdélyi sajtónak.

S z a b á ly m d e 'e t  a lk otás Mu:sán.
Hát összeült Mucsa kupaktanácsa és 

gondolt nagyot és merészet annak erá- 
nyában, hogy miként lehet a község 
pótadójának nagy részét a vendéglősök, 
koesmárosok, kávésok stb. italmérőn 
könnyű szerrel bevasalni. Mucsa község 
képében megjelenik előttünk Maros- 
vásárhely, hol annak érdemes tanácsa 
sütötte kf a nagy tervet Kisütötte pedig 
azt, hogy az említett ipart gyakorló 
polgárokon megvesz évenkint sok ezer 
korona extra-adót oly módon, hogy 
azért nekik semmit se ád, csak nagy 
kegyesen megengedi, hogy t —2 órával 
tovább tarthassák nyitva az üzletüket, 
mint eddig tették. De hogy indokoltabb 
legyen a nyuzásnak ez a cifra művelete, 
hát egy kicsit beljebb tolták a zárórát.

Erről az ötletes tervről szadályrendele- 
tetalkottak,amita törvényhatósági bizott
ság közgyűlésével elfogadtatni akarnak. 
*'Az újítás abból áll, hogy a kártya

játékot e'.tiltják minden üzletben és csakis 
a kávéházban engedik meg A tiltott 
kártyajátékról van törvényünk, tehát 
semmi okos ok nincs arra, hogy a 
nem tiltott kártyajátékot nyilvános helye
ken eltiltsák és megfosszák a vendége
ket ettől a kis ártatlan szórakozástól.

De ez csak tárgyi okoskodás.
‘-Van azonban ebben a szabályrende
letben egy igen fontos pénzügyi okosko
dás, melyben a ''rendészete nagy érdeke 
pénzértékben van kifejezve és ami óriási 
— jogos és indokolt — felháborodást 
keltett az érdekelt kartársaink között.

A kis hamisak ugyanis a következő 
tételeket állították be a 'zabálvrende- 
letbe :

Pálinkamérések, kávémérések, cukrászdák 
nyáron reggel 4 órától este 9-ig, télen reggeli 
''-tói e le 9-ig tarthatók nyitva. A fogadók, 
vendéglők, kávéházak zárórája is este 9 óra 
Lehet azonban évi engedélyt váltani 11 órai 
záridőre, 1 órai záridőre, sőt állandó nvitva- 
tartásra is. Azonban megfelelő díjazás mellett.

Ezek a dijak a következők-, pálinka és 
kávémérés, kocsmák, vendéglők, szállodák, 
amelyekben csak a férj és nő szolgál ki, esti 
9 óra zárás esetén 1 évre 10 koronát, 11 óra 
zárás esetén 30 koronát, 1 órai zárás esetén 
50 koronát fizetnek. Ha csak egyetlen alkal
mazódat tartanak, ngy 9 óráig 40 korona, 11 
óráig 100 korona, éjféli 1 óráig 200 korona 
az évi zárórai engedély.

A kávéházakra más díjszabályt állapítottak 
meg és pedig:

Ha valamelyik kávéházban a kiszolgálást 
csak a családtagok végzik, esti 9 óráig az 
engedély 50 korona, ! l  őrá g 150 korona, 
éjfél után 1 óráig 300 korona, állandó nyitva- 
tartásra 1500 korona évente.

Ha azonban a családtagokon kívül mások is 
végzik a kiszolgálást, éppen két ennyi, vagyis 
állandó nyitvatartásra egész évi úgynevezett 

ellenőrzési-dij ‘ 3100 korona.
De még ez sem elég ! Ahol például külön 

van kávéház, étterem és szálloda, mindenikért 
kélőn kell megfizetni az engedélyt úgy, hogy 
ott az évi engedély dija 6000 korona.

A záróra további kitolását még ezen 
dijak mellett is 48 órával előbb kell 
kérni, de ezért külön 10 kor. engedély- 
dij tizetendő.

Hát ez nagy élelmességre vall. Ennyi 
extra terhet még a maiaknál kedvezőbb

gazdasági viszonyok közt sem bir el az 
iparág. Hogy hová gondolnak Maros- 
vásárhely urai, azt nem tudjuk, de any- 
nyil megállapíthatunk, hogy ezen-tervük
nél nem vezette őket a komoly megfon
tolás és a közviszonyok mérlegelése.

Kartársaink nem hagyták szó nélkül 
ezt a tervezett merényletet. Február 
19-én nagygyűlést tartottak és elhatároz
ták, hogy emlékiratot adnak át a város 
polgármesterének és a főispánnak, mely
ben a szabályrendelet sérelmes tételeit 
enyhíteni kérik. A határozatot küldött
ség utján foganatosították és pártfogást 
— ígértek nekik. Az emlékirat szövegét 
átadták megfontolás végeit a törvény- 
hatósági bizottság minden tagjának és 
jogos reménnyel várjak a merénylet 
elhárítását.

Mi is reméljük, hogy Marosvásárhely 
nem Mucsa területén fekszik.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 

előfizetőinket, akik előfizetésükkel ré
gebben vannak hátralékban s azokat 
is, akiknek előfizetésük most járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előlizetésüket 
az előzőleg már kapott utalványon 
postafordultával beküldeni.

Hymen hírek. -- Sterió Sándor 
fővárosi (dohány-utcai) vendéglős, e 
hó 14-én tartotta esküvőjét Kraut 
Karolinával, Molnár Sándor Őrien t-foga
dós sógornőjével. — Címer er István fő
pincér, február hó 21-én tartoltaesküvő- 
jét H nvasy  Lénkével, Budapesten. — 
Alt séd tér Nándor veszprémi vendég
lős szaktársunk e hó 8-án tartotta 
esküvőjét Lőwinger Lajos csajághi 
kereskedő szépmiveltségü leányával. 
Tluskáva/, Csajághon. — Bőbm  József 
marosvásárhelyi pincér, Friedmann 
Márton ottani vendéglős sógornőjét. 
Jolánkát, eljegyezte.

A kurucok nótáriusa. Van nekünk 
egy jő ismerősünk, Dávidkó  János, a 
kassai kuruc koesmárosok derék nótá
riusa. A kassai szállodások, vendéglősök, 
kávésok és koesmárosok ipartársulata 
alig három éves, de sikereiben egy 20-30 
éves múltú társulattal vetekedik, ami 
mind a kurucok jegyzőjének, Dávidkó 
Jánosnak a müve, aki társulatának 
erkölcsi és anyagi érdekében, nincs a 
világon, ami' el nem követne. Így a 
szikvizgvárosokat, akik többi kollegájuk 
módjára minduntalan emelték cikkeik 
árát, oda utalta, hogy az ipariársulatnak 
évi 1500 kor. tiszteletdijat adnak. 
Bauernebl sörgyáros pedig 1000 kor. 
fizetett. Ezenfölül a serfőzde csak vendég
lősöknek szolgáltatja ki hordó- és palack
söreit, nem mindenkinek, szatócsnak, 
hentesnek, magánházaknak stb. mint 
Budapesten és másutt. Hasonló sikerrel 
intézi el a tagok buját-baját, amit külön
ben úgy ismer, mintha mindig koesmá- 
ros lett volna. A napokban is ilyen 
ügyes-bajos dologban járt fönt a minis/.-
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teriumban, amikor persze, a Fogadókhoz 
is ellátogatott. Ez alkalommal, beszéd 
közben, valamelyik fogadós megemlítette, 
hogy h kurue-kocsmárosok nem valami 
kuruc módon viselkednek, mert alig 
vannak 38-án, akik a Fogadót járatják. 
A mi derék nótáriusunk nem szólt erre 
semmit, leült az asztalhoz és ezeket irta:

Felhívás a kassai kuruc kar- 
társakhoz.

Ma, midőn jogaitokat nyirbálni, magya
rán elvonni kívánják, időszerű, sőt 
szükséges, hogy védelemről gondoskod
jatok — Erre legcélszerűbb eszközötök 
a »Fog adó ci szaklap, mely sorompóba 
állt mindig jogaitok védelmére

Minden igaz kuruc kell, hogy azon 
igazán csekély anyagi áldozatot meg
hozza. mely a <> Fogadón elölizetésével 
jár; mert abban panaszát, jogának védel
mére a nyilvánosságot megtalálva bíz
vást nézhet elé a  küszöbön levő jog
fosztások mumusának. -

Elvárjuk tőletek kuruc kartársak azt. 
hogy e jogainkat védelmezni hivatott 
szaklapra mindannyian elő fogtok űzetni,

Elöiizetésre való előjegyzést s a lap 
rendelést jegyzőtök is szívesen közvetíti. 
Üdvözlettel üávidkó János.

Vig;almak. Vendéglős-bál. A»Székes- 
fövárosi Vendéglősök és Koesmárosok 
Ipartársulatan mint e’őző számunkban 
jeleztük, e hó 4-én tartja báli vigalmát 
a Sándor-téren lévő Intim színház helyi
ségeiben. Fővárosi szaktársainknak eme 
szép családias és fényes sikerrel kecseg
tető mulatsága nemcsak a helvbeni, 
hanem igen sok vidéki vendéglős és 
kocsmárosnak is kellemes szórakozást 
és feledhetlen szép emlékeket fog szerezni, 
amit a jegyeknek nagy számmal való 
megváltásából lehet előre következtetni. 
A báli jegyek á ra : személvenkinl 3 és 
családjegy: 6 korona A bál kezdődik 
y órakor.

Veszprém. A  veszprém vávm egyei 
vendéglősök bálja. A veszprémvár- 
megyei vendéglősök,koesmárosok, szállo
dások és kávésok ipartársulata műit 
szerdán este tarolta meg a -'Nemzeti 
szinház« és ^Korona fogadó® összes 
termeiben évi szokásos nagy bálját. 
Bálanya volt: Kreutzer  Ferencné, akit 
a rendezőség egy nagy és szép virág
csokorral lepett meg. A kitünően sikerült 
mulatságon ott láttuk: Dr. Ováry Ferenc 
országgyűlési képvisel t, Bauer Károly 
ipartestületi elnököt, Cservenyi Ferenc 
társulati elnököt. Dr. Benkő Károly 
ügyészt, Kreutzer Ferenc, Buszár György, 
Jákóy Pongrác fogadósokat. Kelemen Imre 
városi tanácsost és igen sok vendéglőst. 
A négyeseket 50 pár táncolta. A viga
lom reggeli 7 órakor végződött.

Jelen volt hölgyek névsora: Cservény
Ferencnc, Kreutzer Ferencné. Huszár Györgyné. 
Tüskés Pálné.HordossyLajosné, Pálkay Ignácné, 
Zsebö Józsefné. Kovács Laiosné. il'i. Neu 
Jakabné, Krausz Albertné, HolTmnnn Manóné, 
Boskovíts Ignácné, Forszt Józsefné, Ohlatt 
Rudolfné, Endrődi Istváuné, Stcfán Rezsöné, 
Egyed Jánosné, Krausz Gyuláné, Manhcim 
Ignácné, Weinhardt Jánosné, Csomay Jánosné,

Marosi Gersonné, Jákóv Pongrácné, Kohn 
Sándor né. Síréit Sámuelné, Gősv Istvánná, 
Kanpski Györgyné, Mesterházi- Kúlmánné, 
Gerstaian Ernőim, Kakas Erzsiké,' Kakas J.dán, 
l^atkay Annuska, és Margit, Fekete Rózsi, 
Sza másy Mariska. Kreutzer Erzsiké, Huszár 
Iluska, Varga Maliid. Csomay Mariska, Erzsiké 
es Ilona, Kohn Kaiolin, Schmied Jolán, Kohn 
■Sarolta, Deutsch Berta, Slern F.milia, Manheini 
Aranka, Hordosv Mariska stb. 

fe lülftzefíek: Törley József, Marosy Gerson 
árv Ferenc, Hagenmacher 
rolv, M. Siemens Schucker 
Zsebö József, 1 0 - 10 kor., 
iersimán Ernő, Scbinerz

20—20 k, 
sörfőzöde Vi 
gyár, Szódái
llo  • dr 'SSV 1
Miksa, Krei f ere ne. Cser ven vi he re ne, 
Jáköv Pon rrár- fí 6 kor.. Pillitz M órDr Bcnkö 
Karoly, Langur Alajos, E. M. R serfőzde. 
Edoskuly Lajos, Súly László, Zinger A. 5 5 
kor.. Ma Honi Henridi, Rauch Pál. Massy János, 
Badi Ádám, Tüskés Pál. Bloch Sándor. Imrédi 
Rezső, Kohn Sándor, Kukoda Miklós, Tereli 
István 4—4 kor.. Svoboda Mátyás, Bauer 
Károly. Vadászi József, Tóth István, Paskesz 
Mór, Szapáes N., Kelemen Imre 3  3 Schön- 
feld Mór, Vittman János, Schwarc Ignác. 
Egyed János, Vörös István, Bcnis Lajos, Vcisz
I. pót. Neu Jakab. Ifj. Síréit Sámuel, Fobst 
József, Ohlatt Rudolf, Kertész N. Hoffmann 
Manó, Weinhart Ján s. ;fj. Benkö Károly, 
Szalniási József, ifj Gösi István. Zuschmann 
János, Narolki V, Ropszer Lajo . Winler 
Sándor. Jenöfi Ferenc, Jánosa Pál, Heutsch 
Ernő. Huszár György, Lohonvai István, Steincr 
Jónás 2 —2  kor.. Pálkai Ignác, Krausz Albert, 
Koruciky Antal, Lengéi Sándor, HolTraaun 
Rezső, Deutsch Mór. Mester János, Kovács 
Lajos, Léb József, Lorche Adolf. Szatmári 
Róla, Lumpért József, Csomay Jánosné, Mester
házi’ Kál nán. /  -/korona Felülfizetlek össze
sen 300 koronát.

Oyőr. A győri pincér-kar február hó 
22-én Németh Ferenc Fehér hajó foga
dóinak külön termében, beléptidij nél
küli kedélyes családi esíélvt« tartott. 
Az igen szépen sikerült zárlköiü vigalom 
jövedelmét a Pincér-egylet ingyenes 
elhelyezője javára fordította a rendezőség.

Debrecen. A "Debreceni szállodások, 
vendégi 'sok, kávésok és koesmárosok 
Ipartársulata, a főpincéri- és pineéri- 
karral a pincérszakiskola javára Ovo 
Sándorné, vasúti vendéglösné védnök
ségével kabaré előadással egybekötött 
táncmulatságot tartott a Hóval fogadó 
termeiben A debreceniek vigalma, mint 
levelezőnk Írja. úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben kitünően sikerült és 
a farsangnak egyik legkellemesebb tánc- 
mulatságát képezte A szép sikerért az 
iigybuzgó rendezőséget, melyben Hauer 
Berta'an ipáttár-ulati elnök, Németh 
Andrása <>Bikai fogadó-a, Lokody Sán
dor, Szatmárv Zoltán. Erős Jakab, Rosen- 
berg Simon e - elnök, Geller Károly, Ha ász 
Rezső. Németh Lajos, Lengyel Miklós, 
Lapath Béla, Für-t Béla, Kixl György 
stb. vetlek részt, illeti az elismerés

Brassó. A Brassómegyei vendéglősök 
egylete március hó 3-án a brassói 
Vigadó dísztermében tánccal egybekötött 
kedé! vés esteiyt rendez. A vigalom rende
zése élén az ipartársulat elnöksége és 
választmánya á l. Belépőjegyek szemé
lyenként 1 kor. tiQ üli. családjegy: 3 kor.

Ú jvidék. A újvidéki pincér kar 
március hó 4-én az Erzsébet fogadó 
helyiségeiben a főnöki-kar védnöksége 
alatt zártkörű táncvigalmat rendez. A

vigalom tiszta hasznát az aradi vesztő
hely megváltása és a Gyermekbarátok 
eg\lcte javára fordítják A rend. bizott
ságban Weber .1. Imre elnök, Szaybold 
Ignác és Bernhardt Vilmos alelnökök, 
Fiánk Richard főrendező, Hajdú Sándor 
pénztáros, Tarr Sándor stb. foglalnak 
helyet. Személyjegy 1 kor.20 tilt. Család
jegy 2 kor. 40 fillér.

Temesvár. A Délmagyarországi 
szállodások, vendéglősök és kávésok 
iparlár.--illata a pincér-egylettel együtte
sen március hó 8-án a délvidéki kaszinó 
d szít miében házias jellegű zártkörű 
táncfiizérkét rendez. A bánátságban a 
vendéglősök- p n vérek v igaima évek hosszú 
sora óta a farsang legkellemesebb és 
jobban sikerült mulatsága szokott lenni 
e- ebben, miként a jelek mutatják, az 
idén sem fog elmaradni A vigalom 
védnöke: Ludig János fogadós és di-z- 
elnfike: Schubert Péter ipart-elnök A bal- 
bizotlsághan Dozsé Döme, Saruga Lajos, 
Randi József, Englisc-h B. elnökök, 
Gombás István, Kardoss István, Gráf 
Sándor ésJózsa Aladár alelnökőkönkívül: 
Zsifkovits György (titkár), Fellner Artúr 
és Németh >ándor (ellenőrök), Gombás 
Gyula, Kedrovit- Mihály, Agora Árpád, 
Dostal Albert, Utvinyánc Ferenc, Pecol 
János, Pakv Fülöp, Ladányi Ede, Leitner 
József, Kováts Ferenc, Nicka Ágoston, 
Kreisler Jenő stb. működnek közre. 
Személyjegy 2 kor. és családjegy 5 korona.

Ezüst lakoda'. m Korpás Józsej 
előnyösen ismert váci vendéglős szak
társunk e. hó 17-én tartotta ezüstlako- 
dalmát nejével, szül Bezdeg Rozáliával 
Az ezüstlakodalmas párt ez alkalomból 
Vác közimségének színe java és kartársai 
testületileg üdvözölték

Célszerű fürdőkádak.Igen praktikus,össze
csukható fürdőkélakat talált fel Fodor Antal 
ismert feltaláló. A vízhatlan vászonból készült 
fürdői áHnk igen csekély helyet igényelnek s 
könnyedségük által útra is vihetők A Fodor- 
féle fürdőkádak célszerűsége az árakban is 
megnyilvánul, amennyiben egy rendes kád 
11 és gyermek kád 4 koronába kerül. Az olcsó 
és tartós fürdőkádak Szendrö és Társánál 
Budapesten, Dohány-utca 43. sz. a. rendelhetők.

Felfüggesztett szakeg-yesület. A 
^Budapesti kávéssegédek szakegyesületétn 
mint a napi sajtó is hírül adta, a 
a belügyminiszter felfüggesztette, mert 
az alapszabályokban meg nem engedett 
nagyobb dijakat szedett.

A p r áh irek . -  Asszony-fő pincér. A múlt 
héten Csernovicben, a Woroblevsky étterem 
föpincére súlyosan megbetegedett s mikor 
orvost hívtak hozzá, nem hagyta magát meg
vizsgálni. Az orvos végre is erőszakkal szorí
tott egy hőmérőt a hónalja alá s ekkor kitűnt, 
hogy Samineük Mihály, aki 12 évig férfinihába 
járt s mint föpineér volt ismeretes, voltaképen 
nő és nem fé-fi. F igyelm ezte é \  Bartig 
Kálmán a nagykőrösi városi szá lodában, mint 
szobapincér és reggeli számoló volt alkalmazva 
és 100 kor. bevétellel megszökött, steiánovszkv 
Jenő főpincér, ki ez ügyből kifolyólag S4 koro
nával károsult, a magáról ilymódon megfeled
kezett szobapineórt kartársai ügyeimébe ajánlja.
.,*,Gyászrovat —Tóth Kálmán gyásza- 
A temesvári Koronaherceg fogadó étter
mének széles körben ismert és köztisz
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telt főpineérét, T6*h Kálmánt fájdalmas 
csapás érte. Neje, szül. Zsurka Teréz 
február hó 13-án. hosszas betegeskedés 
után jobblétre szenderült. Az elhunyt 
végtisztessége 15-én történt igen nagy 
részvét mellett. A temetésen aDélmagyar- 
országi vendéglös-ipartársulat ésapincér- 
egylet testületileg jelentek meg. Régi 
harcos társunk és jóbarátunk gyászában 
mi is őszintén osztozunk.

ílnbermann károly, az »Adria« 
szikvizgyár beltagja <;0 éves korában 
Rákospalotán elhunyt A vendéglős körök
ben is előnyösen ösmert szikvizgyáros 
temetése február 16-án történt nagy- 
részvét mellett.

Nemzetközi szo c iá líem o írá c la .*
Irta : T óth  E ndre  főpincér.

II.
Igen is ! Méltózlassál hozzánk leszállani 

abból a képzeletbeli magasság hói minden
ható Nemzetközi Szociáldemokrácia, 
mert utóbb még nagyon bele találod 
magad élni a világvezető szerepébe 
és ugv járhatnál, mint Aesopus azon 
bizonyos légy bogara, amely azt hitte, 
mert — hogy ö iil a kocsirúd elején, 
tehát ő húzza a kocsit Pedig hát a 
manóba! . . . Nem légybogár volt az, 
ami a kocsit húzta

Tévednél tehát, minthogy bizonyára 
tévedett Aesopus légybogara is Te sem 
tudsz lóditani az élet kocsiján egy 
jittányit sem Csak ágálsz és kiabálsz. 
No de voltaképpen igy is van ez a 
rendjén s csak ezután ne téveszd el 
hivatásodat és ne adjad magadat eset
leg arra a hóbortos gondolatra, hogy 
házinyul lé'edre elefánttá ak: rjad magad 
felfújni, mert sorsod ez esetben nagyon 
tragikussá válhatna. Szállj magadba, 
igyekezz felismerni jelentőséged súlyát. 
Ezt diktálja a természettani törvény is, 
mely szerint fajsúlyút senki és semmi 
sem haladhatja meg.

Dőreség volna tőled azt hinni, hogy 
fajsulyod emelkedésével képes leszel az 
ember és népek individualitását elnyomni.

Soha!
A földön nincs két egyforma ember: 

nemcsak külsőben, de benső tartalomban 
sincs. Még a siámi ikrek is eltérőek 
voltak; még hozzá mindakét tekintetben. 
Már az egyes ember is körvonalazza 
az ő énjét, az ő saját gondolatvilágát 
és épp ugv a különböző fajok és nem
különben a néprajzi értelemben vett 
népek, valamint a nemzetek és államok. 
Ezek a körvonalak bizonyos külső be
hatások alatt rövidebb-hosszabb időre 
tángálják ugyan egymást, de az egyé
niségekben rejlő .ruganyosságnál fogva 
nem tudtak és nem is fognak egybe
folyni soha. Abszurd törekvés tehát az 
emberiséget egyforma tartalommal meg
tölteni.

') t£z a cikksorozat cikkírónak a nyár derekán 
megjelenő »Pincér szocializmusu című könyve 
töredékét képezi.

És hogy miért? Azért, mert az ember 
az ő veleszületett lényénél fogva aknr 
különbözni a másik ember lényétől. A 
természet ugyan elrejtette elölünk u 
dolog miértjének a kulcsát, de hegy az 
igy van. azt mi, h itetlenekkel együtt, 
a Nemzetközi Szociáldemokrácia is bi
zonyára érzi, mert hisz tudott dolog az, 
hogy az Ő sajái körzetében sem tudóit 
és az is bizonyos, hogy nem fog tudni 
soha sem megegyezni a világboldogitás 
mikéntjére nézve.

Az ok őnáluk, világpolgároknál, ugyan
csak az, ami rninálunk, szükebb latkörü 
halandóknál; a vonzó és taszító, tehát 
soha sem egyesülhető természeti elem 
ereje

Ezen állítás igazát nem kisebb tényező 
igazolja, mint maga a természet, amely 
az ő összharmoniá|ába oly ként illesz
tette be az elemeket, hogy azok egy
mással örökösen küzdve és viaskodva, 
az ő mysztikus célját: az öröklétet 
biztosítsák.

Ez természeti sarkigazság, amelyet 
diskutalni nem lehet. És mert minden 
létézöség a nagy mindemég célját szol
gálja, következésképpen mi, emberi lé
nyek is, arra vagyunk rendelletve, hogy 
a nagy univerzumba beillesztett ellen
tétekkel való végtelen viaskodásunk 
által a nagytermészet harmonikus mű
ködését biztosítsuk.

És bölcsen is van ez igy berendezve> 
e nélkül nem is volna élet Ellentét és 
súrlódás az élet oka Ha súrlódás nem 
volna, mi sem volnánk. . .

Hiába fekszik a kova és tapló egy
más mellett, akár az idők végtelenségéig 
is; nem fog az tüzet soha, ha nem 
súroljuk.

Az életet is az ellentétekkel való küz
delem és az ezáltal előálló súrlódás 
szüli tovább és tovább, az idők végte
lenségéig.

Oktondiság tehát bárkitől is. ha azt 
hiszi magáról, hogy öaz élet e'lentéteit 
kifogja egyenlíteni. Ez lehetetlen-ég, 
mert beleütközik a természet önfenntartó 
törvényébe. Ellentét van, volt és lesz 
mindvégig; mert kell lennie. Oktondi 
tehát az, aki erre a természetellenes 
feladatra vállalkozott, még akkor is, ha 
Ötét a »Nemzetközi Szociáldemokráciái' 
jelzővel illetik. Már pedig a aNemzetközi 
Szoeiáldemokrácia« abban a szerepben 
tetszeleg önmagának, mely szerint ö ki 
fog küszöbű ni minden ellentétet az 
emberek közül. És olyannyira elbizako- 
di>tt világboldogitó szérumában, hogy 
azt tudja hinni már. hogy annak hatása 
által az arcok ráncai helyét az örök 
életderü fogja elfoglalni. A múlt tanú
ságai pedig meggyőzhették volna az iránt, 
hogy ez lehetetlenség; elég ideje volt 
hozzá. Élezhetné ő is, hogy a fó d most 
is csak úgy forog, mint eddig; a csilla
gok is olt vannak régi helyeiken s a 
fellegekből most is csak eső és hó esik. 
És bizonyára érzi és tudja velünk

együtt azt is, hogy a kenyérsütéshez 
épp úgy kell liszt ma is, mint régente.

A aNemzetközi Szociáldemokrácián 
tehát az ő világkörüli viharával utópiá
kat kerget maga előtt; természetellenes 
célt tűzvén ki feladatául: nincs létjogo
sultsága, ellenben a legteljesebb mérték
ben rá-zolgált arra, hogy az észhez- 
térilés és józanság szérumával mielőbb 
beoltsák

Dobja le magáról azt a »nemzetközi* 
köntöst. Figura ő abban. Olyan-féle, 
mint az a felső-bodogi kovácslegény, 
aki a falu uraságának frakk-anzugját 
clcsenve, arra vitézkötést csináltatott a 
falu takácsánál és abban jelent meg az 
urasági béres lakodalmán Termé zetesen 
az ipséi a lakodalmi nép kiebrudalla 

az uraság pedig becsukatia.
A magyar lélek épp ugv nem fogja 

megszeretni a frakkot, valamint hogy 
a párisi boulevardok d imái nem fogják 
aeceptálni soha a kalotai varroltast. 
Viszont pedig nem lehet letagadni azt, 
hogv helyén és idején ez-n két, egy
mástól ugyancsak különböző cikk, nagyon 
is acceptábilis dolog. A titka a dolognak 
a hagyományok nyomán időről-időre 
kifejlődött neplélekben rejl k, aminek a 
kiirtásában ma — ugylátszik — kizáró
lagosan és egyedül csak a nemzetközi
ség katonái tudnak tan hinni.

De ők is csak talán Nem hiszem 
ugyanis, hogy őket is ne furdalná ma 
már a csalódás érzete, mert hiszen 
beláthatták, hogy szírinek men'ek neki 
a fejükkel; mtir pedg a népiélek egy 
olyan szírt, amelyen a még nemzetközi 
szociáldemokrácia kemény agyának is 
széjjel kell loccsannia.

És mi sem bizonyosabb, mint ennek 
a bekövetkezése Lehet ugvan, hogy ez 
tovább tart, mint a hogy ezt a lehető
ségekkel számoló ember óhajtja; de a 
néplélek logikája szerint ez feltétlen 
bizonyos. §

Ezideig még nem sikerült halandónak 
az olajat a vízzel összevegyiteni és 
merem és tudom hinni, hogy az nem 
fog sikerülni a nemzetközi szociál
demokráciának sem.

Hinni csak akkor fogok neki, ha ezt 
nekem bemutatja.

(Foly tiltom.)

Ü Z L E T I  HÍREINK.

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

Récsey fogadó a A zombori»Vadász- 
kiirt» fogadó ismert gazdaja, Recsey 
Gusztáv szaktársunk, Újvidéken meg- 
vot'e a jóhirnevü Mayer nagyfogadót
140.0 0 koronáért. Récsey szaktársunk 
a nagyszabású üzletet teljesen újonnan 
rendezi be, átalakíttatja és saját keze
lésébe e hó 15-en fogja átvenni Uj 
vállalatához kívánunk sok szerencsét.



FOGADÓ 7. oldal.

Budapesten a Baross utca 100. sz. 
alatti Fitsor-féle jóhirü vendéglőt Pulink 
Ágoston megvette és azt egész ujan 
berendezve nyitó, la meg.

Zomborban a  »Vadászkiirt« fogadói 
Kécsey szaktárs uoktólNeugebauer Ferenc 
volt abbáziai fogadós megvette. A jóhir- 
nevü nagy üzletet uj tulaldonosa e hó 
közepével vette át.

Dunapentelén a Herceg-féle szállodát 
Nnfty Sándor volt d.-adonyi fogadós 
szaktársunk a mai napon vette át saját 
kezelésébe.

»Cirkvenica.« Budapesten a keleti 
pályaudvarral szeremen Thököly- és Ver- 
seny-u. sarkán) levő, s volt Vasút kávé- 
házul S'-h w w tz  Jakab isméi t mészáros- 
mester kibérelte és modern nagy kényelem
mel berendezve, »C///c»r**n/ca# címmel 
nyitotta meg. A környékbeli és az 
utas-közönségnek az uj kávéház kellemes 
tanyáját képezi.

Aradon a jóhirnevü Hamedli-féle 
vendéglőt Wilhelm Lajostól Mirovitz 
Ignác ismert nevű szaktársunk, volt 
karcagi fópincér vette át.

0 áh Lajos volt váradi vendéglős 
szaktársunk Bpesten megvette az Üllői
ül 79 sz. a Tóth-féle jónevü vendéglőt s 
azt ünnepélyesen e hó ló-én nyitotta meg.

Ves/pi émben a Korona fogadót Zsebő 
József 400u0 korona költséggel egész 
ujan rendezte és központi fűtéssel látta 
el. Az uj modern, kényelmes Korona 
fogadónak megemlítést éidemel a svemje, 
amelyre ellehet mondani, hogy az egész 
monarchiában nincsen párja.

Uj Sándor a Thököly-ut 55. sz. alatti 
üzletét megnagyobbította és uj berende
zéssel látta el Jó konyhája és borai 
miatt a publikum kedvvel keresi föl.

Dunaadonyban Nagy Sándor szak
társunktól a Szölőfürt fogadni .1ínller 
Vilmos megvette s azt saját kezelésébe 
április 1-én ve-zi át.

reig’ lstock And'és, a Dohány-u. 
81. sz alatt üzletét egé.-z ujan renoválta 
s újból e hó 15 én nyitotta meg. üzletét 
Jó kecskeméti borai miatt nagy számmal 
látogatják.

Jámbor Mihály székesfehérvári ven
déglős szaktár-unk a n ült májusban 
nyitott káveházát a legújabb rendszerű 
tekeasztalokkal és újabban uj modern 
berendezéssel látta el és ünnepiesen újból 
e hó elején ny tóttá meg Jámbor kávé
háza az üz.eti kartársak találkozó helyét 
képezi

Kerskerréty István a nagyváradi 
Nemzeti szállodát, melyet egészen újon
nan renovált, nem márciusban, mint 
e'őzőleg jelezték, hanem február hó 6-án 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Budán a Fehérváii-ut 31. sz. alatt 
Neumnnn Nándor egy csinos vendéglőt 
rendezett be s azt ünnepiesen a m. hó 
elejevei nyitotta meg.

GiO'Z Ödön kávéháza. Az ismert 
üzlet adas- és vételi iroda tulajdonos, 
Grosz dön, akinek a lugosi jóhirü

korzó kávéházán kívül Nyíregyházán 
épül egy nagyszabású kávéháza, Buda
pesten megv. tte az »Elite« kávéházat, 
amelyet a tavaszi hónapokban vesz 
át. A nagv Elité kávéházat ekkor uj 
gazdája tündér-fényesen fogja átalakí
tani és berendezni.

Kerestetm-k. I. olvasóinkat kérjük, hogy 
a/, alátih keresett cimck hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.. 
lapon közöljék.

Mohay Antal föp. hollétet egy lev. lapon 
kén tudatni Szedtük Ján>>s Erzsébetváros.

Kiss Gáspár kapuvári illetőségű pincér 
hollétét Decker József föp. Magyaróvár Város
ház vendéglő kéri tudalni.

Szabó György él hordó hollétét (tavaly ilyen
kor Karánsel’csen volt alkalmazva) egy lev. 
lapon SVéliyer Ferenc föp. Lúgos Magyar király 
fogadé kén tudatni.

Nagyvaradon a Zöldfa-u. 16. sz. a. 
Clrci'Z Adolf, (nem Goldstein Ignác, 
mint ezt tévesen a múltkor irtuk) egy 
csinos berendezésű kóser vendéglőt 
nyitott.

H  Ji re n d e liü o k  o a n r l '- á t  ? Van szeren
csém valódi szegedi külön örletü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprkáiin minőségéről 
meggyőződni Valódi Szegedi édes tó:^.. paprika 
á klgr 3  kor. 40 fü l. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika I klgr. 2 kor 80fü l. - H o r v á t h  
F e re n c  S zeg e d , fogadósok paprikása i Tisza 
szálló volt szobaöpincére.)

H e l y v a l t o z á s o k .  — Újvidéken 
a Mayer nagy fogadó föp állását Tan  Sándor 
foglalta el. U. itt a szobap. állást Gragen 
Gáspár töltötte be. Sikíts Kos/ta M.trovicán a 
íírunner fogadó föp. állasát tölt' be. Rumán a 
F.-kete sas fogadó föp. állását Sdieisdieg Imre 
foglalta el. Horváth Ferenc Marosujváron a 
Kincstári fogadó főp. állását töltötte be. 
Dunaadonyban a Szölőfürt fogadó főp. állását 
Fáhik Sándor foglalta el. Budapesten a 
Cirkvenica kávéház főp. állását Schwartz Sán
dor töltötte be. Waltner Károly Nagyváradon 
a Pannónia fogadóban éthordói állast foglalt. 
S'ékelykocsárdor. a vasúti vandéglö foszakácsi 
ál ását Kovács Béla foglalta el. Osztó János 
Németpalankán a Duna fogadó főp állását töl 
lőtte be. Mellette min éthordó Janek József 
nyert alkalmazást. Strényer Ferenc Lúgoson 
a Magyar király fogadó főp. állását foglalta el. 
Szombathelyen a Kovács-kávéház főp. állását 
újabban Sdiváb Gyula és Unger M ksa és a 
reng. fiz-iőp. áll s- Witreich Nándor foglalták 
el. Bérei Sándor Ózdon a vasgyári tiszti kaszinó 
főp. állását foglalta el. Fischí Ferenc a győri 
Royd fogadó szobafőp. állását töltötte be. 
Sdiausz M hilv a székesfehérvári Korzó kávé- 
ház föp. állását tölti be; u. itt m. s.-pincér 
Deimel Károly működik.

50” „ D'nzmegtakariíás, ^ . " ' I r i S r -
essenciából k szi'i likőreit, u. ni alasch , 
a n i z e l t ,  c h a r t r e u s e ,  oacao, cognac, 
c sá szá rk o rié , m araszk ino , vanília stb. 
27 cie. 1 liter 1 28. ltom  liter elkésznv,-1.28. 
Egyedül kapható K ü B I C S E K  
S Á X D O K X Á L ,  Vörös kereszt 
- drog ria. GYÖK, B aross-u tca 21.

s s  j-firdetmény. =
A G y ő r i  p i n c é r - e g y l e t

vezetiiségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet 

Ingyenes elhelyező  iro d á já t 
Ai>ny Janos-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (in.erűi bán) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, feríi és női alkalmazottakat.
A rendes egyleti tagok elhe yezese In gye n e s!

A nem egyleti tagok, női- és slb. segéd-
alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket,

- level, távirati dij, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok,

A »Györi pincér-f gyleto tisztelettel 
fölhívja 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.

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

Tagdijak: I. oszt. fő- és fizetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
c ukrász, kávéfőző és 1 ső szállodai kapus 2 kor,,
III. oszt. bornu, kavéslegénv, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 2(1 fül., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkeí --*;k 
ré.-zérea h ivatalos órákd.e. 8—1 ig, 
d. u. 2 ő-ig tartatnak. Vasár- és ür p- 
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: P i n c e t * - 
e g y l e t  G y ő r .

Dénes M iklós László József
jegyző- elnök.

EGYRÖL- MÁSROL.
Gondozás.

Und főherceg újdonatúj automobilján 
egy erdélyi város cigányok lakta utcáján 
halad keresztül, miközben észrevesz 
valami 8 darab mezítelen cigánygyereket 
egy csomóban. Nyomban megállilja az 
a.utc-t és a meztelen purdék mel
lett álldogáló öregebb cigányemberhez 
igv szól:

A magáé ez a 8 gyerek öreg?
— Nem az enyém instálom, csókolom 

a kezsit-lábát, csak ruházsom őket, 
segénykéket . .

MENÜ-
k ^ rt  á k . k é s z  é t l a p o k ,  ko n y h a
sóm  s-ivek  es könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ru h a tá r -  
s ám ok, bérle t-füzetek  levé lpap ír 
és borítékok . sz iv sr-sz ip h ák  kívá
natra cégnyomással is, l«cuj..bb  pe
csenye és hai-diszek, to r ta -  és tá  
n y e r  pap ir.'k . sü t m énv-naoszlik , 
pap ir-sza l ' é t ik ,  papirlem ez-tányé- 
ro - .  fogvájó  \  u jsá g ta r tó * , i ó tn -  
iák , k> e tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:

BERKOVITS KÁROLY
hektograph-k^szitő. célszerű irodai 

é< ven légiói cikkek raktára .-.
BUDAPEST, VII., SIP-UTCfl 11.

K É P E S  Á R JE G Y Z ÉK  INGYEN.
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N Y I L T - T É R .
Elismerő levél.

Makó. 1U09. január 20 
Tek. Hercog Sándor úrnak, vasúii vendéglős.

Csáktornya.
A küldött szűrővel naivon meg vagyok elé

gedve, kérek két darab szürőzsákot. 
Tisztelettel B. P a p p  A ntal

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

felelő választ- Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

Kocsmáros-leány. Azt tetszik írni, hogy nem 
tartja helyesnek, hogy a vendéglős-bálakat 
mindig farsang után tartják, amikor a hálózó 
kedv és leikesültség már nem az, mint a ren
des időben, t. i. farsangon, különösen pedig 
a fiatal leányoknál, akik mintegy eszményi 
álomképért vágynak és lelkesülnek a sok szép 
virágos örömet I ózó vidám farsangi tán koszo
rúkért. Hát, tisztelt kisasszony, mi egyetértünk 
önnel és ebben a tekintetben teljesen a 
kegyed álláspontján vagyunk, azonban, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt a kivételes 
helyzetet sem, amibe a vendéglősök jutnak 
így farsang idején, amikor a többféle vendég
lős! kötelességhez még az is járul, hogy a 
táncoló és báíozó világ mulatságaiban közre
működjenek és illetve azt kellemessé tegyék. 
Ez a „inások szórakoztatása' és az ebben 
való hathatós részvétel adja aztán annak a 
magyarázatát (ami sem kegyednek és több 
bájos társnőinek nincs Ínyére és pedig -  
joggal,| hogy a vendéglős-mulatságokat legin
kább farsang után rendezik, ami mindazon
által nem ok arra, hogy Kegyed, a legpompá- 
sabban ne mulasson. Csak jöjjön el március 
4-én az Intim színházban tartandó véndéglős-

lattal és hálátlansággal. Ha intelligens ember 
az illető — amint Írja — megérti a célzást 
és — ha nem ostoba — okul is belőle. — W K. 
Szombathely. Tud.-nak egy réoze jött, egy 
része jön. Szives üdv! — M. K. Nagyszeben. 
B. eiőf. értesítését szives tudomásul vettük. 
— H. S. Csáktornya. Ígért teendőkért szives 
köszönetkifejezés.

bálra, — a honnan egy kiruccanás keretében 
a szomszédos piucér-elite bálát a Royalban, 
sőt a budaiakat is megtekintheti, — majd 
tapasztalni fogja, hogy azok a bohó leányszivek 
egy bálon se dobognak oly sebesen és éreznek 
annyi szép örömet, mint azon a farsang utáni 
vendéglős-báli vigalmakon.

G I. Lúgos. A minden irányban tett föl
világos tásért szives köszönet és köszöntés!
— C. D Kiiozstir. Említett L-lap tévedésből 
intéztetett, elöí. beérkezett. Köszönet-nyug
tat ás és üdv! -  Cs. L. S rver. Szives és gyors 
értesítésért köszönet. Üdvözöljük. F. K.
Erzsé .etvaros. A. Jl-ra vonatkozó ígéretét és 
a küldött előfizetést a kiadóhivatalunk szives 
köszönettel nyugtázza, mi pedig — üdvözöljük.

K . Királyhágóidul. Hát, kérjük, azt az 
urat azért, mert a .vendéglős-pincér brancse"- 
röl folyton amolyan sértően beszél, ne üsse 
pofon, de még csak haragot se mutasson vele 
szemben, hanem ehelyett angol nyugodtsággal 
kérdezze meg tőle, hogyha vendéglős és pin
cérnem volna; a társadalomnak melyik osztá
lyával szemben viseltetne hasonló rósz inda-

$1 H I R D E T M É N Y .  %
•Ó „  . H*
f i  S o k o r ó p á t k a  község elöljárósága a t e ö z s é g i  k o c s m a

üzletvezetői állásra, mészárszék és boltra pályázatot hirdet. Biztosíték 2000 kor.
T# Bánatpénz ennek 10°,u-a. Zárt ajánlatok m ó r e i u s  I l i .  u í » i>j
*fl adhatók be. Egyéb feltételek 'T & ix y ő n , ** lei>rje-SLy * ö » l»i v:»- ff*
•IS t a i b a n  tudhatok meg. K*

A l i n d e n

s zá llo d a  k á véha z é s  v e n d é g lő
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.

Sokorópátka, 1909. február 19-én.

Herceg Ignác s. k.
körjegyző.

Szabó István s. k.
községi biró.

522/1909. sz.

Bérbeadási hirdetmény.
Alulírott elöljáróság ezennel közhírré teszi, hogy a Zsombolya község tu lajdonát képező 

bérházban levő szállodát, a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel, 1909. évi április hó 1 -étöl 
kezdődő 6 évi időtartam ra, 1909. é v i m á rc iu s  h ó  4 -é n  d é le lő t t  10 ó r a k o r  a községháza 
tanácsterm ében ta rtandó  nyilvános szóbeli árverésen bérbeadja. A községi bérház, tehát a 
szálloda, a község központjában van.

A szálloda á l l : kávéház-helyiségböl, két étterem ből, 11 vendégszobából, állandó színpaddal 
ellátott terjedelm es táncterem ből, lebujból, am erikai jégverem ből, nyári idényre megfelelő 
kerthelyiségböl és egyéb mellékhelyiségekből. A bérlem ényhez ta rtoznak : a község tulajdonát 
képező színpadi felszerelés, a  táncterem be való padok és ablakfüggönyök is

Kikiáltási összeg egy évi bérnek : 6000 korona.
Árverelök kötelesek az árverés megkezdése elölt a  kikiáltási összeg 10% -át bánatpénzként 

készpénzben vagy elfogadható értékpapírokban letenni. Legtöbbet igérö pedig köteles bánatpénzét 
a  beígért egyévi bérösszeg egy negyedére kiegészíteni, mely összeg a  bérlet lejártáig a  községnél 
m int biztosíték fog kezeltetni. Az árverés eredm énye legtöbbet Ígérőre feltétlenül kötelező, a 
községre azonban csak a képviselőtestület jóváhagyása után.

A részletes árverési illetve bérbeadási felételeket a községi jegyzői irodában lehet megtekinteni.
Zsombolyán, 1909. évi február hó 17-én.

Spuhler Ferenc s. k . Martin Mihály
biró.

S. k .

Nyomatott Hedvig Slodor körsyvayomdíj'  *>• ", Budapest, VB., Dohány-utca 12. arám.


