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Csúnya hajszaa bortermelők lapja részéről az, hogy egypár vendéglőben előfordult borvizezési esetből kifolyólag, tendenciózusan okada- tolt közleménnyel igyekszik a magyar vendéglősipar üzleti tisztességét és erkölcsi meg- megbizhatóságát lerontani. Ezt cselekszi épp a termelők érdekeltségének lapja, azoké a bor- j termelőké, akik nagyrészben a | vendéglősipar támogatása folytán képesek ma itt szőlőkultu- ráról beszélni. Nem érdemes bővebben foglalkozni az ilyen furcsaságokkal annál kevésbbé, I mert egy laptársunk megelőzött a fentemlitett csúnya támadás kiparirozásában. A jövőre vonatkozólag evidenciában tartjuk azt, hogy a bortermelők nem barátai a vendéglősségnek és eszerint járunk e l! Érdekes megemlíteni, hogy a fenti lap más helyen panaszkodik azon a reájuk nézve szomorú helyzeten, mely szerint egy ti vég szódavíz ára egy liter bor árával egyenlő. Igaz, hogy nem igy van, de várjuk mit ir még. Kivitel hiányában — Írja — a belfogyasztás marad a mentsvárunk, amely jobb hijján a szőlők fenmaradását biztosítja. Tehát elismeri, hogy a magyar vendéglősség támogatása biztosítja a szőlők fenmaradását, a termelők megélhetését és merő véletlen folytán egy-két borvizezési eset miatt az összfő- városi vendéglősséget támadja és teszi ellenfelévé ez a rövidlátó közlemény.Erről az egész ügyről tudomással bir a mi ipartestületünk is, de csodálatosképp eddig — legalább a hivatalos lapjában

— nem láttuk semmi nyomát ezen tendenciózus bemártáskellő visszautasításának!Ezt a hallgatást az ellenoldal képes beismerésnek tartani, tehát igen üdvös lenne, ha az ipartestület az elmulasztott visszavágást legalább utólag pótolná. Elég sok alaptalan gyanúsítást és rágalmat kell tűrnie szakmánknak a napisajtó részéről, még csak ez hiányzott, hogy egy szaklaptárs is beálljék a kórusba!o
Vasárnapi szesztilalom?

Bizonyos köröket nem enged 
nyugodni az az amerikai híradás, 
hogy könnyiíés helyeit a közel
múltban még szigorúbban értel
mezik a szeszíilalmi törvényt. 
Ennek a nyugtalanságnak kifeje
zése Békésmegye törvényhatósá
gának felirata a nemzetgyűléshez, 
amely feliratban azt kérik, hogy a 
megye területén vasárnap ésünnep- 
nap tiltsák el a szeszkimérésí.

A nemzetgyűlés egyik utóbbi 
ülésén a baloldali folyosón össze
ült néhány ellenzéki képviselő, köz
tük pár szociáldemokrata is és a 
feliratról beszélve, hosszas vitat
kozásba bocsátkoztak a kérelem 
mellett és ellene. A kérelem ellen 
azok foglaltak állást, akik a szesz- 
és bortermelő körökkel érdek- 
közösségben vannak, hangoztatva 
a gazdasági és állami érdekeket. 
Ezek szerint az államnak és tör
vényhozásnak nincs joga az egyes 
polgárokat megakadályozni abban, 
hogy akkor és annyi szeszt fo
gyasszanak, amikor és amennyit 
akarnak. Ez ugyan szélsőséges 
liberális felfogás, de gazdaság- 
filozófiai szempontból helyes. A 
kérelem teljesítése mellett különö
sen a szociáldemokraták kardos
kodtak. Főérviik a szesztilalom 
mellett ugyanaz, amely Ameriká
ban is győzött a tilalmi törvény 
megalkotásakor, hogy í. i. a szesz
től való tartózkodásra kötelezett 
országban egészségesebb s az 
élettel való megküzdésre alkalma
sabb nemzedék következik a mos
tani után.

Ezzel aztán valóságos zsilipjét 
nyitották meg az eszméknek és 
vitának. A vasárnapi szesztilalom
nak bevezetése előtt teljesen meg 
kell változnia nálunk a fizetési 
rendszernek, amennyiben a szom
bati fizetés helyett a csütörtöki 
vagy szerdai fizetésnek kell éleíbe- 
lépnie. De nem csak a fizetési 
rendnek kellene másnak lennie, 
hanem a gyülekezési és szólás- 
szabadságnak is. Mert ha vasár
nap az emberek nem ülhetnek le 
a pohár bor mellé, úgy valami 
más elfoglaltságról kell gondos
kodni, mert egyébként az embe
reket megölné az unalom, pláne 
a nagyobb városokban, mivel ná
lunk egyáltalán nincs kifejlődve az 
úgynevezett alpiniszíika vagy tu
risztika, amely Ausztriában, Felső- 
Olaszországban, Steierben, Tirol
ban és egyebütt erősen divatozik, 
de ahol a kirándulásnak, hegy
mászásnak mindig valami jószóra
kozóhely a végcélja.

A legegészségesebb eszmét a 
vitában az a képviselő vetette fel, 
aki kimondta, hogy vasárnap azo
kat a helyiségeket kellene a szesz
tilalom alá vetni, amelyek rendőri 
szempontból kifogás alá esnek, 
(késelés, verekedés síb.) vagy pe
dig a templomi időben kellene 
zárva tartani a szeszkimérő he
lyeket.

Ezzel szemben az a nézetünk, 
hogy a vendéglői korlátozásnak 
egyszer és mindenkorra véget kell 
vetni. A háború alatt, de különösen 
a háború után éppen elég része 
volt a vendéglősiparnak a záróra 
és a szeszíilalmi szabályokból 1 
A tilalom mindig ellenzésre talál 
az alapjában a teljes szabadság 
után áhítozó embereknél. Azután 
meg az államkormányzatnak nem 
lehet érdeke, hogy egy iparágat 
azzal tegyen lehetetlené, hogy épp 
akkor tiltja el az ipar gyakorlását, 
amikor a legtöbb jövedelemre van 
kilátása. Nálunk Magyarországon 
nem lehet olyan rendszabályokat 
alkalmazni, mint a nagyobb fegye
lemhez szoktatott nemzeteknél. 
Nálunk a köznép és az alsóbb 
műveltségű rétegek még mindig a 
jobbágyságból való felszabadulás 
ideológiájában élnek s ezért min
den korlátozást az ő elemi jogaiba 
való beavatkozásnak vesznek. 
Hogy a korlátlan szeszélvezet ár
talmas az egészségre, azt az em-
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berekkel nem hatalmi szóval kell 
megértetni, hanem annak tudatára 
nevelni kell őkeí. Amíg ezt az állami 
kormányzat nem hajija végre, ad
dig ám hagyjon békéi a vendéglős
iparnak a szeszkimérés dolgában, 
meri könnyen megteremtheti azt 
a reakciót, amelyet nem köszön 
meg — a pénzügyminiszter . . .

Pataky S.

Adókezelés könnyítése 
az iparosság javára

Megemlékeztünk már arról a 
mozgalomról, amely a pénzügy- 
miniszternél a különböző adó
sérelmek orvoslását kérte az egy- 
ségespárí közbejöttével. Ez az 
akció igen értékes vívmányokat 
szerzett a pénzügyminisztériumtól, 
különböző „megállapodások" for
májában, melyeket az alábbiakban 
közlünk.
A fcrg.- ős általános kereseti adok 

tekintetőben
I. Átalányozási rendszer

\. Olyan kisiparosra nézve, aki 
semmiféle feljegyzést nem képes 
vezetni, a P. ü. in. elrendeli a 
kötelező átalányozásí becslés utján.

2. Minden kisiparosra, a segédek 
számára való tekintet nélkül, ki
terjeszti a pénzügyminiszter az j 
átalányozásí és pedig úgy, hogy 
a legutolsó évben fizetett forgalmi , 
adóját aranyértékben számítják át 
és ezt veszik az uj egyezség alap
jául, mely alapot az illető újabb 
viszonyaihoz képest bizonyos szá
zalékkal emelnek vagy csökken
tének.

3. Az áíalányozás megállapításá
nál az adót kimunkáló hatóság 
köteles lesz az érdekképviselet 
(iparíesíülef, iparíársulaí) meghall
gatni.

4. Vásározó kisiparos, amennyi
ben átalányösszegben fizeti a forg. 
adót, ha a Vásáron az illető köz
ségi hatóság újabb forgalmi adó
val sújtja, ezí az összeget a lak
helyen fizetendő átalányösszegbe 
kell beszámítani.

5. A forg. adó összegét heti vagy 
havi részletekben kell leróni.

6. A lerovás történhetik annál, 
akinek kisebb összeg a forg. adója, 
bélyegben, akinél pedig nagyobb 
az egyszerre lerovandó összeg, 
annál készpénzben, posíaíakarék 
csekk vagy bankátutalás utján.

II. Ellenőrzés média.
1. Az adóellenőrök havonta egy

szer az illető lakásán ellenőrzik, 
hogy átalányösszegben kiegyezett 
fizetését íeljesiíeííe-e. Annál, aki az 
átalányozásí nem fogadta el, az 
ellenőrnek vizsgálati és betekintési 
joga van a könyvekbe, az egész 
üzletmenetbe. így a hatóságnál 
való jelentkezési kötelezettség meg
szűnik.

2. Rajta lesz a P. ü. m„ hogy a 
különböző adónemek befizetésének 
ellenőrzése egyszerre történjék és 
az iparosok a felesleges zaklatást 
elkerüljék.

3. Szabálytalanság, adócsalás 
gyanúja esetén a íeííenérő közeg

! csak jegyzőkönyvet vehet fel, a 
hivatalfőnök ezí elbírálás végett 
másik tisztviselőnek köteles kiadni, 
maga a főnök sem járhat el ezen
túl benne. Budapesten külön bizott
ság intézi az elbírálást. Nagyobb 
adócsalások esetén azonnal a 
minisztériumba kell felterjeszteni. 
Egyezségre való felhívással senkit 
sem szabad az adócsalás vagy 
szabálytalanság b e ism erésé re  
kényszeríteni.

Ili. Egyéb megállapodások.
1. Azokra nézve, akik az átalá

nyozásí nem fogadták el, marad 
az eddigi bélyeg, blokkrendszer, 
vagy könyvvezetés.

2. Az ilyenek az előlegül kapott 
összeg után azonnal kötelesek az 
adót leróni.

3. Az adóvisszauíalás esetében 
maguk a felek a visszajáró össze
get a kimunkáló hatóság előzetes 
tudtával a következő hónapban 
fizetendő összegben elszámol
hatják.

4. A szabálytalanság eseteit ren
deletben fogja a P. ü. m. részletezni.

IV. Kereseti adóra nézve.
]. A legszigorúbb utasítás fog 

kimenni a pénzügyigazgaíósághoz, 
hogy a könyvvezetés alól való fel
mentéseket méltányosan bírálják 
el és az elutasítást részletesen 
indokolják.

2. Azoknak kereseti adóját, akik 
könyvet nem vezetnek, becslés 
utján kell megállapítani.

3. Az a kisiparos vagy kiskeres
kedő, akit könyvvezetésre kötelez
nek, csak pénztárkönyvet köteles 
vezetni. Az adókiveíő bizottság 
ezí a könyvet köteles adókivetés 
alapjául elfogadni. Ha nem fogadja 
el, akkor arról jegyzőkönyvet szer
keszt és tárgyi okokkal indokolt 
határozatot köteles hozni.

4. Az alkalmazottak nyilvántar
tása és illetményjegyzéke szem
pontjából a betegsegélyző pénz
tárnak szolgáló jegyzék lesz az 
alap. Más jegyzék vezetésére a 
fél nem kötelezhető.

Ezek a rendelkezések a szaná
lási törvénnyel egyidejűleg léptek 
életbe.

n

Néhá ny szó a képesítésről— Panaszos levél a szerkesztőhöz —-
Sok harc és fáradságot nem ismerő 

utánjárás hozta meg eredményül 
iparunk képesítéshez való kötését; 
ez a siker nem kis mértékben az 
ipartestület vezetőségének köszön
hető, Jól tudjuk, hogy a mai fejlett 
és nap-nap után többet követelő 
modern világban egy ilyen kényes 
és nagyigényti iparág, mint a miénk, 
tanult és képzett munkaerőket köve
tel, ha nem akarjuk a szakma nívó
jának síilyedését.

Az ipartestület tevékenysége ez 
irányban igen szép és ideális tervet 
dolgozott ki, mely ha úgy megvaló
sulna, amint le van Írva, minta
képül szolgálhatna külföldnek is. 
Csak az a kár, hogy ez a szép terv 
papíron van és a valóságba való
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átültetéseméga jövő homályában rejlik.
Többek közt ez a szép terv elő

írja a kötelező tanoncszerzödést, a 
szakiskola pontos látogatását stb. 
Érettségivel, vagy hasonló iskolá
zottsággal bírók számára „Tovább
képző tanfolyam" áll rendelkezésre. 
Ezt az intézményt mint igen ideális 
valamit képzeltem el, hol nívós és 
bármely szakiparnak becsületére váló 
előadások keretében kiváló szakem
berek ismertetik az ipar minden 
oldalát a tudásszomjas fiatalságnak. 
Hozzáteszem, hogy ez az elképzelés 
az iskolát és előadást illetőleg megr 
valósult; csak hol vannak az ambi
ciózus ifijak?

Szomorú tapasztalás, hogy az 
utóbbi időben fiatal törtetők vállal
koztak alávetni magukat a törvény 
előírásainak, a szabályoknak, csupán 
csak azért, hogy elnyerhessék az 
iparengedélyt! Legalább eljárásuk 
azt mutatja, hogy nem veszik komo
lyan a szakmát, mert eszükbe sem 
jut pontosan eljárni az előadásokra 
a „végzett" ifjaknak!

M is szóval a törvényben előirt kö
telességüket megszegik. Tudtommal 
60 beiratkozott közül alig 10 láto
gatja az órákat, sőt előfordul gyak
ran, hogy 3 látogató van az elő
adáson ! Ehhez nem kell magyará
zat 1 Most a tanár érjen el ered
ményt ; pláne mikor még a meg
jelentek közt is nem egy akad, aki 
az előadás alatt regényt, vagy újsá
got olvas!

A helyzet javítására ajánlom 1. a 
tanórákon pontosan meg nem jelenő 
nem szabadítható fel, 2. a felszaba
dító bizottságban az oktató tanár is 
bent legyen, mint aki a hallgatók 
képességeivel tisztában van, 3. év
közben nincs felszabadítás!

A tanonciskolában ajánlom a 3 , 
évig kötelező látogatást; a rossz | 
tanuló, vagy hanyag tanuló osztály- 
ismétlésre való utasítását!

Én hiszem, hogy ezek betartása 
esetén rendszerető, iparkodó és kép
zelt munkásai lesznek iparunknak!
A felszabadítást a 3-ik év végén 
eszközölnénk turnusonként (5—5) 
egy bizottság előtt, természetesen az 
osztályvizsga sikeres letétele után! j

Ha mindenkit felszabadítunk vá- j 
logatás nélkül, úgy kiöljük az am
bíciót, mert minek járjon valaki pon
tosan az előadásra és tanuljon szor
galmasan, mikor aki ezt nem teszi
is felszabadul! . „ ,Arany Jozsc)

szakink, tanár.

A bünfefőförvétty- 
könyvek az élelmiszer- 

hamisifásról
A bíinfefőtjíjrvénykönyvek kiegé

szítéséről és egyes rendelkezései
nek módosításáról szóló törvény
javaslat a közegészség elleni bün
tettek és vétségek tekintetében a 
következő rendelkezéseket tartal
mazza :

A biinfetőíörvénykönyv 314. és 
315. §-a helyébe az alábbi 20. és 
21. § ban foglalt rendelkezések lép
nek.

20. §. Aki közfogyasztásra szánt 
élelmicikkeí egészségre ártalmas 
anyag felhasználásával készít vagy 
ily anyag felhasználásával megha
misít, úgyszintén az, aki az igy 
készített vagy meghamisított vagy 
az egészségre ártalmas módon 
megromlott vagy az egészségre 
egyébként ártalmas élelmicikket 
ily minőségét, tudva, közfogyasz
tás céljára forgalombahozaíal vé
gett elárusító helyen vagy raktá
ron fart, közegészség elleni bűn
tettei követ el és öt évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő.

Aki az előbbi bekezdésben meg
jelölt minőségű élelmicikkeí ily mi
nőségét tudva, élelmezés céljára 
forgalomba hoz, íiz évig terjedhető 
fegyházzal büntetendő. Ugyanígy 
büntetendő az, aki használatban 
levő kutat, forrást, vízvezetéket 
vagy víztartót megmérgez.

A büntetés íizenöíévig terjedhető 
fegyház, ha a forgalomba hozott 
ártalmas élelmicikk vagy a meg- 
mérgezcít viz életveszélyes volt 
vagy súlyos testi sértést okozott; 
ha pedig a cselekmény következ
tében valaki meghalt, amennyiben 
gyilkosság nem forog fenn, a bün
tetés életfogytig tartó fegyház.

Ezenfelül az első bekezdés ese
tében íiz millió koronáig, a máso
dik és harmadik bekezdés eseté
ben negyven millió koronáig ter
jedhető pénzbüntetést is kell ki
szabni; emellett a bíróság az el
ítéltei az államkincstár javára belá
tása szerint megállapítandó ösz- 
szegü és az elitéit vagyoni viszo
nyaihoz és a cselekmény súlyához 
mért vagyoni elégtétel megfizeté
sére kötelezheti. A vagyoni elégté
tel az elitéit egész vagyonértéké
nek elkobzásáig terjedhet.

A vagyoni elégtétel nem érintheti 
a sértett kártérítési igényét. A bíró
ság az elítéltet a büntető ítéletben 
a vagyoni kár megtérítésére és 
ezenfelül a sértett kívánságára 
egyéb kára vagy hátránya fejében 
belátása szerint megállapítandó 
összeg megfizetésére is kötelez
heti.

A jelen §. esetében a hivatal
vesztést és a politikai jogok gya
korlatának felfüggesztését is ki kell 
mondani.

A súlyosabb büntetési tétel alap
jául szolgáló eredmény csak abban

az esetben számítható be, ha azt 
a tettes előre láthatta.

21. §. Aki a jelen törvény előbbi 
§-ában meghatározott cselekményt 
gondatlanságból követi el, öt évig 
terjedhető fogházzal és íiz millió 
koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő.

Az általános kereseti 
adó kivetése

Az általános kereseti adó kive
téséről a pénzügyminiszter rende
letét adott ki a következőkben:

1. Az adóalapot elsősorban papír- 
koronában kell megállapítani; a 
papirkoronában megállapított adó
alapot a pénzügyigazgafóság szá
mítja át aranykoronára és pedig 
olykép, hogy minden 3500 papirko- 
rona egy aranykoronának veendő.

2. Az általános kereseti adó alap
jának megállapításánál a nyers- 
bevételből kell kiindulni és ebből 
le kell vonni az üzleti kiadásokat, 
illetve terheket. A nyersbevéíel alatt 
nemcsak az üzleíév folyamán tény
leg befolyt üzleti követeléseket kell 
érteni, hanem a bevételhez számí
tandók az üzleíév folyamán kelet
kezett azok az üzleti követelések 
is, amelyek az üzleíév végéig nem 
folytak be, hanem mint üzleti kö
vetelések átviteliek a következő 
üzleti évre. Mint üzleti kiadások 
pedig számításba veendők az üz
leíév folyamán keletkezett olyan 
üzleti tartozások is, amelyeket az 
adózó az üzleíév végéig tényleg 
nem fizetett ki, hanem azokat mint 
üzleti tartozásokat átvitte a követ
kező iizleíévre.

Tekintettel a papirkorona értéké
ben az 1924. évi január hó 1-je 
óta beállott lényeges csökkenésre, 
a bevallott követelések és tartozá
sok átszámításánál azokat a papir
koronában megállapított üzleti kö
veteléseket és tartozásokat, ame
lyek az 1924. évben a papirkorona 
értékváltozására való tekintet nél
kül, azaz valorizálaílanul ugyan
annyi papirkorona összeggel fize
tendők meg, az adóalap megálla
pítása során csak egyharmad ösz- 
szegükben veszik számításba.

Az általános kereseti adót arany
korona értékben veti ki a község 
(város) és a fizetési meghagyás
ban is csupán az aranykorona ér
tékben megállapított adóalapot és 
adót közli az adózóval, még pedig 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy az 
adótartozásra papirkoronákbanak- 
kora összeget kell befizetni, mint 
amekkora összeg az adótartozás
nak a fizetés hónapjára megálla
pított átszámítási kulcs szerint meg
felel.

Schraub I. István
Linóleum-, asbesí parheft-, lerahó-  

mester
Budapest, V, Vadász-u. 32
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Állami kölcsön
A pénzügyminiszter 1924. évi 

71.000. számú rendelefe kimondja 
azf, hogy a jövedelem- és vagyon
adó alanyai az eddig befizetek 
kényszerkölcsönelőlegen kívül va
gyonadójuknak további kétszere
sét és jövedelemadójuknak további 
háromszorosát tartoznak takarék
koronában megfizetni.

Nem tartoznak ezeket az össze
geket megfizetni azok, akiknek 
1923. évi jövedelem és vagyonadója 
együttvéve nem haladta meg a
100.000 papirkoronát. Azok az adó
zók, akiknek jövedelem- és vagyon
adója együttvéve nem érte el az
50.000 papirkoronát, sem a kény
szerelőleg, sem a mostani végleges 
kölcsön fizetésére kötelezve nin
csenek. Azok az adózók pedig, 
akiknek jövedelem- és vagyonadója
50.000 és 100.000 papirkorona kö
zött volt, csak a kényszerkölcsön- 
előleg fizetésére vannak kötelezve, 
mig a mostani kényszerkölcsönt 
megfizetni nem tartoznak.

Az újonnan kivetett kényszerköl
csönösszegeket két egyenlő rész
letben kell megfizetni. Az első rész
let 1924. junius 4-éig, a második 
augusztus 6-áig fizetendő.

Azok az adózók, akiknek 1923. 
évi jövedelem- és vagyonadója jog
erősen megállapítva még nincs, a 
fenti részleteknek csak a felét tar
toznak a megjelölt határidőkig be
fizetni.

Egy hasábos hirdetés mm-hénf 1000 K

A sör uj irányárainak közlését 
lapunk zártáig nem kaphattuk meg 
az Ipartesíüleífől és igy azt mai 
számunkban nem közölhetjük.

A h á tra lék o s  ad óka t a ra n y 
k o ron á ra  szám ítják  át. Az állam- 
háztartás egyensúlyának helyre
állításáról szóló törvényben nyert 
felhatalmazás alapján a pénzügy
miniszter elrendelte, hogy az 1923. 
év végén fennállott összes egyenes 
adóhátralékok — tekintet nélkül 
arra, hogy azok mely adónemek
ből származnak — aranykorona
értékre számoltassanak át és pedig 
olykép, hogy minden 6500 korona, 
egy aranykoronával számoltassák. 
Mindazoknál azonban, akik hátra
lékukat junius hó végéig kifizetik, 
a hátralékokra teljesített befizeté
sek ugyancsak 6500 koronás ala
pon számoltatnak el, úgy, hogy az, 
aki tartozását most befizeti, csak 
annyi papirkoronát köteles fizetni, 
amennyivel 1923. év végével tar
tozott. Aki azonban junius hó vé
géig hátralékát nem fizeti ki, az 
minden 6500 korona helyett előirt 
egy aranykoronáért a befizetés 
havára megállapítandó ellenértékét 
lesz köteles fizetni. Minthogy az
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aranykorona ma már körülbelül 
18000—19000 koronát ér, a junius 
hó végéig be nem fizetett múlt évi 
hátralékokért azoknak mintegy 
háromszorosát kell majd fizetni. (*)

Egy évvel kitolják az üzlet
helyiségek szabaddáíéíelét. A 
kereskedelmi érdekképviseletek 
vezetői Walkó miniszterrel tárgyal
tak az üzlethelyiségek szabad- 
forgalma tárgyában. Az arany- 
paritásos bérfizetés tekintetében a 
miniszter nem volt hajlandó enged
mények megtételére, kijelentette 
azonban, hogy az üzlethelyiségek 
felszabadításának 1926 május 1-re 
elhalasztását helyesnek tartja és 
ezirányban Vass miniszterrel tár
gyalni fog. (*)

A száraz Egyesült-Államok.
Hogy az a zseniális kísérlet, mi
képpen lehetne 120 millió embert 
személyes szabadságában a szesz
tilalom bevezetésével korlátozni, 
köztudomásúlag nem vált be, de 
a kudarcot a vezető állami férfiak 
nem akarják még elismerni. De az 
állásfoglalás már nem egyöntetű. 
A határszéli és íengermelléki álla
mok kezdettől fogva vonakodtak 
a törvényt végrehajtani s igy ott a 
bor- és sörfogyasztás úgyszólván 
a hatóság szemeláfíára tovább 
folyt. Másutt pedig a törvény végre
hajtásánál a tisztviselők 60%-a 
megbízhatatlannak bizonyult úgy
hogy a rendbírságok és fegyelmi 
büntetések soha nem képzelt ará
nyokat öltöttek, a megveszteget
hetőség, csalás, iratok meghami
sítása pedig a hatóságok részéről 
mindennapivá tette. Egyes államok, 
amelyek eddig — úgy ahogy be
tartották a törvényt újabban azt 
hatályon kívül helyezték, köztük 
Newyorh, Wiscouíni és Nevada, 
mig Maryland most vetette el a 
törvény hatályának meghosszabbí
tását, mert a méríékleíességi bi
zottság jelentése kedvezőtlenül 
hangzott. Egy igen elterjedt napi
lap rádiótávirat utján kérdést inté
zett olvasóihoz, hogy mi a véle
ménye a szesztilalom feníaríása 
érdekében. A beérkezett negyven
ezer válasz közül harmincezer 
annak azonnali megszüntetését 
követelte, mert többet ártott, mint 
használt. (*)

A büffék megrendszabályo- 
zása. Úgy értesülünk, hogy a 
kereskedelmi minisztériumban ér
tekezletet tartanak különböző ér
dekeltségek bevonásával, melyen 
a biiffékkcl kapcsolatosan kiadandó 
rendelkezéseket beszélik meg. 
Erre a nagy horderejű megbeszé
lésre vájjon kapott-e meghívást a 
mi iparíestületünk is? Erre méltán 
kiváncsi minden vendéglős és 
kávés. (*)

Miniszteri elismerés. Gróf 
Klebelsberg Kunó vallás és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter er 
O nagyméltósága Palkovics Ede
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budapesti vendéglősök szakisko
lája felügyelő bizottsága elnökének 
ezen minőségében a vendéglős 
ipar szakoktatása terén 14 évi 
eredményes munkásságáért elis
merését meleghangú levélben fejez
te ki.

Mi is örömmel járulunk e jól 
megérdemelt elismeréshez.

Nem alszik el, nem bágyad cl, 
nem fárad el 1 Mert ezen bajok 
ellenszerét feltalálta egy Harry 
nevű orvos, aki kitalált valamit, 
amivel a fáradtságot és elbágya- 
dásí el lehet tüntetni, szóval, aki 
Harry orvosságát beszerzi, annak 
semmi szüksége az alvásra. Nézete 
szerint az álmot bizonyos mérgek 
okozzák és az alvás arra való, 
hogy a szervezet ezekkel a mér
gekkel megkiizdhessen. Ha tehát 
más utón lehet ennek a méregnek 
káros hatását megszüntetni, az 
alvás teljes fölöslegessé válik. 
Érdekes, hogy szinte egyide
jűén egy Crih nevű amerikai 
fizikus villamossággal fokozta a 
test ellenálló erejét és az álmot 
napokra fölöslegessé tette. Bizo
nyos, hogy ha ezek a „találmá
nyok" komolyak lennének, úgy az 
emberi élet megduplázódnék és a 
tevékenységnek határtalan tere 
nyílna 1 Persze ez is csak álom 
egyelőre, olyan álom, amivel még 
sok feltalálónak kell megküzdeni. (*)

A cukor utáni kincstári része
sedés beszedése tárgyában a pénz
ügyminiszíer 71.400 sz. a. uj ren
deletét adott ki, mely a hivatalos 
lap 104. számában jelent meg. (*)

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara választott bírósága. 
A Budapesti Közlöny május 16-án 
megjelent 99. száma közölte a 
Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara [űrijének és Kamarai vá
lasztott bíróságnak tagnévsorát. A 
tagok között iparainkat közelről 
érdeklő tagok a következők \ Sittek 
Frigyes, SJundcl Károly, Késze y 
Vince, Mészáros Győző, Rainer Mór, 
Wagner Vilmos. (*)

Pincérek a pincérlányok el
len. A szállodai, éttermi és kávé
házi alkalmazottak küldöttsége azt 
kérte a főkapitánytól, hogy a képe
sítéssel nem bíró pincérlányok al
kalmazását tiltsa el, tekintettel az 
idevonatkozó törvényekre. Állítá
suk szerint az utóbbi években 
gombamódra szaporodtak el a 
pincérlányok. Ez elsősorban a hi
vatásos pincéreket érinti, akik 
emiatt nem tudnak elhelyezkedni. 
A küldöttség kérését azzal is in
dokolta, hogy ezek a pincérlányok 
erkölcsi szempontból is kifogás 
alá eshetnek. (*)

Vigyázzunk a szikvizes üve
gekre. Figyelmeztetjük a karíár- 
sakaí, hogy a szikvizes palacko
kat 40 45.000 korona betét nél
kül ne adják ki. Miután a szikvi
zes üvegekért a gyárral szemben
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a vendéglős anyagilag szavaid, 
kétszeres kötelessége arra ügyelni, 
hogy ilyen módon veszteség ne 
érje. Itt közöljük, hogy a haríelbe 
tartozó szikvizgyárosok — a ven
déglősök és korcsmárosok szik- 
vizgyár rí. nem tartozik oda — 
vevőiknek suba alatt árengedmé
nyeket nyújtanak, aki ebből még 
nem részesült, követelje. Végül még 
felemlítjük, hogy a szikvizgyáro
sok országos iparíársulaía (ez nem 
a kartel) a szikvizes üvegek jog
talan elsajátítása miatt, hatósági 
intézkedést provokált. (*)

Vas Samu és Kovács Mihály 
gyermekeiknek, Margitnak és An
dornak 1924. junius hó 15-én dél
után 3 órakor a Dohány-u tem
plomban tartandó esküvőjére ezúton 
tisztelettel meghívják a Főpincérek 
Orsz. Egyesületének tagjait. (*) 

Ezüstlakodalom. Katona Gyula 
kávés az elmúlt napokban ünne
pelte meg házassága 25 éves for
dulóját. A köztiszteletben álló há
zaspárt széles körökből elhalmoz- 
iák a szerencsekivánatok özö
nével. (*)

Az országos nyugdijegyesiíleí 
elnöksége értesíti a m. í. igazgató- 
sági és felügyelőbizoíísági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén 
tartjuk igazgatósági ülésünket. A 
posta drágulása folytán külön meg
hívót nem küldünk. Elnökség 

A leghüvösebb nyári söröző 
a K in izs i-p ince. Selmecbányái 
Balog Laci muzsikál. IX., Kinizsi- 
utca 16.

Vendéglősök „ Jóbaráfoh" asz
taltársasága uzsonnájukat a kö
vetkező helyeken tartják meg, min
den szerdán d. u. 5 órakor : 

CJuniális. Junius 4-én délután 5 
órakor a „Jóbarátok" asztaltársa
sága Schrcttncr Márton vendéglő
jében [Zugló, VII., Gyarmaí-u. 42.) 
tombolával és tánccal egybekötött 
junícilist tart. Záróra reggel. A ju- 
niálisból befolyt összeg teljes egé
szében a létesítendő „Vendéglősök 
Otthona" alapja javára fog fordi- 
taíni. Legjobban megközelíthető 
a 19-es és 37 villamos kocsikkal.

192b junius
11-én Schmidt János vendéglő

jében IX., Ranolder-u. 5.
18-án Zsin Gyula vendéglőjében 

L, Isíenhegyi-uf 19. Megközelíthető 
53-as villamossal.

25-én Kréz Ferenc vendéglőjében 
L, Budafoki-uí 48.

iulius
2-án Csorba József vendéglőjé

ben VIII., Fhg Sándor-u. 2).
9-én Graf János vendéglőjében 

VI., Andrássy-uf 80.
16-án Amisics Miklós vendéglő

jében VII., Rot(enbiller*u. 5/b.
23-án Nagy Zsigmond vendéglő

jében IX., Soroksári-uí 35.

30-án Wrabecz Gusztávnál X,, 
Népligeti városi nagyvendéglő. 

augusztus
6-án Gundel Károly vendéglőjé

ben, VI., Állaíkeríi-uí 2
13-án Peírákoviís József vendég

lőjében IV., Básíya-u. 17.
27-én Herzmann Mór IX., Sorok

sári-uí 60. A helyiérdekű vasúti 
állomás vendéglősénél.

A „Jóbaráfok" uzsonáján szí
vesen látjuk az uj karíársakaí.

A Gundel János és id. Kom- 
mer Ferenc emlékét ápoló asztal
társaság pénteken d. e. 12 órakor 
összejövetelt tart az alábbi helye
ken :

Junius
13- án Gundel Károly vendéglő

jében VI., Állaíkeríi-uí 2. Városliget.
Bevásárlás után a pénteki ven

déglős-reggelin találkozunk.
A vendéglősök vacsorái pén

teken este 8 órakor a következő 
helyeken lesznek :

Junius
6-án Gundel Károly vendéglőjé

ben Városliget, VI., Állaíkeríi-uí 2.
20-án Graf János vendéglőjében 

ÍL, Haííyu-u. 14.
Julius

4-én Kolossá Viktor vendéglőjé
ben III., Felsőmargiíszigeí.

18-án Kuíassy Lajos VI., Állat
kerti vendéglőjében.

Augusztus
1-én Hoffman János vendéglőjé

ben L, Pálya-u. 3.
14- én csütörtökön lesz a — pén

teki ünnep miatt — Walíz György 
vendéglőiében VI., Aréna-uí 106.

29-én Wrabeíz Gusztáv vendég
lőjében X., Népliget.

A vacsorákra ne feledkezzünk 
elmenni.

A Főpincérek Országos Egye
sülete közli, hogy a nyári időszak 
alatt előljárósági ülést nem tart, 
ellenben tagjai minden kedden dél
után a Fővárosi Pavillonban csa
ládi összejövetelt tartanak. (*)

H i w r i i o s
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alkalmazottak fizetése
Heti fizetése koronaÉttermi segéd és szobapincér . . G0000Felszabadult b o r fiu ................................ 30000Kisegítők hétköznap......................................15000„ vasárnap, ünnepnap és bankett a lk a lm á v a l.......................... 20000

Kisegítő éttermi segéd szombat, 
vasárnap, vagy mulatság alkalmával, 
ha kora reggeltől késő estig van 
foglalkoztatva 30000 korona. A ki
segítő éttermi segéd, ha zárórán túl

van foglalkoztatva, a megállapított 
kisegitési dijon felől 30 percent pót- 
kisegitési dijat kap és pótvacsorát. 
A kisegitő éttermi segéd a perifériá
kon külön útiköltséget kap.

Főpincér, főszakács, gazdasszony, 
felirónő, pincemester és a csapos, 
aki pincemesteri teendőket végez, 
fizetése szabad megegyezés tárgya.

Heti fizetés korona 
A B QI. oszt. szakács...................... — 364000II. „ „  — 290000

III. „ (felszabadult szakács1—2 éven belül) . . -  182000Sü tőm ester......................  29000) —I. m észáros.............................— 255000
II. ,  ahol csak egy van — 218000Entrée szakácsnő, önállló . 290000 218000„ „ ahol szakács van ...........................  218000 18200)Tésztaszakácsnő . . . .  290000 255000C h efkézileán y................  104000 126000Salátáslcány......................  164000 126000„ ahol hidegszakács v a n ................  104000 —Futóleány............................. 82000 72000Mosogatóleány fehér. . . 82000 720 0„ fekete . . 90 00 72000Csapos szakképzett . . . 126000 109200„ k e z d ő ................ 90000 72000Házi s z o lg a ......................  82000 720 0Tányéros............................  820)0 72 00Evöeszköztisztitó . . . .  82000 72000E z ü s t ö s ...................................— —

Az alkalmazottak italt és lakást 
nem kapnak.

A nyári idényüzletekben szabad 
nap nincsen, miért is ezen üzletek
ben a fizetés '/n-od résszel nagyobb.

A kisegitő konyhaszemélyzet ki
segitési dij fejében heti fizetésének 
egynegyed részét kapja. Például a 
salátásleány heti fizetése 164000 ko
rona, tehát a kisegitő salátásleány 
napi kisegitési dija 41000 korona. 
Hetenkint kötelező 24 óra (egy nap) 
szabadnap, a saisoniizletek kivéte
lével. A felmondás kölcsönösen 3

|0/ olcsóbban kap művészi fényképet 
I /0 ÁBRAHÁM  ELEMÉR műtermében

Főüzleí: IX, Ferencz-hörut 13 
Fiók: Zugligef, Fácán-telep

Kilenc darab

húsvágó főkének való 
fölgyfaförzs

eladó Vadászfanya vendéglősnél 
I, Zugligeti-ut 22

VENDÉGOŐSÖK FIGYELMÉBE! 

VI 7 Á  LZ-FÉLE k e n y é r  és
1/N V-/ V r A  r \  sütemény párallan 
V III, Tömő'U. 50. T e l.: 3. 52-15

NAGY IGNÁC
p incefe lszerelési cikkek raktára 

Budapest, VII, Károly-körut 9
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m ; 

borszivattyuk, szürőgépek. palackok, 
parafadugók, címkék stb. Tel.; 3. 115-15Ü z l e t n e k  h i r d e t é s r e ,  h i r d e t ő n e k  V L >' 1) É U •• - r e v  a  n  s z ü k s é g e i
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nap, mely időre azonnali elbocsájtás i 
esetén, amennyiben azonnali elbo- ' 
csájtásra törvényes ok nem forog í 
fenn, élelmezés és egyéb természet
beni járandóság megváltására napi 
16250 korona. Az erre vonatkozó 
nyilatkozatot a személyzet minden 
tagja a felvételkor írásban kiállítja, 
illetve az ilyen Írásos nyilatkozatot 
kell aláírni. Ott, ahol a fizetések 
ebben a táblázatban megállapított 
összegnél már is magasabbak, azok 
le nem szállíthatók.

Ez a bértáblázat 1924. június 1-én 
lép életbe.

Kávéházi alkalm azottak 
munkabérei

A felszolgáló személyzet heti fize
tése 80000 korona.

FeJirónŐk hetifizetése 190000 ko
rona, mihez még a szolgálati beosz
tásnak megfelelő élelmezés is jár.

l etib r korona 
C I)

oszt. íiz lin kbenKávéfőzők férfiak) . . . 230000 300000 Női kávéfőzők............................. 180000 210000
Segé személyzet:Fériiak. . . ' ............................. 150000 190000Nők .............................................  135000 180000Takarítónők mellékk. nélkül 110000 145000 „ mellékkeresettel 45000 55000 Kenyeres, cukrász stb. . . 17000

és a megegyezéssel megállapítandó 
százalék.

Kisegítők:
Felszolgálók városi üzemben hét

köznap 14000, ünnepnap 18000 ko
rona ; nyári üzemben hétköznap 
17000, ünnepnap 20000 korona.

A többi kisegítő személyzet a heti
bér egyhatod részét, valamint a peri
fériákon villamosköltséget is kap.

Kötelező a szabadnap a szezon
üzletek kivételével. A nyári üzletben 
a szabadnap megváltása fejében a 
hetibér egyhatod része pótlék címen 
fizetendő.

A fenti bérek általában véve — 
a felirónők illetményei kivételével — 
ellátás nélkül értendők. Ahol a 
munkás egészben vagy részben ellá
tást kap, ennek értéke — megegye
zés szerint — a fizetésbe betudható.

Ezek a fizetések folyó évi május 
18-ikát követő fizetési napon lépnek 
életbe, tehát ezidőtől kezdve vissza
menőleg fizetendő. (*)

A budapesti hatósági munka
közvetítő szállodai és éffermi osz
tálya április hó 15-től 24-ig terjedő 
időben elhelyezett: a) férfiúkat: 
23 éttermi segédet (ebből 6 kise
gítő munkára), 5 borászt, 5 sza
kácsot, 3 konyhamészárost, 32 csa
post, 16 evőeszközíiszíitóf, 2 fányé- 
rosí, 34 háziszolgát (ebből 2 kise
gítő munkára) és 3 szobakefélőí; 
b) nőket: 1 gazdasszonyt, 5 felíró- 
nőt, 8 eníreeszakácsnőf, 2 tészta- 
szakácsnőt, 1 kávéfőzőn őt, 1 salá-

íásleányí, 7 hézileányí, 3 szoba- 
leányt, 3 borászt, (ebből 1 kisegítő 
munkára), 27 ftiíóleányf, 18 taka
rítónőt, 48 mosogafónőf (ebből 3 
kisegítő munkára).

A f. hó 24-iki napizárlaf szerint 
foglakozást kaphatnak: a) férfiak: 
J főpincér, 1 éffermisegéd, 1 borász,
3 szakács, 2 csapos; b) nők: 1 
gazdasszony, 2 felirónő, 2 sza
kácsnő eníree, j íészfásszahácsnő,
4 kézileány, 2 íésztásleány, 4 salá- 
tásleány, 3 szobaleány, 22 futó- 
leány, 12 takarítónő, 40mosogaíónő 
és 2 mosónő.

Foglalkozást keresnek: (a fér
fiak: 2 szállodai tisztviselő, 6 fő
pincér, 93 éttermi segéd, 2 borász, 
3 konyhafőnök, 4 második sza
kács, 7 konyhamészáros, 5 pince
mester, 45 csapos, 1 portás, 18 
evőeszközíiszíiíó, 22 háziszolga,
3 bérszolga; b) nők: 4 felirónő, 
7 eníree szakácsnő. 4 kávéfőzőnő, 
1 kézileány, 1 saláfásleány, 5 fel
szolgálónő, 5 futóleány, J0 taka
rítónő, 22 mosogatónő cs 7 mosónő.

A férfi alkalmazottak közveíiíő- 
osztálya Vili, dózsef-u. 33, II. ern., 
a nőké ugyanott földszinten. Hiva
talos órák reggel 8 —2-ig, d. u.
4 — 6-ig. Telefon hívószám : József 
53-88. A közvetítés teljesen ingye
nes.

A II. kerülői vendéglősei érte
kezletet tartanak junius 5-én dél
után négy órakor Koch D. Dezső 
vendéglőjében, Margif-köruí 80.

dakus Sándor vendéglős kar- 
társunk megvette a II. Csalogány-u. 
53., a Széna térnél levő Scluich- 
féle vendéglőt. Kiváló borokat és 
hideg ételeket kapni dakus kar
társnál. A kedves, fiatal házaspár
nak sok szerencsét kívánunk az 
uj üzlethez.

Pék Gyula a ceglédi Központi 
Szálló volt tulajdonosa megvette 
Schober Istvántól a VII, Thököly-uí 
32, sz. a. vendéglőt. Kiváló nemes 
fajboraival ezt a szép borházat 
azon az ismert nivón vezeti Pék 
karíársunk, mint azt Schober ide
jében megszokták. (*)

S iófokon a nagyszállót Scho
ber István vendéglős vette át. Is
mert fővárosi szaktehetsége bizo
nyára e szép üdülőhelyen is von
zóvá (eszi a nagyszállót a hely
belieknek ép úgy, mint az ott nya
raló fővárosiaknak. ( )

Maár Antal Cegléden a Köz
ponti Szállót veszi át junius 1-én. 
Kolossá és Pék budapesti vendég
lősök Maár kartárs sógorai, kik
nek közismert üzleti szellemében 
fogja uj vállalkozását vezetni. ( )

Vendéglősöknek való

hízott fajbaromfit
SZALAY dÁNOSNÉ-nál kaphat
Közp. v. cfjarnoh mögött Iinrc-it. sarokI a é s  I I 1 t r a p p i s t a - ,  ó v á r i  é s  f é l e m e n t h á l i - s a j í  I ' f e a v a j

kapható nagybani árban  
ALTOR Tejíerméhforgalmi R T 

Vili, Főherceg Sándor-u. 5

”  “ CADEAÜ 
csokoládégyár r.-t.
Budapest, VI, Bulyovszky-u. 21

Dessertjei és honbonjai minden jobb 
üzletben kaphatok

“ Fortuna w1 Nü AT LANFORÜ AI M 1 V A l. L A L ATHázak, földek, földbérletek m indenféle üzletek kö/.vetitése.
Cégtulajdonos - igazgató : BIRKI MIHÁLY V I T . « r é / - l i ö r i i l  1 T  7/lii

WINDISCHGRaETZ lajgsBORPIN CÉSZETEISÁROSPATAK -  TOKAJ — BUDAFOK
Központi iroda és mintatar;BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28 -3 0

(Piaristák palotája)

A  Ö  NI ÍÓ1 akar rágni, akkor fogait ü l i  í  csakis
Prohászka Sándoráll. vi/.sg. fogász, nüifog- speeialislánál csináltassa VII, Erzsébet-körut 29. II. cm, 15. sz. Tel.; J. 121-74
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Schuch Gyula Bécsi-uí 72. sz. 

alatt a Haíár-uíi villamosmegálló 
közelében lévő vendéglői átvette. 
Ez a hely a pestiek kedvenc kirán
dulóhelye különösen kiváló borai 
eš szolid árai miatt, mely szép 
erények meg is érdemlik a párfo- 
lásf. (*)

T E S T E D Z É S
Versenyek

A „Várady Gyula-emlékverseny
ben" : 1. Kádár Béla 16 p. 18 mp. 
2. Király Pál 16 p. 19 mp. 3. Csaba 
Imre. Induh 10 üzem 35 futóval.

Május hó 11-én Király Pál re- 
kordof javított 20 kilométeren. Meg
javította az egyórás futás rekord
ját is. Fekete Mihály sikeres be
mutatkozása. Kellemetlen, szeles, 
esős időben bonyolította le az ESC 
atlétikai versenyét, amely a szezon 
első nagyobb pályaversenye volt. 
A rossz időjárás ellenére zsúfolá
sig megtelt a margitszigeti pálya 
tribünje lelkes közönséggel. A nagy 
érdeklődés elsősorban az Ameri
kából hazatért s hazai pályán első- 
izben startolt Fekete Mihálynak 
szólott, akinek vasárnapi bemutat
kozása teljes sikerrel járt. Fekete 
az egy angol mérföldes gyaloglás
ban állt starthoz és imponáló stí
lusban nyerte meg versenyét, a 
nedves talajon háromtized másod
perccel maradva el a rekordtól. 
Az ESC versenyének másik nagy 
eseménye Király Pálnak rekord* 
aviíása volt.

Király Pál a húsz kilométeres 
távot rendkívül könnyen 1 óra 8 
pere 157 másodperc rekordidő 
alatt futotta meg, egyúttal 363 mé- , 
térrel javította meg az egyórás ; 
futás rekordját is. Félórás távja 
8960 méter volt, míg 15 kilométert 1 
50 perc és 48 mp. alatt tett meg. 
(A rekord 51*43 p.) Király 15 kilo- 1 
méteres rekordja szonbau nem 
lesz hitelesítve, mert erre a távra I 
nézve néni nyert engedélyt rekord- ! 
kísérletre.

A részletes eredmények a követ- 
hezők :

100 m. síkfutás, előny verseny. f 
Négy előfutam után a döntőben : 1. I 
Kurunczy Lajos (KAOE) 11*1 mp. .
2. Ghyllány Antal (MAC) 11*4 mp. !
3. Magyar (MTK).

1500 m. síkfutás. „Bőké Ferenc- ! 
vándordíj" Standard 4*10. II. kiírás.
1. Kulísár István (MAC) 4 p. 20*2 | 
mp. Fonyó feladta.

10X200 m. junior staféíafutás.
1. MAFC 4 p. 19.5 m. 2. ESC 4 p. 
24 mp. 3. MTE.

1000 ni. síkfutás, előnyverseny. 1. 
Políz Béla (OTE) 2 p. 43 mp. 2. I

Nagy Sándor (BEAC) 2 p. 43 mp. 
3. Farkas Ferenc (MTK). 4. Magdics 
László (MAFC).

Egy angol mérföldes gyaloglás. 
(Meghivási verseny,) Kiszel József 
ur „Tisztelet-dijáért". 1. Fekete Mi
hály (ESC) 7 p. 7.3 mp. 2. Szab- 
lyár Péter (FTC). 3. Hegedűs Lajos 
(MÁV).

5X800 m. staféíafutás. (Pannonia- 
vándordij.)VI. kiírás. 1. MTK (Gross, 
Leichfag, Bokor, Fonyó, Várady dr.) 
10 p. 54 mp. 2. MAC (Medved, 
Szigeti. Kulísár, Di Glória, Kaposi) 
10 p. 59.6 mp. 3. MTE (Müller, 
Szloboda, Cscffay, Csapkoviís, 
Rózsa).

200 m. gátfutás. 1. Máskát László 
(MTK) 28 mp. 2. Ujfaluczky (FTC). 
3. Herendi (MAFC)

20 kilométeres síkfutás. Ifj. Kuríz 
János ur „Tisztelet-dijáért". 1. Ki
rály Pál (ESC) 1 óra 8 p. 15.7 mp. 
2. Kádár Béla (ESC) 1 óra 11 p. 
49 mp. 3. Zöllner (MAC) 1 óra 12 
p. 41 mp, 4. Bese (MTK).

Fekete Mihály kettős rekord- 
javítása csütörtökön. Az ESC 
póíversenyének eseményei. Fekete 
Mihály 1500 és 1600 méteren ala
posan megjavította a magyar re- 
cordoí. Fekete rekordkísérlete fé
nyesen sikerült, mert úgy az 1500 
méteres, mint az cgymérföldes gya
logló rekordot lényegesen megja
vította.

Rekordkísérletek: 1500 m. gya
loglás. Fekete Mihály 6 p. 25.4 mp. 
Országos rekord. (Á régi rekord 
6 p. 37 mp. volt). Fekete 1 p. 36 
mp.-es kezdés után 1 : 44, 1 : 47 kö
röket ment. Az utolsó 300 métert 
1 : 18.4 alatt tette meg. Fekete a si
keres rekordkísérlet után nem ál
lott meg, hanem az 1 mérföldes 
távig tovább gyalogolt, amelynek 
rekordját (7 p. 07 mp.) szintén 
megjavította. Az uj rccord 6 p. 
53.9 m p! Fekete tehát teljesen be
váltja a hozzáfűzött reményeket.

Fekete uj rekordja 3000 iuéfe- 
res gya loglásban : 13:43.4 nip. 
József Ferenc hir. herceg a MÁV 
pályaavaíásán. 3000 m. gyaloglás 

'előverseny (5 induló): J. Fekete 
Mihály (85 mp. háír.) ESC 13:43.4 
mp., országos rekord. 2. Szabiár 
FTC (65 mp. háír.) 13:51.4 mp. 3. 
Soltész ESC (0 mp. háír.) 14:7.6 
mp. 4. Hegedűs MÁV (25 mp. háír.) 
14:10.2 mp. Indult még: Hóra FTC 
(55 mp. háír.) — Nagyszerű előny
osztás. Fekete 1:33-as körrel kezd 
s erős tempójával már azjjelső kör
ben másodperceket hoz a veze
tőkön. További köreiben is fokról- 
fohra hozza be e z előnyöket (800 
m.: 3:24, 1200 m.: 5:17, 1600 m.: 
7:15, 2000 ni.: 9:10, 2400 m. : 11:3). 
Hóra 4 kör után feladja. Fekete az 
utolsó körben fogja el Szablárí 
(2800 m.: 12:59) és remek vég- 
spurfíal uj rekordidővel szakítja el 
a célszalagoí. Világrekord : G. Ras- 
mussen (dán) ) 2:53.8 mp. 1918.

I  eladást és vételt
9 P C T I O n n  ingatlanban és mln- 

denféle üzletekben

SCHWARTZ ÉS HOFFER
irodája közvefit VII, Csengeri-u. 8

A természetes szénsavas

kékkúti ásványvíz
üdítő és pezsgő ásványvíz.

A legsavanyubb bort is kellemessé (eszi 

Megrendelhető:Budapest, V, Berlini-tér 9. Tel.: 191-73
TÍíF t ^L TIVADAR

F O T O C E L L Á N  G Y Á R O S  
V, F O R R O T T Y A -U . 14

Nagy választék vendéglői és kávéházi 
edényekben

T E L E F O N :  3 1 — 5 3

A
VENDÉGLŐSÖK

gr ha olcsó és

J O  B O R T
akarnak, jöjjenek

VIII, BAROSS-U. 75
alatti pincénkbe 

BUDAPESTI ÉLELMEZÉSI R-T

SÖRCSAPOK, BORÁSZATI CIKKEKMIKA TIVADARFÉMÁRUGYÁR Budapest VII, Kazinczy-u. 47 Tel.: J. 128 27
Soliaomburg-Lippe

herceg borpincészetének

borai és pezsgői
Villányi Pezsgőgyár és Borpince R-T

Budapest, V, Nádor-u. 16

Részletfizetésre
ad vendéglő i üveg és porcellán f

K ádár M ik ló s

G U S Y s s r
COCKTAIL, VERMOUTII 

SVEDISH PUNCH 
. WHISKY-GIN
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Alapár 4000 Korona, 

minden további szó 400 Korona.

Mindennemű küldeményt kérek 
igy címezni:

Kónya Sander, VI/, Almdsy-tér 16. III. 23

Apró a hirdetés, apró a hölfség!
Néhány apró sorban, minden szüksé
gest hirdethet és csah apró pénzbe Kerül

Egy jó Karban levő b illiárdaszía l
posztó nélkül, négy dáhóval és négy go
lyóval eladó. Érdeklődni lehet Szilágyi 
Andrásnál. Bölcsbe (Tolnamegye)

FELH ÍVÁSI M agyar András adás
vételi irodája, Budapest, Rákóczi-uí 30 
földszint 1. Közvetít, úgy helyben mint 
vidéhen,szállodába! vendéglőbeí, Kávé- 
házabat, továbbá minden szabmába 
vágó bármiféle üzleteket, ingatlannal 
vagy anélbül.

F igye lem 1. Országszerte úgy a fő
városban, abi bárminemű Kisebb vagy 
nagyobb üzletet, vagy ingatlant venni 
vagy eladni szándékozik, forduljon 
teljes bizalommal Neuman Lajos orszá
gos régi vendéglős Közvetítő irodájá
hoz Budapest, VII., Wesselényi-u. 54.

V ilághirii Rádium archenőcs is
mét Kapható IX., Baháts-fér 7. III. em, 12. 
Levelezőlap Kérésre elbüldöm.

NOSNER BOROK
hordós és palack áru 

Vili, Síáhly-u. 5. Tel.: 3. 28- 21 
B U D APEST-BU D AFO K

ELSŐ
MAGYAR

RÉSZVÉNY
SERFŐZŐDE
b u d a p e s t - k ő b An y a

Tel.: J. 56-36
Városi iroda: Eszterházy-u. 

Tel.: J. 4-29 és J. 34 -41

P E S K O  
I S T V Á  NIngatlan és üzlet adás-vételi, bizalmi közvetítő irodájaJózsef-körut 9 Udvarban 7. ajtó

Szobafestés és
trt a rr rk 1 c  szakszerű ki- I l i a Z U I t l S  vitelét vállaljaLIKTOR FERENCZ, BU DAPEST
Vili, aózsef-höruf 77. 1 -hivő ü. 49-83

Unghváry László-féle faiskola- 
és borgazdasági r. t.

CZEGLED
Horpincészeíel

BUDAPEST - CZEGLÉD - W IEN
Lerakat: V, Sólyonvu. 17 

Iroda : IV, Perenciek-tere 3 Tel.: Huszezer-57

borospince felszerelési cikkek, iiveg- 
nemiiek és gépek, gumik slb, kaphatók 

CIFKA 3ÓZSEF
Bpest, V, Vilm os császár-ut 49 

Tel.: 28-92

LIIGKO 130fokos valódi sza
vatolt szappanfőző.Utasitás4’5 kg zsiradék, 1 kg lugkő, 31. vit

R ézgálic  !’Sn. °/o, Rézkénpor. 
Kénpor, Kénlup és Karbid la.
Szállit vasúton és postacsomagokban 

utánvét mellett

Veszek akác- és v irágm ézet 1

KODNÁR '• A"ilau- 15

Vendéglői üveg és 
porcellánárut
legelőnyösebb árban és 
feltételek inellett szállít

V n W I  W VII, Csengeri-u. 26 
I^ U V V  A O . T.-hivó 3. 124 — 50

TalitwHW, Casino, Raacmré.

Fuvarozást vállalunk
teher autóval és pótkocsi
val helyben és vidékre is
X, K őbánya i-u t 55
KRAMER vendéglős

Dozzi szalámit |
SALGÓ TESTVÉREK

-  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BORNAGVKERESKEDÉS, LIKŐR-, RUM- ES COGNACGVÁR

BUDAPEST-KŐBÁNYA
Központi irodák, borpincék és gyártelep: X, Korponni-u. 46-18. Tel.: József 59 03

Jk I  f  T / ^ I f  I  \ r  BOROK IRODA: BUDAPEST,A  I I I I Y A  Y GRAND VIN 8̂3̂ . V, DOROTTYA-U. 3
*  * *  V - t  M im , M DEMI SEC PINCE:  BUDÁTOK !

Mlinkó vendéglőket közvetít Baross-u. 5 * Tel.: J. 139-71

í^rSJírS:FEST, T ISZT IT , FEHÉRÍTI IVd̂ iRíV;
Vili, Vig-U. 8 Mindenféle kelmét, selymet, szövetet, fonalat,függönyt, bútorszövetet, szőnyeget pár nnp alatt divatszalon, Epést,

_  , minta utón pontosan festünk, Gyászruhák 10 óra alatt elkészülnek. A Vendég előfizetőinek . ,
Tel. -hlVÓ: 176 — 63 nagy árengedmény. Vidéki megrendelések a legrövidebb időn belül pontosan teljesittetnek IV, VaCI-U. II b

Hollóssy János künyvnyomtató műhelye, Budapest, VII, Jóslka-utca 20. Telefon József 135 02
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